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Τροπολογία 201
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. καλεί τα κράτη μέλη να επιδείξουν 
μεγαλύτερη αυστηρότητα όταν 
αποφασίζουν εάν θα πρέπει να χορηγηθεί 
πιστοποιητικό επαγγελματικής 
ικανότητας στους οδηγούς και να 
επιθεωρούν τα οχήματα μεταφοράς ζώων 
και τα σκάφη όταν πρόκειται να εκδοθεί 
πιστοποιητικού έγκρισης· στο πλαίσιο 
αυτό θα πρέπει να επιστρατευτεί το 
σύστημα TRACES παρέχοντας 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις 
παραβιάσεις μεταφορέων και οδηγών·

Or. de

Τροπολογία 202
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. σημειώνει ότι η Επιτροπή, 
σύμφωνα με την ειδική έκθεση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2018 σχετικά 
με την καλή μεταχείριση των ζώων στην 
ΕΕ, έχει αναγνωρίσει ότι τα δεδομένα που 
υποβάλλονται από τα κράτη μέλη δεν είναι 
πλήρη, συνεκτικά, αξιόπιστα ή επαρκώς 
λεπτομερή ώστε να επιτρέπουν την 
εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη 
συμμόρφωση σε επίπεδο ΕΕ·

11. σημειώνει ότι η Επιτροπή, 
σύμφωνα με την ειδική έκθεση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2018 σχετικά 
με την καλή μεταχείριση των ζώων στην 
ΕΕ, έχει αναγνωρίσει ότι τα δεδομένα που 
υποβάλλονται από ορισμένα κράτη μέλη 
δεν είναι πλήρη, συνεκτικά, αξιόπιστα ή 
επαρκώς λεπτομερή ώστε να επιτρέπουν 
την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με 
τη συμμόρφωση σε επίπεδο ΕΕ·

Or. fr
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Τροπολογία 203
Norbert Erdős

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. σημειώνει ότι η Επιτροπή, 
σύμφωνα με την ειδική έκθεση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2018 σχετικά 
με την καλή μεταχείριση των ζώων στην 
ΕΕ, έχει αναγνωρίσει ότι τα δεδομένα που 
υποβάλλονται από τα κράτη μέλη δεν είναι 
πλήρη, συνεκτικά, αξιόπιστα ή επαρκώς 
λεπτομερή ώστε να επιτρέπουν την 
εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη 
συμμόρφωση σε επίπεδο ΕΕ·

11. σημειώνει ότι η Επιτροπή, 
σύμφωνα με την ειδική έκθεση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2018 σχετικά 
με την καλή μεταχείριση των ζώων στην 
ΕΕ, έχει αναγνωρίσει ότι τα δεδομένα που 
υποβάλλονται από τα κράτη μέλη δεν είναι 
πλήρη, συνεκτικά ή επαρκώς λεπτομερή 
ώστε να επιτρέπουν την εξαγωγή 
συμπερασμάτων σχετικά με τη 
συμμόρφωση σε επίπεδο ΕΕ·

Or. hu

Τροπολογία 204
Anja Hazekamp

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. τονίζει ότι και το Ελεγκτικό 
Συνέδριο διαπίστωσε στην ειδική του 
έκθεση σχετικά με την καλή διαβίωση 
των ζώων στην ΕΕ ότι οι αρχές των 
κρατών μελών που ήταν αρμόδιες για τις 
επιθεωρήσεις κατά τη μεταφορά σπανίως 
χρησιμοποιούσαν τις πληροφορίες από το 
TRACES για τη στόχευση των 
επιθεωρήσεων, παρότι εκεί περιέχονται 
πληροφορίες και εργαλεία υποβολής 
στοιχείων που θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιήσουν οι αρχές για να 
στοχεύσουν σωστά τις επιθεωρήσεις των 
μεταφορών ζώων· καλεί την Επιτροπή να 
επιλύσει το πρόβλημα ορισμένων 
περιορισμών στα δικαιώματα πρόσβασης 
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των χρηστών στο TRACES και να 
διευρύνει τα δικαιώματα πρόσβασης του 
κοινού·

Or. nl

Τροπολογία 205
Thomas Waitz
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. εκφράζει τη λύπη του για τον 
ανεπαρκή αριθμό ελέγχων και επίσημων 
ελέγχων και ζητεί αύξηση του αριθμού 
των ετήσιων επιθεωρήσεων από το 
Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών 
Θεμάτων· ζητεί ένα πιο αποτελεσματικό 
και διαφανές σύστημα παρακολούθησης, 
συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας 
πρόσβασης σε πληροφορίες που 
συλλέγονται μέσω του ενοποιημένου 
μηχανογραφικού κτηνιατρικού 
συστήματος (TRACES)·

Or. en

Τροπολογία 206
Thomas Waitz
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. ζητεί από την Επιτροπή να 
αναπτύξει συστήματα εντοπισμού της 
γεωγραφικής θέσης, ώστε να είναι δυνατή 
η παρακολούθηση της τοποθεσίας των 
ζώων και της διάρκειας των δρομολογίων 
στα οχήματα μεταφοράς, καθώς και 
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τυχόν μη συμμόρφωσης με τα ωράρια 
μεταφοράς.

