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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir 
kaimo plėtros komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi gyvulininkystei Sąjungos žemės ūkyje tenka reikšmingas vaidmuo, nes ji 
regionams yra labai svarbi ne tik ekonominiu ir ekologiniu, bet ir kultūriniu požiūriu;

1. palankiai vertina Komisijos pastangas tobulinti teisės aktus dėl gyvūnų gerovės ir 
gyvūnų sveikatos ir užtikrinti reikalavimų aiškumą; pabrėžia, kad šie reikalavimai turi 
būti tinkamai ir vienodai taikomi visoje Sąjungoje ir kad turi būti vykdoma reguliari ir 
išsami kontrolė; palankiai vertina 2023 m. Komisijos planuojamą šios srities teisės aktų 
peržiūrą vadovaujantis strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ tikslais;

2. palankiai vertina Tarybos pastangas skatinti Sąjungos gyvūnų gerovės ženklo kūrimą, 
remiantis suderintais ir techniškai pagrįstais kriterijais;

3. atkreipia dėmesį į transportuojamų gyvūnų gerovės svarbą ir palankiai vertina, kad 
įsteigtas Tyrimo komitetas transportuojamų gyvūnų apsaugos klausimais;

4. palankiai vertina tai, kad pagal bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP) siekiama teikiant 
finansines paskatas ir užtikrinant gyvūnų gerovę reglamentuojančių teisės aktų 
vykdymą didinti ūkinių gyvūnų gerovę; ragina valstybes nares ūkininkams, kurie 
savanoriškai laikosi aukštesnių gyvūnų gerovės standartų, teikti didesnę ir adekvačią 
paramą, be kita ko, pagal nacionalines paramos programas;

5. atkreipia dėmesį į tai, kad siekiant gyvūnų gerovės individualiais valdymo metodais 
dažnai užtikrinamas didesnis poveikis nei vien tik nustatytomis taisyklėmis; ragina 
Komisiją būsimuose projektuose vadovautis labiau į rezultatus orientuotu požiūriu;

6. pabrėžia, kad svarbu reguliariai keistis informacija su nacionalinių institucijų atstovais, 
žemės ūkio interesų grupėmis ir ekspertais svarstant geriausios praktikos pavyzdžius ir 
galimus patobulinimus gyvūnų gerovės srityje; pabrėžia, kad žinių perdavimas šioje 
srityje yra itin veiksmingas, o jo sąnaudos yra mažos, todėl jį reikia greičiau taikyti 
praktiškai.


