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Amendamentul 1
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. regretă faptul că, deși agenda privind 
bunăstarea animalelor a cunoscut progrese 
prin anumite acte legislative, există încă 
prea multe domenii în care nu există 
legislație specifică a UE;

1. regretă faptul că, deși agenda privind 
bunăstarea animalelor a cunoscut progrese 
prin anumite acte legislative, există încă 
prea multe domenii în care nu există 
legislație specifică a UE, cum ar fi cel
privind bunăstarea vacilor de lapte, a 
bovinelor, a rațelor, a gâștelor, a iepurilor 
și a peștilor de crescătorie;

Or. en

Amendamentul 2
Keith Taylor, Raül Romeva i Rueda, Margrete Auken

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. regretă faptul că Comisia a omis să 
menționeze și să asigure coerența cu alte 
domenii politice care se intersectează cu 
cel al bunăstării animalelor, cum ar fi cel 
de-al șaptelea program de acțiune pentru 
mediu, achizițiile publice ecologice, 
strategia UE în domeniul biodiversității 
pentru 2020, cel de-al optulea Program-
cadru de cercetare și strategia privind 
speciile alogene invazive;

Or. en

Amendamentul 3
Rolandas Paksas
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Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că bunăstarea 
animalelor este o problemă complexă, cu 
multe fațete, având un impact asupra 
politicilor locale și internaționale și 
dimensiuni etice, științifice, economice, 
culturale și politice importante;

Or. lt

Amendamentul 4
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. atrage atenția asupra numărului tot mai 
mare de petiții din partea cetățenilor 
europeni din toate statele membre care 
solicită ca reglementările privind protecția 
și bunăstarea animalelor să fie înăsprite în 
vederea eliminării lacunelor existente;

2. atrage atenția asupra numărului tot mai 
mare de petiții din partea cetățenilor 
europeni din toate statele membre care 
solicită ca reglementările privind protecția 
și bunăstarea animalelor să fie înăsprite în 
vederea eliminării lacunelor existente; 
salută obiectivul Comisiei de a lua în 
considerare fezabilitatea introducerii unui 
cadru legislativ simplificat al UE,
conținând principii privind bunăstarea 
animalelor pentru toate animalele ținute 
în contextul unei activități economice, 
inclusiv a animalelor de companie, atunci 
când este cazul;

Or. en

Amendamentul 5
Adina-Ioana Vălean

Proiect de aviz
Punctul 2



AM\899610RO.doc 5/17 PE487.812v01-00

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

2. atrage atenția asupra numărului tot mai 
mare de petiții din partea cetățenilor 
europeni din toate statele membre care 
solicită ca reglementările privind protecția 
și bunăstarea animalelor să fie înăsprite în 
vederea eliminării lacunelor existente;

2. atrage atenția asupra numărului tot mai 
mare de petiții din partea cetățenilor 
europeni din toate statele membre care 
solicită ca reglementările privind protecția 
și bunăstarea animalelor să fie înăsprite în 
vederea eliminării lacunelor existente; cu 
toate acestea, este de părere că primul pas 
ar trebui să fie reprezentat de asigurarea 
conformității cu reglementările în vigoare 
privind bunăstarea animalelor și 
subliniază necesitatea de a pune în 
aplicare „repere juridice” în viitoarea 
legislație privind bunăstarea animalelor 
în timpul perioadei de tranziție;

Or. en

Amendamentul 6
Angelika Werthmann

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. atrage atenția asupra numărului tot mai
mare de petiții din partea cetățenilor 
europeni din toate statele membre care 
solicită ca reglementările privind protecția 
și bunăstarea animalelor să fie înăsprite în 
vederea eliminării lacunelor existente;

2. atrage atenția asupra numărului tot mai 
mare de petiții din partea cetățenilor 
europeni din toate statele membre care 
solicită ca reglementările specifice și 
detaliate privind protecția și bunăstarea 
animalelor, în special în interiorul 
parcurilor cu animale, al grădinilor și al 
grădinilor zoologice, să fie înăsprite în 
vederea eliminării numeroaselor lacune 
existente;

Or. en

Amendamentul 7
Rolandas Paksas
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Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că dezvoltarea viitoare a 
politicii Uniunii Europene privind 
bunăstarea animalelor ar spori și mai 
mult sprijinul său pentru bunăstarea 
animalelor de companie. De asemenea, 
este necesară o mai bună coordonare a 
cooperării și o direcție politică stabilită pe 
orizontală privind problemele de 
bunăstare și de sănătate ale animalelor de 
companie, la nivelul UE și la nivel global;