Or. en

Τροπολογία 207
Anja Hazekamp

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ανησυχεί για το πλήθος των 
αναφορών σχετικά με ακατάλληλα 
οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη 
μεταφορά ζώντων ζώων, τόσο διά ξηράς 
όσο και διά θαλάσσης, και ζητεί να ενταθεί 
η παρακολούθηση των εν λόγω 
πρακτικών·

12. ανησυχεί για το πλήθος των 
αναφορών σχετικά με ακατάλληλα 
οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη 
μεταφορά ζώντων ζώων, τόσο διά ξηράς 
όσο και διά θαλάσσης, και ζητεί να ενταθεί 
η παρακολούθηση των εν λόγω πρακτικών, 
αλλά καλεί πρωτίστως τα κράτη μέλη να 
μην χορηγούν άδειες σε οχήματα, 
συμπεριλαμβανομένων των πλοίων 
μεταφοράς ζώων, που δεν πληρούν τις 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1/2005 και να αποσύρουν ήδη 
χορηγηθείσες άδειες σε περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης·

Or. nl

Τροπολογία 208
Maria Gabriela Zoană

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ανησυχεί για το πλήθος των 
αναφορών σχετικά με ακατάλληλα 
οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη 
μεταφορά ζώντων ζώων, τόσο διά ξηράς 
όσο και διά θαλάσσης, και ζητεί να ενταθεί 
η παρακολούθηση των εν λόγω 
πρακτικών·

12. ανησυχεί για το πλήθος των 
αναφορών σχετικά με ακατάλληλα 
οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη 
μεταφορά ζώντων ζώων, τόσο διά ξηράς 
όσο και διά θαλάσσης, και ζητεί να ενταθεί 
η παρακολούθηση των εν λόγω 
πρακτικών· επιμένει στην τήρηση ενιαίων 
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προτύπων σε επίπεδο ΕΕ για τις 
συνθήκες μεταφοράς ζώντων ζώων·

Or. ro

Τροπολογία 209
Daniel Buda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ανησυχεί για το πλήθος των 
αναφορών σχετικά με ακατάλληλα 
οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη 
μεταφορά ζώντων ζώων, τόσο διά ξηράς 
όσο και διά θαλάσσης, και ζητεί να ενταθεί 
η παρακολούθηση των εν λόγω 
πρακτικών·

12. ανησυχεί για το πλήθος των 
αναφορών σχετικά με ακατάλληλα 
οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη 
μεταφορά ζώντων ζώων, τόσο διά ξηράς 
όσο και διά θαλάσσης, και ζητεί να ενταθεί 
η παρακολούθηση των εν λόγω 
πρακτικών· επιμένει στην τήρηση ενιαίων 
προτύπων σε επίπεδο ΕΕ για τις 
συνθήκες μεταφοράς ζώντων ζώων·

Or. ro

Τροπολογία 210
Sofia Ribeiro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ανησυχεί για το πλήθος των 
αναφορών σχετικά με ακατάλληλα 
οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη 
μεταφορά ζώντων ζώων, τόσο διά ξηράς 
όσο και διά θαλάσσης, και ζητεί να ενταθεί 
η παρακολούθηση των εν λόγω 
πρακτικών·

12. ανησυχεί για το πλήθος των 
αναφορών, παρόλο που είναι λίγες ακόμα,
σχετικά με ακατάλληλα οχήματα που 
χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζώντων 
ζώων, τόσο διά ξηράς όσο και διά 
θαλάσσης, και ζητεί να ενταθεί η 
παρακολούθηση των εν λόγω πρακτικών·

Or. en
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Τροπολογία 211
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ανησυχεί για το πλήθος των 
αναφορών σχετικά με ακατάλληλα 
οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη 
μεταφορά ζώντων ζώων, τόσο διά ξηράς 
όσο και διά θαλάσσης, και ζητεί να ενταθεί 
η παρακολούθηση των εν λόγω 
πρακτικών·

12. ανησυχεί για το πλήθος των 
αναφορών σχετικά με ακατάλληλα 
οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη 
μεταφορά ζώντων ζώων, τόσο διά ξηράς 
όσο και διά θαλάσσης, και ζητεί να ενταθεί 
η παρακολούθηση και η επιβολή 
κυρώσεων των εν λόγω πρακτικών·

