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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj 
podeželja, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ob upoštevanju Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 23. januarja 
2006 o akcijskem načrtu Skupnosti za zaščito in dobro počutje živali 2006-2010 (KOM 
(2006) 0013),

1. pozdravlja akcijski načrt Komisije o zaščiti in dobrem počutju živali; meni, da se v EU z 
mnogimi živalmi ravna slabo ali v nasprotju z določbami EU; poudarja, da je treba v EU z 
živalmi dobro ravnati in da imajo pravico do naravnega vedenja; opominja tudi na 
protokol o zaščiti živali, ki je priloga k Pogodbi;

2. meni, da je bi morali biti vsi predpisi EU na področju zaščite živali minimalni predpisi, ki 
omogočajo državam članicam, da obdržijo ali uvedejo strožje nacionalne predpise;

3. meni, da mora biti skupna kmetijska politika oblikovana tako, da ni prevelike proizvodnje 
mesa in da je zdravje živali samoumeven dejavnik kakovostne proizvodnje;

4. poudarja, da je treba v EU najkasneje do leta 2010 uvesti časovno omejitev osmih ur za 
prevoz živali za zakol; poziva tudi k uvedbi prepovedi prevoza telet, mlajših od 12 tednov;

5. meni, da je treba stremeti, da bo gojenje perutnine najkasneje do leta 2016 v celoti 
potekalo v prosti reji;

6. meni, da bi bilo treba predpise o zaščiti prašičev pregledati in prepovedati predelke v 
svinjakih;

7. meni, da bi bilo treba pregledati predpise o piščancih za proizvodnjo mesa in uvesti 
najvišjo dovoljeno stopnjo gostote naselitve 25 kg/m²;

8. pozdravlja predlagano prepoved uvoza pasjega in mačjega krzna; poudarja, da mora biti 
uvoženo krzno označeno tako, da lahko potrošniki ugotovijo, kako se je ravnalo z živalmi;

9. meni, da bi kampanje EU za informiranje morale biti namenjene zlasti proizvajalcem;

10. pozdravlja uporabo načela "zmanjševanja obsega, nadomeščanja in rafiniranja" pri 
poizkusih na živalih; meni, da bi bilo treba poizkuse na živalih dovoliti le v primerih, ko 
ni drugih možnosti; poudarja, da so potrebni predpisi, ki bi zagotovili, da ima javnost 
popoln vpogled v izvajanje poizkusov na živalih.