Or. lt

Amendamentul 8
Jarosław Leszek Wałęsa

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. observă că, în petițiile lor, cetățenii 
europeni protestează vehement împotriva 
coridelor și a altor spectacole cauzatoare 
de stres sau de vătămări pentru animale 
și/sau care duc la uciderea acestora;

3. observă că, în petițiile lor, cetățenii 
europeni protestează vehement împotriva 
coridelor și a altor spectacole care expun 
animalele la un stres inutil și pe durata 
cărora animalele sunt vătămate sau ucise 
în mod necugetat;

Or. pl

Amendamentul 9
Carlos José Iturgaiz Angulo

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. observă că, în petițiile lor, cetățenii
europeni protestează vehement împotriva 

3. observă că, în petițiile lor, unii cetățeni
europeni protestează împotriva coridelor și 
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coridelor și a altor spectacole cauzatoare de 
stres sau de vătămări pentru animale și/sau 
care duc la uciderea acestora;

a altor spectacole cauzatoare de stres sau 
de vătămări pentru animale și/sau care duc 
la uciderea acestora;

Or. es

Amendamentul 10
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. observă că, în petițiile lor, cetățenii 
europeni protestează vehement împotriva 
coridelor și a altor spectacole cauzatoare de 
stres sau de vătămări pentru animale și/sau 
care duc la uciderea acestora;

3. observă că, în petițiile lor, cetățenii 
europeni protestează vehement împotriva 
coridelor și a altor spectacole cauzatoare de 
stres sau de vătămări pentru animale și/sau 
care duc la uciderea acestora; solicită 
sistarea imediată a finanțării UE pentru 
industria creșterii taurilor de luptă și 
renovarea arenelor pentru coride, precum 
și respingerea fermă a încercărilor de 
recunoaștere a luptelor cu tauri și a altor 
spectacole crude, ca de exemplu „El Toro 
de la Vega”, ca parte a patrimoniului 
cultural intangibil al Europei;

Or. en

Amendamentul 11
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că populația de câini și 
pisici a UE este estimată la aproximativ o 
sută de milioane de animale și că nu există 
nicio legislație a UE privind bunăstarea 
animalelor de companie; solicită, prin 
urmare, Comisiei să promoveze bunăstarea 
animalelor de companie prin asigurarea 

4. subliniază faptul că populația de câini și 
pisici a UE este estimată la aproximativ o 
sută de milioane de animale și că nu există 
nicio legislație a UE privind bunăstarea 
animalelor de companie; solicită, prin 
urmare, Comisiei, ca urmare a 
recunoașterii Concluziilor Consiliului din 
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unor standarde minime de tratament și de 
protecție pentru acestea, a înregistrării 
obligatorii și a unui sistem de microcipare;

2010 privind bunăstarea câinilor și a 
pisicilor, să promoveze bunăstarea 
animalelor de companie prin asigurarea 
unor standarde minime de tratament și de 
protecție pentru acestea, a înregistrării 
obligatorii și a unui sistem de microcipare;

Or. en

Amendamentul 12
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază faptul că identificarea 
obligatorie a animalelor de companie 
duce la trasabilitate doar în asociere cu 
un sistem de înregistrare eficient și fiabil, 
și că aceasta este esențială pentru 
gestionarea cu succes a bunăstării și 
sănătății animalelor, contribuind la 
promovarea unei proprietăți responsabile 
și menținerea sănătății publice;

Or. lt

Amendamentul 13
Jarosław Leszek Wałęsa

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că Legea-cadru europeană 
privind bunăstarea animalelor ar trebui să 
includă măsuri de rezolvare a problemei 
animalelor fără stăpân, care este deosebit 
de gravă în statele membre din sudul și 
estul UE, și îndeamnă să fie asigurată 
finanțare din partea UE pentru punerea în 
aplicare a unor măsuri eficiente de 