Or. de

Τροπολογία 212
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. ως εκ τούτου, ζητεί 
εναρμονισμένα και δεσμευτικά πρότυπα 
για την έγκριση οχημάτων και σκαφών 
ως μεταφορικών μέσων για ζώα, τα οποία 
θα πρέπει να εκδίδονται από κεντρική 
αρχή της ΕΕ, η οποία θα καθορίζει την 
καταλληλότητα των μεταφορικών μέσων 
για τη μεταφορά ζώων από την σκοπιά 
των ποιοτικών χαρακτηριστικών και του 
εξοπλισμού του οχήματος, όπως για 
παράδειγμα κατάλληλα δορυφορικά 
συστήματα πλοήγησης·

Or. de

Τροπολογία 213
Thomas Waitz
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί τα κράτη μέλη να είναι πιο 
αυστηρά στις διαδικασίες πιστοποίησης 
και έγκρισης τόσο για τα οχήματα όσο
και στη χορήγηση πιστοποιητικών 
ικανότητας στους οδηγούς·

Or. en

Τροπολογία 214
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. καλεί τα κράτη μέλη να 
απαγορεύσουν τα πολυώροφα φορτηγά 
για μεταφορές ζώων, καθώς δημιουργούν 
σημαντικά προβλήματα σε σχέση με την 
καλή μεταχείριση των ζώων, όπως 
ανεπαρκής κυκλοφορία του αέρα, 
περιορισμένος χώρος και δυσκολία 
ελέγχου των άνω ορόφων·

Or. de

Τροπολογία 215
Thomas Waitz
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. καλεί τους φορείς να 
εξασφαλίσουν διεξοδική κατάρτιση των 
οδηγών και των συνοδών σύμφωνα με το 
παράρτημα IV, να διασφαλίσουν την 
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ορθή μεταχείριση των ζώων·

Or. en

Τροπολογία 216
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει τις κακές συνθήκες που 
επικρατούν κατά τις θαλάσσιες μεταφορές 
και καλεί τα κράτη μέλη να επιδεικνύουν 
μεγαλύτερη αυστηρότητα κατά τις 
διαδικασίες πιστοποίησης και έγκρισης 
που εφαρμόζουν για τα σκάφη, και να 
βελτιώσουν τους ελέγχους προ της 
φόρτωσης όσον αφορά την καλή 
κατάσταση των ζώων· καλεί την Επιτροπή 
να υποβάλει κατάλογο λιμένων που 
διαθέτουν επαρκείς εγκαταστάσεις 
επιθεώρησης ζώων·

13. επισημαίνει τις κακές συνθήκες που 
επικρατούν κατά τις θαλάσσιες μεταφορές 
και καλεί τα κράτη μέλη να επιδεικνύουν 
μεγαλύτερη αυστηρότητα κατά τις 
διαδικασίες πιστοποίησης και έγκρισης 
που εφαρμόζουν για τα σκάφη, και να 
βελτιώσουν τους ελέγχους προ της 
φόρτωσης όσον αφορά την καλή 
κατάσταση των σκαφών και των ζώων·
καλεί την Επιτροπή να υποβάλει κατάλογο 
λιμένων που διαθέτουν επαρκείς 
εγκαταστάσεις επιθεώρησης ζώων και 
καλεί αντιστοίχως τις αρμόδιες αρχές να 
μην εγκρίνουν κανένα σχέδιο δρομολογίου 
που προσεγγίζει λιμένες οι οποίοι δεν 
διαθέτουν επαρκείς εγκαταστάσεις·
υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις 
πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές για 
την αξιολόγηση της καταλληλότητας 
προς μεταφορά των ενήλικων βοοειδών, 
χοιροειδών και ιπποειδών·

Or. de

Τροπολογία 217
Stefan Eck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει τις κακές συνθήκες που 13. επισημαίνει τις κακές συνθήκες που 
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επικρατούν κατά τις θαλάσσιες μεταφορές 
και καλεί τα κράτη μέλη να επιδεικνύουν 
μεγαλύτερη αυστηρότητα κατά τις 
διαδικασίες πιστοποίησης και έγκρισης 
που εφαρμόζουν για τα σκάφη, και να 
βελτιώσουν τους ελέγχους προ της 
φόρτωσης όσον αφορά την καλή 
κατάσταση των ζώων· καλεί την Επιτροπή 
να υποβάλει κατάλογο λιμένων που 
διαθέτουν επαρκείς εγκαταστάσεις 
επιθεώρησης ζώων·

