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Predlog spremembe 1
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. obžaluje dejstvo, da še vedno obstaja 
preveč področij brez kakršne koli posebne 
zakonodaje EU, čeprav je bil na področju 
dobrega počutja živali storjen napredek s 
sprejetjem posebnih zakonodajnih aktov;

1. obžaluje dejstvo, da še vedno obstaja 
preveč področij brez kakršne koli posebne 
zakonodaje EU, na primer področje 
dobrega počutja krav molznic, goveda, 
rac, gosi, zajcev in gojenih rib, čeprav je 
bil na področju dobrega počutja živali 
storjen napredek s sprejetjem posebnih 
zakonodajnih aktov;

Or. en

Predlog spremembe 2
Keith Taylor, Raül Romeva i Rueda, Margrete Auken

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. obžaluje, da se Komisija ni sklicevala 
na druga področja politike, ki se dotikajo 
dobrega počutja živali, kot so 7. okoljski 
akcijski program, zelena javna naročila, 
strategija EU za biotsko raznovrstnost do 
leta 2020, 8. okvirni raziskovalni program 
in strategija o invazivnih tujih vrstah, ter 
zagotovila skladnosti z njimi;

Or. en
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Predlog spremembe 3
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da je dobro počutje živali 
kompleksno in večplastno vprašanje, ki 
vpliva na mednarodne in domače politike 
ter ima pomembno etnično, znanstveno, 
gospodarsko, kulturno in politično 
razsežnost;

Or. lt

Predlog spremembe 4
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja na vse večje število peticij 
evropskih državljanov iz vseh držav članic, 
ki pozivajo k strožjim uredbam na 
področju zaščite in dobrega počutja živali, 
ki bi odpravile obstoječe vrzeli;

2. opozarja na vse večje število peticij 
evropskih državljanov iz vseh držav članic, 
ki pozivajo k strožjim uredbam na 
področju zaščite in dobrega počutja živali, 
ki bi odpravile obstoječe vrzeli; pozdravlja 
cilj Komisije, da bo preučila izvedljivost 
uvedbe poenostavljenega zakonodajnega 
okvira EU z načeli dobrega počutja živali 
za vse živali, ki se vzrejajo v okviru 
gospodarske dejavnosti, vključno s 
hišnimi živalmi, kjer je primerno;

Or. en

Predlog spremembe 5
Adina-Ioana Vălean
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Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja na vse večje število peticij 
evropskih državljanov iz vseh držav članic, 
ki pozivajo k strožjim uredbam na 
področju zaščite in dobrega počutja živali, 
ki bi odpravile obstoječe vrzeli;

2. opozarja na vse večje število peticij 
evropskih državljanov iz vseh držav članic, 
ki pozivajo k strožjim uredbam na 
področju zaščite in dobrega počutja živali, 
ki bi odpravile obstoječe vrzeli; kljub temu 
meni, da bi morali v prvem koraku 
okrepiti skladnost z obstoječimi pravili o 
dobrem počutju živali, in poudarja, da je v 
prehodnem obdobju treba uvesti „pravne 
mejnike“ v prihodnjo zakonodajo o 
dobrem počutju živali;

Or. en

Predlog spremembe 6
Angelika Werthmann

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja na vse večje število peticij 
evropskih državljanov iz vseh držav članic, 
ki pozivajo k strožjim uredbam na 
področju zaščite in dobrega počutja živali, 
ki bi odpravile obstoječe vrzeli;

2. opozarja na vse večje število peticij 
evropskih državljanov iz vseh držav članic, 
ki pozivajo k strožjim ciljnim in 
podrobnim uredbam na področju zaščite in 
dobrega počutja živali, zlasti živali v 
živalskih parkih in vrtovih, ki bi odpravile 
številne obstoječe vrzeli;

Or. en

Predlog spremembe 7
Rolandas Paksas
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Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. meni, da bi moral razvoj politike 
Evropske unije na področju dobrega 
počutja živali v prihodnje bolj podpirati 
dobro počutje hišnih živali; prav tako 
obstaja potreba po boljšem usklajevanju 
sodelovanja in horizontalni usmeritvi 
politike o dobrem počutju hišnih živali in 
zdravstvenih vprašanj na ravni EU ter na 
svetovni ravni;