5. consideră că Legea-cadru europeană 
privind bunăstarea animalelor ar trebui să 
includă măsuri de rezolvare a problemei 
animalelor fără stăpân, care este deosebit 
de gravă în statele membre din sudul și 
estul UE, și îndeamnă să fie asigurată 
finanțare din partea UE pentru punerea în 
aplicare a unor măsuri eficiente de 
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sterilizare și castrare; solicită Uniunii 
Europene și statelor membre să ratifice 
Convenția europeană pentru protecția 
animalelor de companie;

sterilizare și castrare; solicită Uniunii 
Europene și statelor membre să ratifice 
Convenția europeană pentru protecția 
animalelor de companie și să transpună 
dispozițiile sale în sistemele juridice 
naționale;

Or. pl

Amendamentul 14
Adina-Ioana Vălean

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că Legea-cadru europeană 
privind bunăstarea animalelor ar trebui să 
includă măsuri de rezolvare a problemei 
animalelor fără stăpân, care este deosebit 
de gravă în statele membre din sudul și 
estul UE, și îndeamnă să fie asigurată 
finanțare din partea UE pentru punerea 
în aplicare a unor măsuri eficiente de 
sterilizare și castrare; solicită Uniunii 
Europene și statelor membre să ratifice 
Convenția europeană pentru protecția 
animalelor de companie;

5. consideră că Legea-cadru europeană 
privind bunăstarea animalelor ar trebui să 
includă măsuri de rezolvare a problemei 
animalelor fără stăpân, care este deosebit 
de gravă în statele membre din sudul și 
estul UE; solicită Uniunii Europene și 
statelor membre să ratifice Convenția 
europeană pentru protecția animalelor de 
companie;

Or. en

Amendamentul 15
Adina-Ioana Vălean

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită statelor membre să adopte 
strategii cuprinzătoare de gestionare a 
populației canine, care să includă măsuri 
precum controlul câinilor și legi anti-
cruzime, sprijin pentru procedurile 
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veterinare, inclusiv vaccinarea antirabică 
și sterilizarea, ca măsuri necesare pentru 
controlul numărului câinilor nedoriți și 
promovarea unei proprietății responsabile 
a animalelor de companie, astfel cum a 
fost solicitat în Declarația scrisă nr. 
0026/2011 adoptată de către Parlamentul 
European;

Or. en

Amendamentul 16
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei să intensifice 
procedurile sale în cazurile de 
neîndeplinire a obligațiilor stabilite în
Directiva 1999/22/CE a Consiliului privind 
animalele sălbatice din grădini zoologice;

6. solicită Comisiei și statelor membre să 
adopte măsurile necesare în vederea 
asigurării punerii în aplicare a Directivei 
1999/22/CE a Consiliului privind 
animalele sălbatice din grădini zoologice,
care includ controale și proceduri mai 
stricte în cazul nerespectării obligațiilor, 
inițiative care asigură faptul că toate 
părțile interesate responsabile de 
întreținerea și evaluarea necesităților 
animalelor sunt instruite și calificate în 
mod corespunzător, în special în ceea ce 
privește speciile de animale sălbatice 
aflate în captivitate, precum și utilizarea și 
implicarea în mod eficient a programelor 
de îmbogățire specifice speciilor, pentru a 
garanta stimularea mentală și fizică 
adecvată în vederea prevenirii vătămării;

Or. en

Amendamentul 17
Peter Jahr

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază necesitatea de a stabili măsuri 
mult mai eficiente de protecție a 
animalelor de fermă, care sunt exportate 
din UE către țări terțe;

7. subliniază necesitatea de a stabili măsuri 
mai eficiente de protecție a animalelor 
destinate sacrificării, care sunt exportate 
din UE către țări terțe;

Or. de

Amendamentul 18
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită statelor membre să asigure o 
implementare mai eficientă a 
Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al 
Consiliului privind protecția animalelor în 
timpul transportului și al operațiunilor 
conexe;

8. solicită statelor membre să asigure o 
implementare mai eficientă a 
Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al 
Consiliului privind protecția animalelor în 
timpul transportului și al operațiunilor 
conexe și solicită Comisiei să introducă o 
legislație privind limitarea la 8 ore a 
timpului de transport al animalelor vii, în 
UE, astfel cum a fost solicitat în 
declarația parlamentară recent adoptată, 
precum și de către peste 1 milion de 
semnatari ai unei petiții pe această temă; 

Or. en

Amendamentul 19
Peter Jahr

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază îngrijorarea din rândul 
cetățenilor europeni, exprimată prin 
petițiile lor către Parlament, cu privire la 
abuzul în legătură cu sacrificarea fără 

