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WSKAZÓWKI

Komisja Petycji zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. ubolewa nad tym, że choć program działań na rzecz dobrostanu zwierząt jest realizowany 
za pośrednictwem specjalnych aktów prawnych, nadal istnieje zbyt wiele obszarów, w 
których brakuje szczegółowego prawodawstwa UE;

2. zwraca uwagę na ciągle wzrastającą liczbę petycji składanych przez europejskich 
obywateli ze wszystkich państw członkowskich, którzy domagają się zaostrzenia 
przepisów w sprawie ochrony i dobrostanu zwierząt w celu usunięcia istniejących luk 
prawnych;

3. zwraca uwagę na to, że w swoich petycjach europejscy obywatele stanowczo protestują 
przeciwko walkom byków oraz innym pokazom, które są stresogenne dla zwierząt i 
podczas których krzywdzi się lub zabija zwierzęta;

4. wskazuje na to, że według szacunków populacja psów i kotów w UE liczy ok. 100 
milionów zwierząt oraz że nie istnieją przepisy UE dotyczące dobrostanu zwierząt 
domowych; wzywa w związku z tym Komisję do promowania dobrostanu zwierząt 
domowych poprzez zapewnienie minimalnych standardów ich traktowania i ochrony oraz 
obowiązkowej rejestracji i sytemu mikroczipów;

5. uważa, że w europejskich przepisach ramowych w zakresie dobrostanu zwierząt należy 
uwzględnić środki na rzecz rozwiązania problemu bezpańskich zwierząt, który jest 
szczególnie poważny we wschodnich i południowych państwach członkowskich UE, oraz 
domaga się, aby przydzielono środki finansowe UE na rzecz podjęcia skutecznych działań 
w zakresie sterylizacji i kastracji; wzywa Unię Europejską i państwa członkowskie do 
ratyfikacji Europejskiej konwencji o ochronie praw zwierząt domowych;

6. wzywa Komisję do zaostrzenia postępowania w przypadku niedotrzymania zobowiązań 
określonych w dyrektywie Rady 1999/22/WE dotyczących przetrzymywania dzikich 
zwierząt w zoo;

7. podkreśla potrzebę ustanowienia skuteczniejszych środków ochrony zwierząt 
gospodarskich, które są wywożone z UE do państw trzecich;

8. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia skuteczniejszego wdrażania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i 
związanych z tym działań;

9. wskazuje na obawy europejskich obywateli wyrażane za pośrednictwem petycji do 
Parlamentu, dotyczące nadużywania uboju bez ogłuszania w UE; wzywa państwa 
członkowskie do zapewnienia skuteczniejszego egzekwowania przepisów oraz 
zagwarantowania dopuszczenia uboju bez ogłuszania ze względów religijnych;

10. wzywa do lepszego informowania konsumentów o metodach wytwarzania produktów lub 
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produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz ich wpływu na dobrostan zwierząt 
poprzez odpowiednie przejrzyste etykiety oraz ulotki dołączane do opakowania;

11. podkreśla, że europejscy obywatele regularnie składają w Parlamencie petycje w sprawie 
nieegzekwowania przez państwa członkowskie przepisów rozporządzenia (WE) nr 
882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli urzędowych 
przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym 
oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt; wzywa w związku z 
tym Komisję do podejmowania skutecznych interwencji w przypadku wykrycia 
przypadków nieprzestrzegania przepisów;

12. z zadowoleniem przyjmuje wolę uwzględnienia przez Komisję dobrostanu zwierząt w 
dwustronnych umowach handlowych lub na forach współpracy oraz chęć zbadania przez 
Komisję tego, w jaki sposób dobrostan zwierząt może zostać lepiej zintegrowany z 
europejską polityką sąsiedztwa;

13. uważa, że należy wprowadzić precyzyjne ograniczenia dotyczące wykorzystywania 
ssaków naczelnych oraz zakaz wykorzystywania pozyskanych dzikich zwierząt w 
eksperymentach naukowych;

14. wzywa do wprowadzenia obowiązku jak najczęstszego stosowania metod alternatywnych 
bez wykorzystywania zwierząt i za każdym razem, gdy jest to możliwe z naukowego 
punktu widzenia, aby ograniczyć do minimum eksperymenty wiążące się z dotkliwym i 
długotrwałym cierpieniem zwierząt.