Or. lt

Predlog spremembe 8
Jarosław Leszek Wałęsa

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da v peticijah evropski 
državljani ostro protestirajo proti 
bikoborbam in drugim prireditvam, ki 
povzročajo stres ali poškodbe in/ali smrt
živali;

3. ugotavlja, da v peticijah evropski 
državljani ostro protestirajo proti 
bikoborbam in drugim prireditvam, ki 
živali izpostavljajo nepotrebnemu stresu 
in med katerimi so po nepotrebnem 
poškodovane ali ubite;

Or. pl

Predlog spremembe 9
Carlos José Iturgaiz Angulo

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da v peticijah evropski 
državljani ostro protestirajo proti 
bikoborbam in drugim prireditvam, ki 
povzročajo stres ali poškodbe in/ali smrt 
živali;

3. ugotavlja, da v peticijah nekateri 
evropski državljani ostro protestirajo proti 
bikoborbam in drugim prireditvam, ki 
povzročajo stres ali poškodbe in/ali smrt 
živali;

Or. es

Predlog spremembe 10
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da v peticijah evropski 
državljani ostro protestirajo proti 
bikoborbam in drugim prireditvam, ki 
povzročajo stres ali poškodbe in/ali smrt 
živali;

3. ugotavlja, da v peticijah evropski 
državljani ostro protestirajo proti 
bikoborbam in drugim prireditvam, ki 
povzročajo stres ali poškodbe in/ali smrt 
živali; poziva, naj se takoj ukine 
financiranje EU za panogo reje bikov za 
bikoborbe in obnovo aren za bikoborbe ter 
naj se odločno zavrnejo poskusi, da bi 
bikoborbe in druge krute prireditve, kot je
na primer El Toro de la Vega, priznali kot 
del evropske nematerialne kulturne 
dediščine;

Or. en

Predlog spremembe 11
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je populacija psov in mačk 
v EU ocenjena na približno sto milijonov 
živali ter da na področju dobrega počutja 
hišnih živali zakonodaja EU ne obstaja; 
zato poziva Komisijo, naj spodbuja dobro 
počutje hišnih živali z zagotavljanjem 
minimalnih standardov za ravnanje z 
živalmi in njihovo zaščito ter z obvezno 
registracijo in sistemom na osnovi 
mikročipov;

4. poudarja, da je populacija psov in mačk 
v EU ocenjena na približno sto milijonov 
živali ter da na področju dobrega počutja 
hišnih živali zakonodaja EU ne obstaja; 
zato poziva Komisijo, naj ob upoštevanju 
sklepov Sveta iz leta 2010 o dobrem 
počutju mačk in psov spodbuja dobro 
počutje hišnih živali z zagotavljanjem 
minimalnih standardov za ravnanje z 
živalmi in njihovo zaščito ter z obvezno 
registracijo in sistemom na osnovi 
mikročipov;

Or. en

Predlog spremembe 12
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da lahko obvezna 
identifikacija hišnih živali le skupaj z 
učinkovitim in zanesljivim sistemom 
registracije zagotavlja sledljivost ter da je 
ključnega pomena za uspešno 
obvladovanje zdravja in dobrega počutja 
živali, saj prispeva k spodbujanju 
odgovornega lastništva in ohranjanju 
javnega zdravja;

Or. lt

Predlog spremembe 13
Jarosław Leszek Wałęsa
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Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da bi evropski okvirni zakon o 
dobrem počutju živali moral obsegati 
ukrepe za reševanje problema potepuških 
živali, ki je posebej resen v južnih in 
vzhodnih državah članicah EU, ter poziva, 
naj se zagotovijo sredstva EU za izvajanje 
učinkovitih ukrepov sterilizacije in 
kastracije; poziva Evropsko unijo in države 
članice, naj ratificirajo Evropsko 
konvencijo o zaščiti hišnih živali;

5. meni, da bi evropski okvirni zakon o 
dobrem počutju živali moral obsegati 
ukrepe za reševanje problema potepuških 
živali, ki je posebej resen v južnih in 
vzhodnih državah članicah EU, ter poziva, 
naj se zagotovijo sredstva EU za izvajanje 
učinkovitih ukrepov sterilizacije in 
kastracije; poziva Evropsko unijo in države 
članice, naj ratificirajo Evropsko 
konvencijo o zaščiti hišnih živali in 
prenesejo njene določbe v nacionalne 
pravne sisteme;