9. subliniază îngrijorarea din rândul 
cetățenilor europeni, exprimată prin 
petițiile lor către Parlament, cu privire la 
abuzul în legătură cu derogările privind
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asomare în UE; solicită statelor membre să 
asigure aplicarea mai eficientă a legislației, 
în același timp garantând derogarea de la
sacrificarea fără asomare pe motive 
religioase;

sacrificarea fără asomare în UE; solicită 
statelor membre să asigure aplicarea mai 
eficientă a legislației, și să permită 
sacrificarea fără asomare numai pe motive 
religioase comprehensibile și în 
conformitate cu derogări stricte;

Or. de

Amendamentul 20
Jarosław Leszek Wałęsa

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază îngrijorarea din rândul 
cetățenilor europeni, exprimată prin 
petițiile lor către Parlament, cu privire la 
abuzul în legătură cu sacrificarea fără 
asomare în UE; solicită statelor membre să 
asigure aplicarea mai eficientă a legislației, 
în același timp garantând derogarea de la 
sacrificarea fără asomare pe motive
religioase;

9. subliniază îngrijorarea din rândul 
cetățenilor europeni, exprimată prin 
petițiile lor către Parlament, cu privire la 
abuzul în legătură cu sacrificarea fără 
asomare în UE; solicită statelor membre să 
asigure aplicarea mai eficientă a legislației, 
în același timp garantând derogarea de la 
sacrificarea fără asomare doar dacă este 
dictată din considerente religioase;

Or. pl

Amendamentul 21
Jarosław Leszek Wałęsa

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. solicită o mai bună informare a 
consumatorilor cu privire la metodele de 
producție a produselor și a produselor 
secundare de origine animală și la impactul 
lor asupra bunăstării animalelor, sub forma 
etichetării transparente și adecvate și a 
prospectelor însoțitoare;

10. solicită o mai bună informare a 
consumatorilor cu privire la metodele de 
producție a produselor și a produselor 
secundare de origine animală și la impactul 
lor asupra bunăstării animalelor, sub forma 
etichetării transparente și adecvate și a 
prospectelor însoțitoare și includerea 
obligatorie a informațiilor privind țara de 
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origine a animalelor;

Or. pl

Amendamentul 22
Peter Jahr

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. solicită o mai bună informare a 
consumatorilor cu privire la metodele de 
producție a produselor și a produselor 
secundare de origine animală și la impactul 
lor asupra bunăstării animalelor, sub forma 
etichetării transparente și adecvate și a
prospectelor însoțitoare;

10. solicită o mai bună informare a 
consumatorilor cu privire la metodele de 
producție a produselor și a produselor 
secundare de origine animală și la impactul 
lor asupra bunăstării animalelor, sub forma 
etichetării transparente și adecvate și a 
marcării produselor;

Or. de

Amendamentul 23
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. solicită o mai bună informare a
consumatorilor cu privire la metodele de 
producție a produselor și a produselor 
secundare de origine animală și la impactul 
lor asupra bunăstării animalelor, sub forma 
etichetării transparente și adecvate și a 
prospectelor însoțitoare;

10. solicită o mai bună informare pentru
consumatori cu privire la metodele de 
sacrificare a animalelor și de producție a 
produselor și a produselor secundare de 
origine animală și la impactul lor asupra 
bunăstării animalelor, sub forma etichetării 
transparente și adecvate și a prospectelor 
însoțitoare; consideră în special că 
produsele din carne și produsele lactate ar 
trebui etichetate pentru a indica metoda 
de creștere;

Or. en
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Amendamentul 24
Adina-Ioana Vălean

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. solicită o mai bună informare a 
consumatorilor cu privire la metodele de 
producție a produselor și a produselor 
secundare de origine animală și la impactul 
lor asupra bunăstării animalelor, sub forma 
etichetării transparente și adecvate și a 
prospectelor însoțitoare;

10. solicită o mai bună informare a 
consumatorilor cu privire la metodele de 
producție a produselor și a produselor 
secundare de origine animală și la impactul 
lor asupra bunăstării animalelor;

Or. en

Amendamentul 25
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Punctul 11a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. solicită Comisiei să elaboreze o 
strategie în vederea îmbunătățirii 
bunăstării vacilor de lapte și, în special, în
vederea contracarării industrializării în 
creștere a producției de lactate din UE;

Or. en

Amendamentul 26
Keith Taylor, Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. salută dorința Comisiei de a include 
bunăstarea animalelor în acordurile 
comerciale bilaterale sau în forumurile de 

