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SUGESTII

Comisia pentru petiții recomandă Comisiei pentru agricultură, competentă în fond, includerea 
următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

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;

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;

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;

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 unor standarde minime de tratament și de protecție pentru 
acestea, a înregistrării obligatorii și a unui sistem de microcipare;

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;

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;

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

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;

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;

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 
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bunăstării animalelor, sub forma etichetării transparente și adecvate și a prospectelor 
însoțitoare;

11. subliniază că cetățenii europeni adresează în mod regulat petiții Parlamentului în legătură 
cu neaplicarea de către statele membre a dispozițiilor din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 
al Parlamentului European și al Consiliului privind controalele oficiale efectuate pentru a 
asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele 
alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor; solicită, prin 
urmare, Comisiei să intervină în mod eficient atunci când este identificată 
neconformitatea;

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

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;

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.


