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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. atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Bendrijos 
veiksmų plano dėl gyvūnų apsaugos ir gerovės 2006–2010 m. (KOM (2006) 0013),

1. džiaugiasi Komisijos veiksmų planu dėl gyvūnų apsaugos ir gerovės; mano, kad su 
daugeliu gyvūnų ES elgiamasi netinkamai ir nusižengiant ES nuostatoms; pabrėžia, kad su 
gyvūnais ES turi būti elgiamasi tinkamai ir jiems turi būti suteikta teisė į natūralų elgesį; 
primena prie Sutarties pridėtą protokolą dėl gyvūnų apsaugos;

2. mano, kad ES gyvūnų apsaugos srities taisyklės turi minimalios, kad valstybės narės 
galėtų toliau taikyti arba nustatyti griežtesnes nacionalines taisykles;

3. mano, kad turi būti sukurta tokia bendra žemės ūkio politika (BŽŪP), kad būtų galima 
išvengti mėsos produkcijos pertekliaus; yra įsitikinęs, kad gera gyvūnų sveikata – tai 
akivaizdi aukštos kokybės produkcijos sąlyga;

4. pabrėžia, kad ne vėliau kaip iki 2010 m. ES turi būti nustatytas laiko, per kurį gyvūnai turi 
būti nuvežti į skerdyklą, riba, ir ji turi viršyti 8 val.; be to, ragina pradėti taikyti draudimą 
transportuoti jaunesnius kaip 12 savaičių amžiaus veršelius;

5. mano, kad reikia užsibrėžti tikslą, kad iki 2016 m. visi naminiai paukščiai būtų auginami 
ganykliniuose ūkiuose;

6. mano, kad reikia iš naujo apsvarstyti kiaulių apsaugos taisykles ir uždrausti kiaules 
paršavedes laikyti užtvertas garduose;

7. mano, kad reikia iš naujo apsvarstyti taisykles dėl mėsai auginamų viščiukų ir nustatyti 
didžiausią leistiną viščiukų tankumą – 25 kg/m2;

8. džiaugiasi tuo, kad buvo pasiūlyta uždrausti importuoti šunų ir kačių kailius; pabrėžia, kad 
importuotus kailius reikia žymėti, kad vartotojai žinotų, kaip su gyvūnais buvo elgiamasi;

9. mano, kad ES informavimo kampanijos visų pirma turi būti skiriamos gamintojams;

10. džiaugiasi tuo, kad bandymų su gyvūnais kontekste taikomas trijų „r“ principas – angl. 
Reduction, Replacement and Refinement (sumažinimas, pakeitimas ir pakartotinis 
naudojimas); mano, kad bandymai su gyvūnais leistini tik tada, kai nėra kitų galimybių; 
pabrėžia, kad reikia nustatyti taisykles, kurios užtikrintų visuomenei galimybę sužinoti 
apie visus su gyvūnais atliekamus bandymus.