12. salută intenția Comisiei de a include 
bunăstarea animalelor în acordurile 
comerciale bilaterale și în forumurile de 
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cooperare și intenția sa de a examina 
modul în care bunăstarea animalelor poate 
fi integrată mai bine în cadrul politicii 
europene de vecinătate;

cooperare și solicită ca orice astfel de 
dispoziții să aibă caracter obligatoriu, în 
conformitate cu mecanismele de 
soluționare a litigiilor din acordurile de 
liber schimb; salută, de asemenea, intenția 
Comisiei de a examina modul în care 
bunăstarea animalelor poate fi integrată 
mai bine în cadrul politicii europene de 
vecinătate;

Or. en

Amendamentul 27
Peter Jahr

Proiect de aviz
Punctul 13

Proiectul de aviz Amendamentul

13. consideră că ar trebui să existe 
restricții clare privind utilizarea 
primatelor neantropoide și să se interzică 
utilizarea în experimente științifice a 
animalelor sălbatice capturate;

eliminat

Or. de

Amendamentul 28
Adina-Ioana Vălean

Proiect de aviz
Punctul 13

Proiectul de aviz Amendamentul

13. consideră că ar trebui să existe restricții 
clare privind utilizarea primatelor 
neantropoide și să se interzică utilizarea 
în experimente științifice a animalelor 
sălbatice capturate;

13. consideră că ar trebui pusă în aplicare 
cu strictețe Directiva 2010/63/UE privind 
experimentele pe animale;

Or. en
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Amendamentul 29
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Punctul 14

Proiectul de aviz Amendamentul

14. solicită introducerea unei obligații de a 
utiliza, în măsura în care este posibil și 
accesibil din punct de vedere științific, 
metode alternative în care nu se folosesc 
animale, pentru a reduce la minimum 
experimentele care implică suferința severă 
și prelungită a animalelor.

14. reiterează obligația legală existentă de 
a utiliza, în măsura în care este posibil și 
accesibil din punct de vedere științific, 
metode alternative în care nu se folosesc 
animale, pentru a reduce la minimum 
experimentele care implică suferința severă 
și prelungită a animalelor și solicită 
Comisiei să utilizeze sistemul de control al 
inspecțiilor statelor membre descris la 
articolul 35 din Directiva 2010/63/UE a 
UE privind protecția animalelor, utilizate 
în scopuri științifice în vederea informării 
și orientării activităților necesare, pentru 
a asigura aplicarea consecventă a 
cerințelor privind evaluarea proiectului, 
inclusiv a normelor referitoare la 
clasificarea severității procedurilor, 
precum și pentru a asigura punerea în 
aplicare solidă a cerințelor privind 
înlocuirea, reducerea și perfecționarea 
procedurilor care vizează animalele

Or. en

Amendamentul 30
Adina-Ioana Vălean

Proiect de aviz
Punctul 14

Proiectul de aviz Amendamentul

14. solicită introducerea unei obligații de a 
utiliza, în măsura în care este posibil și 
accesibil din punct de vedere științific, 
metode alternative în care nu se folosesc 
animale, pentru a reduce la minimum 
experimentele care implică suferința severă 

14. solicită introducerea unei obligații de a 
utiliza, în măsura în care este posibil și 
accesibil din punct de vedere științific, 
metode alternative în care nu se folosesc 
animale, pentru a reduce la minimum 
experimentele care implică suferința severă 
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și prelungită a animalelor. și prelungită a animalelor, astfel cum a fost 
reglementat în Directiva 2010/63/UE
privind experimentele pe animale  
.

Or. en

Amendamentul 31
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Punctul 14a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

14a. solicită Comisiei să intensifice 
sarcinile privind coordonarea și 
promovarea dezvoltării și utilizării unor 
demersuri alternative la procedurile care 
vizează animalele, în domeniul cercetării 
de bază și al celei aplicate, precum și în 
domeniul testării de reglementare, astfel 
cum a este specificat în anexa VII la 
Directiva 2010/63/UE, sprijinind în mod 
activ funcțiile relevante de stabilire a 
strategiei și de cercetare ale laboratorului 
de referință al UE (Centrul Comun de 
Cercetare) în vederea identificării 
domeniilor prioritare, pentru înlocuirea 
tehnicilor de cercetare pe animale;

Or. en


