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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących sugestii:

A. uwzględniając komunikat Komisji z dnia 23 stycznia 2006 r. do Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnotowego planu działań dotyczącego ochrony i 
dobrostanu zwierząt na lata 2006-2010 (COM (2006) 0013),

1. z zadowoleniem przyjmuje plan działań Komisji dotyczący ochrony i dobrostanu 
zwierząt; uważa, że wiele zwierząt w UE jest traktowanych źle i niezgodnie z przepisami 
UE; podkreśla, że zwierzęta w UE powinny być dobrze traktowane i mają prawo do życia 
zgodnie ze swą naturą; przypomina również o protokole w sprawie ochrony zwierząt 
załączonym do traktatu;

2. uważa, że przepisy UE w dziedzinie ochrony zwierząt powinny ustanawiać minimalne 
zasady pozwalające państwom członkowskim na utrzymanie i wprowadzenie bardziej 
rygorystycznych przepisów krajowych;

3. uważa, że Wspólna Polityka Rolna (WPR) powinna przeciwdziałać nadprodukcji mięsa 
oraz uważa, że zdrowie zwierząt jest oczywistym czynnikiem sprzyjającym wysokiej 
jakości produkcji;

4. podkreśla konieczność wprowadzenia w UE najpóźniej do roku 2010 maksymalnego 
dopuszczalnego czasu przewożenia zwierząt przeznaczonych na ubój ; wzywa również do 
wprowadzenia zakazu przewożenia cieląt młodszych niż 12 miesięcy;

5. uważa, że najpóźniej do roku 2016 wszelka hodowla drobiu powinna opierać się na 
koncepcji chowu wolnowybiegowego;

6. uważa, że należy zmienić przepisy dotyczące ochrony świń i że należy zakazać 
korzystania z przegród dla macior;

7. uważa, że należy zmienić przepisy w dziedzinie chowu piskląt wprowadzając 
maksymalną obsadę zwierząt w wysokości 25 kg/m2;

8. z zadowoleniem przyjmuje proponowany zakaz wwozu futer psów i kotów; podkreśla, że 
futra importowane muszą być oznaczone w sposób umożliwiający konsumentom 
stwierdzenie w jaki sposób zwierzęta były traktowane;

9. uważa, że kampanie informacyjne UE powinny być skierowane głównie do producentów;

10. z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie zasady trzech „r” - ang. „reduction, 
replacement and refinement” - w kontekście doświadczeń przeprowadzanych na 
zwierzętach; uważa, że doświadczenia na zwierzętach powinny być dozwolone jedynie w 
przypadku gdy nie istnieje żadna inna metoda; podkreśla konieczność wprowadzenia 
przepisów gwarantujących pełen wgląd społeczeństwa w doświadczenia przeprowadzane 
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na zwierzętach.