Or. pl

Predlog spremembe 14
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da bi evropski okvirni zakon o 
dobrem počutju živali moral obsegati 
ukrepe za reševanje problema potepuških 
živali, ki je posebej resen v južnih in 
vzhodnih državah članicah EU, ter poziva, 
naj se zagotovijo sredstva EU za izvajanje 
učinkovitih ukrepov sterilizacije in 
kastracije; poziva Evropsko unijo in 
države članice, naj ratificirajo Evropsko 
konvencijo o zaščiti hišnih živali;

5. meni, da bi evropski okvirni zakon o 
dobrem počutju živali moral obsegati 
ukrepe za reševanje problema potepuških 
živali, ki je posebej resen v južnih in 
vzhodnih državah članicah EU; poziva 
Evropsko unijo in države članice, naj 
ratificirajo Evropsko konvencijo o zaščiti 
hišnih živali;

Or. en
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Predlog spremembe 15
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva države članice, naj sprejmejo 
celovite strategije upravljanja populacije 
psov, ki bodo vključevale ukrepe, kot so 
zakoni o nadzoru števila psov in proti 
krutemu ravnanju ter podpora 
veterinarskim postopkom, kar vključuje 
cepljenje proti steklini in sterilizacijo za 
nadzor števila neželenih psov, kakor tudi 
spodbujajo odgovorno lastništvo hišnih 
živali, kot je bilo zahtevano v pisni izjavi 
0026/2011, ki jo je sprejel Evropski 
parlament;

Or. en

Predlog spremembe 16
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj okrepi postopke v 
primerih neizpolnjevanja obveznosti iz
Direktive Sveta 1999/22/ES o zadrževanju 
prosto živečih živali v živalskih vrtovih;

6. poziva Komisijo in države članice, naj 
sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev 
izvajanja Direktive Sveta 1999/22/ES o 
zadrževanju prosto živečih živali v 
živalskih vrtovih, kar vključuje strožji 
nadzor in postopke v primeru 
neizpolnjevanja obveznosti, pobude, ki 
bodo zagotavljale, da bodo vse ustrezne 
zainteresirane strani, ki so odgovorne za 
zagotavljanje in ocenjevanje potreb živali, 
ustrezno kvalificirane in usposobljene, 
zlasti če gre za prosto živeče živali v 
ujetništvu, ter učinkovito rabo in 
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vključitev obogatitvenih programov za 
posamezno vrsto, da se zagotovi primerna 
duševna in telesna stimulacija in prepreči 
škodovanje;

Or. en

Predlog spremembe 17
Peter Jahr

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da je treba vzpostaviti mnogo
učinkovitejše zaščitne ukrepe za rejne
živali, ki se izvažajo iz EU v tretje države;

7. poudarja, da je treba vzpostaviti 
učinkovitejše zaščitne ukrepe za živali, ki 
se izvažajo iz EU v tretje države za zakol;

Or. de

Predlog spremembe 18
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj zagotovijo 
učinkovitejše izvajanje Uredbe Sveta (ES) 
št. 1/2005 o zaščiti živali med prevozom in 
postopki, povezanimi z njim;

8. poziva države članice, naj zagotovijo 
učinkovitejše izvajanje Uredbe Sveta (ES) 
št. 1/2005 o zaščiti živali med prevozom in 
postopki, povezanimi z njim, ter Komisijo 
odločno poziva, naj uvede zakonodajo za 
omejitev prevoza živih živali v EU na 8 ur, 
k čemur pozivajo nedavno sprejeta izjava 
Parlamenta in več kot milijon podpisnikov 
peticije o tem vprašanju; 

Or. en
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Predlog spremembe 19
Peter Jahr

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. opozarja na zaskrbljenost evropskih 
državljanov, ki jo izražajo v peticijah, 
poslanih Evropskemu parlamentu, zaradi 
zlorabe zakola brez omamljanja v EU; 
poziva države članice, naj zagotovijo 
učinkovitejše izvrševanje zakonodaje ter 
obenem dovolijo odstopanje za zakol brez 
omamljanja zaradi verskih razlogov;

