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JAVASLATOK

A Petíciós Bizottság felhívja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. kifogásolja, hogy noha néhány különös jogszabálynak köszönhetően előrelépések 
történtek az állatjóléti kérdésekben, számos területen továbbra sem létezik különös, uniós 
jogszabály; 

2. felhívja a figyelmet arra, hogy az európai polgárok valamennyi tagállamból egyre 
növekvő számban nyújtanak be olyan petíciókat, amelyekben az állatvédelmi és állatjóléti 
szabályozás szigorítását kérik a fennálló joghézagok megszüntetése érdekében;

3. megállapítja, hogy petícióikban az európai polgárok határozott tiltakozásukat fejezik ki a 
bikaviadalok és egyéb olyan látványosságok ellen, amelyek során felzaklatják vagy 
megsebesítik és/vagy elpusztítják az állatokat;

4. rámutat arra, hogy a becslések szerint az uniós kutya- és macskaállomány mintegy 
százmillió egyedre tehető, a kedvtelésből tartott állatok jólétére vonatkozóan pedig nem 
létezik uniós jogszabály; ezért felszólítja a Bizottságot, hogy mozdítsa elő a kedvtelésből 
tartott állatok jólétét azáltal, hogy bánásmódjukra és védelmükre vonatkozóan 
minimumnormákat, valamint kötelező regisztrációs és mikrocsip-használati rendszert 
biztosít;

5. úgy véli, hogy az európai állatjóléti keretjogszabálynak olyan intézkedéseket is magában 
kell foglalnia, amelyek célja a kóbor állatok problémájának megoldása, ami különösen 
súlyosan van jelen az Unió déli és keleti tagállamaiban, és sürgeti, hogy biztosítsanak 
uniós finanszírozást a hatékony sterilizálási és kasztrálási intézkedések végrehajtásához; 
felhívja az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy ratifikálják a kedvtelésből tartott 
állatokról szóló európai egyezményt; 

6. felszólítja a Bizottságot, hogy járjon el szigorúbban azon esetekben, amikor nem tartják be 
a vadon élő állatok állatkertben tartásáról szóló 1999/22/EK tanácsi irányelvben 
megállapított kötelezettségeket;

7. hangsúlyozza, hogy az Unióból harmadik országokba exportált haszonállatok esetében 
sokkal hatékonyabb védelmi intézkedéseket kell megállapítani;

8. felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsák az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó 
műveletek közbeni védelméről szóló 1/2005/EK tanácsi rendelet hatékonyabb 
végrehajtását;

9. rámutat az európai polgárok körében felmerült és a Parlamenthez benyújtott petícióikban 
kifejezésre juttatott, az elkábítás nélküli állatvágás EU-beli visszaéléseivel kapcsolatos 
aggodalmakra; felszólítja a tagállamokat, hogy biztosítsák a jogszabályok hatékonyabb 
végrehajtását, ugyanakkor pedig garantálják az elkábítás nélküli állatvágás alóli, vallási 
okokból való eltérést; 
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10. kéri, hogy átlátható és megfelelő címkézés, valamint a csomagolásban elhelyezett 
tájékoztatók formájában a fogyasztókat részletesebben tájékoztatassák az állati termékek, 
illetve állati melléktermékek előállításának módszereiről, és azok állatjóléti hatásairól;

11. hangsúlyozza, hogy az európai polgárok rendszeresen petíciókat intéznek a Parlamenthez 
azzal kapcsolatban, hogy a tagállamok nem hajtják végre a takarmány- és élelmiszerjog, 
valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok 
követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott 
hatósági ellenőrzésekről szóló 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
foglalt rendelkezéseket; ennélfogva felszólítja a Bizottságot a hatékony beavatkozásra a 
megfelelés elmulasztásának megállapítása esetén; 

12. üdvözli a Bizottság arra irányuló hajlandóságát, hogy az állatjóléttel a kétoldalú 
kereskedelmi megállapodások, illetve együttműködési fórumok keretében is foglalkozik, 
valamint annak vizsgálatára irányuló szándékát, hogy az állatjóléti kérdések miként 
integrálhatók hatékonyabban az európai szomszédsági politika keretében;

13. úgy véli, hogy a főemlős állatok esetében – ami tudományos kísérletek céljára történő 
felhasználásukat illeti – egyértelmű korlátozásokat, a vadonból befogott állatok 
alkalmazását illetően pedig tilalmat kell bevezetni;

14. kéri egy arra vonatkozó kötelezettség bevezetését, hogy a lehetőségekhez mérten és a 
tudományos megvalósíthatóságtól függően alkalmazzanak nem állatok felhasználásán 
alapuló alternatív módszereket annak érdekében, hogy minimálisra csökkentsék azon 
kísérletek számát, amelyek az állatok súlyos és hosszan tartó szenvedésével járnak.


