
PA\897107SL.doc PE486.080v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za peticije

2012/2043(INI)

23.3.2012

OSNUTEK MNENJA
Odbora za peticije

za Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

o strategiji Evropske unije za zaščito in dobro počutje živali 2012–2015
(2012/2043(INI))

Poročevalec: Victor Boştinaru



PE486.080v01-00 2/4 PA\897107SL.doc

SL

PA_NonLeg



PA\897107SL.doc 3/4 PE486.080v01-00

SL

POBUDE

Odbor za peticije poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

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;

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;

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

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;

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;

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

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

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

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;

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;

11. poudarja, da evropski državljani na Parlament redno naslavljajo peticije o neizvajanju 
določb Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju uradnega 
nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o 
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zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali, s strani držav članic; zato poziva Komisijo, 
naj v primerih ugotovljenega neizvajanja učinkovito ukrepa;

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;

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

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.