9. opozarja na zaskrbljenost evropskih 
državljanov, ki jo izražajo v peticijah, 
poslanih Evropskemu parlamentu, zaradi 
zlorabe odstopanj za zakol brez 
omamljanja v EU; poziva države članice, 
naj zagotovijo učinkovitejše izvrševanje 
zakonodaje ter dovolijo zakol brez 
omamljanja izključno zaradi dokazljivo 
verskih razlogov in v skladu s strogimi 
določbami o odstopanju;

Or. de

Predlog spremembe 20
Jarosław Leszek Wałęsa

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. opozarja na zaskrbljenost evropskih 
državljanov, ki jo izražajo v peticijah, 
poslanih Evropskemu parlamentu, zaradi 
zlorabe zakola brez omamljanja v EU; 
poziva države članice, naj zagotovijo 
učinkovitejše izvrševanje zakonodaje ter 
obenem dovolijo odstopanje za zakol brez 
omamljanja zaradi verskih razlogov;

9. opozarja na zaskrbljenost evropskih 
državljanov, ki jo izražajo v peticijah, 
poslanih Evropskemu parlamentu, zaradi 
zlorabe zakola brez omamljanja v EU; 
poziva države članice, naj zagotovijo 
učinkovitejše izvrševanje zakonodaje ter 
obenem dovolijo odstopanje za zakol brez 
omamljanja izključno, če to pogojujejo 
verski razlogi;

Or. pl
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Predlog spremembe 21
Jarosław Leszek Wałęsa

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poziva k boljšemu obveščanju 
potrošnikov o načinih proizvodnje 
živalskih proizvodov ali stranskih 
proizvodov ter njihovem vplivu na dobro 
počutje živali v obliki preglednega in 
ustreznega označevanja in navodil za 
uporabo;

10. poziva k boljšemu obveščanju 
potrošnikov o načinih proizvodnje 
živalskih proizvodov ali stranskih 
proizvodov ter njihovem vplivu na dobro 
počutje živali v obliki preglednega in 
ustreznega označevanja in navodil za 
uporabo ter obvezne vključitve informacij 
o državi porekla živali;

Or. pl

Predlog spremembe 22
Peter Jahr

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poziva k boljšemu obveščanju 
potrošnikov o načinih proizvodnje 
živalskih proizvodov ali stranskih 
proizvodov ter njihovem vplivu na dobro 
počutje živali v obliki preglednega in 
ustreznega označevanja in navodil za 
uporabo;

10. poziva k boljšemu obveščanju 
potrošnikov o načinih proizvodnje 
živalskih proizvodov ali stranskih 
proizvodov ter njihovem vplivu na dobro 
počutje živali v obliki preglednega in 
ustreznega označevanja in označb 
proizvodov;

Or. de

Predlog spremembe 23
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda
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Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poziva k boljšemu obveščanju 
potrošnikov o načinih proizvodnje 
živalskih proizvodov ali stranskih 
proizvodov ter njihovem vplivu na dobro 
počutje živali v obliki preglednega in 
ustreznega označevanja in navodil za 
uporabo;

10. poziva k boljšim informacijam za 
potrošnike o načinih zakola živali in
proizvodnje živalskih proizvodov ali 
stranskih proizvodov ter njihovem vplivu 
na dobro počutje živali v obliki 
preglednega in ustreznega označevanja in 
navodil za uporabo; zlasti meni, da bi 
morali na mesnih in mlečnih proizvodih 
označiti način kmetovanja;

Or. en

Predlog spremembe 24
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poziva k boljšemu obveščanju 
potrošnikov o načinih proizvodnje 
živalskih proizvodov ali stranskih 
proizvodov ter njihovem vplivu na dobro 
počutje živali v obliki preglednega in 
ustreznega označevanja in navodil za 
uporabo;

10. poziva k boljšemu obveščanju 
potrošnikov o načinih proizvodnje 
živalskih proizvodov ali stranskih 
proizvodov ter njihovem vplivu na dobro 
počutje živali;

Or. en

Predlog spremembe 25
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Osnutek mnenja
Odstavek 11 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

11a. poziva Komisijo, naj razvije 
strategijo, s katero bo izboljšala dobro 
počutje krav molznic in se zlasti 
zoperstavila vse večji industrializaciji 
mlečne živinoreje v EU;

Or. en

Predlog spremembe 26
Keith Taylor, Raül Romeva i Rueda

Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. pozdravlja voljo Komisije, da se dobro 
počutje živali vključi v dvostranske 
trgovinske sporazume ali forume o 
sodelovanju, ter njeno namero preučiti, 
kako bi bilo dobro počutje živali mogoče 
bolje vključiti v okvir evropske sosedske 
politike;

