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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по петиции приканва водещата комисия по земеделие и развитие на 
селските райони да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. изразява съжаление относно факта, че въпреки че програмата за хуманно отношение 
към животните е прокарана чрез конкретни законодателни актове, все още 
съществуват твърде много области, в които няма специално законодателство на ЕС;

2. обръща внимание на непрестанно нарастващия брой петиции на европейски 
граждани от всички държави членки, в които се отправя искане за затягане на 
правилата за защита на животните и хуманно отношение към тях, за да се 
преодолеят настоящите законодателни пропуски;

3. отбелязва, че в своите петиции европейските граждани силно протестират срещу 
борбата с бикове и други зрелища, които причиняват стрес или нараняване и/или 
водят до убиване на животни;

4. посочва, че популациите от кучета и котки в ЕС се оценяват на около сто милиона
животни и че не съществува законодателство на ЕС относно хуманното отношение 
към домашните любимци; поради това призовава Комисията да насърчи хуманното 
отношение към домашните любимци чрез осигуряването на минимални стандарти 
за отношението към тях и тяхната защита, както и на система за задължителна 
регистрация и поставяне на микрочипове;

5. счита, че европейският рамков закон за хуманно отношение към животните следва 
да включва мерки за решаване на проблема с бездомните животни, който е особено 
сериозен в южните и източните държави — членки на ЕС, както и настоятелно 
изисква да бъде предоставено финансиране от ЕС за прилагането на ефективни 
мерки за стерилизация и кастрация; призовава Европейския съюз и държавите 
членки да ратифицират Европейската конвенция за защита на домашните любимци;

6. призовава Комисията да бъде по-активна в образуването на производства за 
установяване на неизпълнение на задълженията, установени в Директива 
1999/22/ЕО на Съвета относно държането на диви животни в зоологически градини;

7. подчертава необходимостта от установяването на много по-ефективни мерки за 
защита на селскостопанските животни, които се изнасят от ЕС за трети държави;

8. призовава държавите членки да осигурят по-ефективно прилагане на Регламент 
(ЕО) № 1/2005 на Съвета относно защитата на животните по време на 
транспортиране и свързаните с това операции;

9. посочва загрижеността сред европейските граждани, изразена в техните петиции до 
Парламента, относно злоупотребата с дерогацията за клане без зашеметяване в ЕС;
призовава държавите членки да осигурят по-ефективно прилагане на 
законодателството, като същевременно гарантират прилагането на дерогацията за 
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клане без зашеметяване по религиозни причини;

10. призовава за по-добро информиране на потребителите относно методите на 
производство на животински продукти или странични животински продукти и 
тяхното въздействие върху хуманното отношение към животните под формата на 
прозрачно и подходящо етикетиране и листовки с упътвания в опаковките;

11. подчертава, че европейските граждани редовно внасят петиции до Парламента 
относно неуспеха на държавите членки да прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) 
№ 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно официалния контрол, 
провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството 
в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и 
хуманното отношение към животните; поради това призовава Комисията да се 
намесва ефективно, когато установи несъответствие;

12. приветства волята на Комисията да включи хуманното отношение към животните в 
двустранните търговски споразумения или форумите за сътрудничество, както и 
намерението й да разгледа как хуманното отношение към животните може да бъде 
по-добре интегрирано в рамките на Европейската политика за съседство;

13. счита, че следва да има ясни ограничения върху използването на нечовекоподобни 
примати и забрана за използването на заловени диви животни в научни опити;

14. призовава за въвеждането на задължение за прилагане на алтернативни методи, без 
използването на животни, доколкото това е възможно и когато те са научно 
достъпни, за да се сведат до минимум експериментите, които са свързани с 
изключително и продължително страдание на животните.