12. pozdravlja namen Komisije, da se 
dobro počutje živali vključi v dvostranske 
trgovinske sporazume in forume o 
sodelovanju, ter poziva, da bi morala biti 
vsaka taka določba zavezujoča v okviru 
mehanizmov za reševanje sporov, 
določenih v sporazumih o prosti trgovini;
prav tako pozdravlja namero Komisije, da 
preuči, kako bi bilo dobro počutje živali 
mogoče bolje vključiti v okvir evropske 
sosedske politike;

Or. en

Predlog spremembe 27
Peter Jahr

Osnutek mnenja
Odstavek 13
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

13. meni, da bi morale obstajati jasne 
omejitve uporabe primatov razen človeka 
in prepoved uporabe živali, ujetih v 
divjini, v znanstvenih poskusih;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 28
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 13

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13. meni, da bi morale obstajati jasne 
omejitve uporabe primatov razen človeka 
in prepoved uporabe živali, ujetih v 
divjini, v znanstvenih poskusih;

13. meni, da bi se morala Direktiva 
2010/63 o zaščiti živali, ki se uporabljajo v 
znanstvene namene, strogo izvajati;

Or. en

Predlog spremembe 29
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Osnutek mnenja
Odstavek 14

Osnutek mnenja Predlog spremembe

14. poziva k obvezni uporabi nadomestnih 
možnosti, ki ne vključujejo živali, če je to 
le mogoče in znanstveno izvedljivo, da bi 
poskuse, ki vključujejo resno in 
dolgotrajno trpljenje živali, zmanjšali na 
najnižjo raven.

14. ponovno opozarja na obstoječo pravno 
obveznost glede uporabe nadomestnih 
možnosti, ki ne vključujejo živali, če je to 
le mogoče in znanstveno izvedljivo, da bi 
poskuse, ki vključujejo resno in 
dolgotrajno trpljenje živali, zmanjšali na 
najnižjo raven, ter poziva Komisijo, naj 
uporabi sistem nadzora nad 
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inšpekcijskimi pregledi držav članic, ki je 
opisan v členu 35 Direktive 2010/63 o 
zaščiti živali, ki se uporabljajo v 
znanstvene namene, da bi zagotovila 
podatke in usmerjala dejavnosti, ki so 
potrebne za zagotavljanje usklajenega 
izvajanja zahtev v zvezi z ocenjevanjem 
projektov, vključno s pravili o razvrstitvi 
postopkov glede na težo njihovih posledic, 
kakor tudi zagotovi odločno izvajanje 
zahtev o nadomestitvi, zmanjšanju in 
izboljšanju postopkov na živalih;

Or. en

Predlog spremembe 30
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 14

Osnutek mnenja Predlog spremembe

14. poziva k obvezni uporabi nadomestnih 
možnosti, ki ne vključujejo živali, če je to 
le mogoče in znanstveno izvedljivo, da bi 
poskuse, ki vključujejo resno in 
dolgotrajno trpljenje živali, zmanjšali na 
najnižjo raven.

14. poziva k obvezni uporabi nadomestnih 
možnosti, ki ne vključujejo živali, če je to 
le mogoče in znanstveno izvedljivo, da bi 
poskuse, ki vključujejo resno in 
dolgotrajno trpljenje živali, zmanjšali na 
najnižjo raven, kot to določa Direktiva 
2010/63 o zaščiti živali, ki se uporabljajo v 
znanstvene namene.
.

Or. en

Predlog spremembe 31
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Osnutek mnenja
Odstavek 14 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

14a. poziva Komisijo, naj poveča 
obveznosti glede usklajevanja in 
spodbujanja razvoja in uporabe 
nadomestnih možnosti za postopke na 
živalih na področjih temeljnih in 
uporabnih raziskav ter predpisanega 
preskušanja, kot je to opisano v Prilogi 
VII Direktive 2010/63, tako da dejavno 
podpre ustrezne funkcije za določanje 
strategij in raziskovanje referenčnega 
laboratorija EU (Skupnega 
raziskovalnega središča), da se določijo 
prednostna področja za nadomestitev 
tehnik raziskovanja na živalih;

Or. en