επικρατούν κατά τις θαλάσσιες μεταφορές 
και καλεί τα κράτη μέλη να επιδεικνύουν 
μεγαλύτερη αυστηρότητα κατά τις 
διαδικασίες πιστοποίησης και έγκρισης 
που εφαρμόζουν για τα σκάφη, και να 
βελτιώσουν τους ελέγχους προ της 
φόρτωσης σε σκάφη μεταφοράς ζώων και
σχετικά με την καλή κατάσταση των ζώων 
που απαιτούνται από τον κανονισμό αριθ. 
1/2005·καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
κατάλογο λιμένων που διαθέτουν επαρκείς 
εγκαταστάσεις επιθεώρησης ζώων και 
καλεί τις αρμόδιες αρχές να μην 
εγκρίνουν τα ημερολόγια ταξιδίου που 
σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν λιμένες 
χωρίς ανάλογες εγκαταστάσεις·

Or. en

Τροπολογία 218
Michela Giuffrida

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει τις κακές συνθήκες που 
επικρατούν κατά τις θαλάσσιες μεταφορές 
και καλεί τα κράτη μέλη να επιδεικνύουν 
μεγαλύτερη αυστηρότητα κατά τις 
διαδικασίες πιστοποίησης και έγκρισης 
που εφαρμόζουν για τα σκάφη, και να 
βελτιώσουν τους ελέγχους προ της 
φόρτωσης όσον αφορά την καλή 
κατάσταση των ζώων· καλεί την Επιτροπή 
να υποβάλει κατάλογο λιμένων που 
διαθέτουν επαρκείς εγκαταστάσεις 
επιθεώρησης ζώων·

13. επισημαίνει τις κακές συνθήκες που 
επικρατούν κατά τις θαλάσσιες μεταφορές 
και καλεί τα κράτη μέλη να επιδεικνύουν 
μεγαλύτερη αυστηρότητα κατά τις 
διαδικασίες πιστοποίησης και έγκρισης 
που εφαρμόζουν για τα σκάφη, και να 
βελτιώσουν τους ελέγχους προ της 
φόρτωσης σε σκάφη μεταφοράς ζώων και
όσον αφορά την καλή κατάσταση των 
ζώων, οι οποίοι απαιτούνται από τον 
κανονισμό αριθ. 1/2005· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει κατάλογο λιμένων 
που διαθέτουν επαρκείς εγκαταστάσεις 
επιθεώρησης ζώων και καλεί τις αρμόδιες 
αρχές να μην εγκρίνουν τα ημερολόγια 
ταξιδίου που σχεδιάζουν να 
χρησιμοποιήσουν λιμένες χωρίς ανάλογες 
εγκαταστάσεις·

Or. en
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Τροπολογία 219
Jørn Dohrmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει τις κακές συνθήκες που 
επικρατούν κατά τις θαλάσσιες μεταφορές 
και καλεί τα κράτη μέλη να επιδεικνύουν 
μεγαλύτερη αυστηρότητα κατά τις 
διαδικασίες πιστοποίησης και έγκρισης 
που εφαρμόζουν για τα σκάφη, και να 
βελτιώσουν τους ελέγχους προ της 
φόρτωσης όσον αφορά την καλή 
κατάσταση των ζώων· καλεί την Επιτροπή 
να υποβάλει κατάλογο λιμένων που 
διαθέτουν επαρκείς εγκαταστάσεις 
επιθεώρησης ζώων·

13. επισημαίνει τις κακές συνθήκες που 
επικρατούν κατά τις θαλάσσιες μεταφορές 
και καλεί τα κράτη μέλη να επιδεικνύουν 
μεγαλύτερη αυστηρότητα κατά τις 
διαδικασίες πιστοποίησης και έγκρισης 
που εφαρμόζουν για τα σκάφη, και να 
βελτιώσουν τους ελέγχους προ της 
φόρτωσης σε σκάφη μεταφοράς ζώων και
όσον αφορά την καλή κατάσταση των 
ζώων· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
κατάλογο λιμένων που διαθέτουν επαρκείς 
εγκαταστάσεις επιθεώρησης ζώων· καλεί 
επιπλέον τις αρμόδιες αρχές να μην 
εγκρίνουν τα ημερολόγια ταξιδίου που 
σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν λιμένες 
χωρίς παρόμοιες εγκαταστάσεις·

Or. en

Τροπολογία 220
Paul Brannen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει τις κακές συνθήκες που 
επικρατούν κατά τις θαλάσσιες μεταφορές 
και καλεί τα κράτη μέλη να επιδεικνύουν 
μεγαλύτερη αυστηρότητα κατά τις 
διαδικασίες πιστοποίησης και έγκρισης 
που εφαρμόζουν για τα σκάφη, και να 
βελτιώσουν τους ελέγχους προ της 
φόρτωσης όσον αφορά την καλή 
κατάσταση των ζώων· καλεί την Επιτροπή 
να υποβάλει κατάλογο λιμένων που 

13. επισημαίνει τις κακές συνθήκες που 
επικρατούν κατά τις θαλάσσιες μεταφορές 
και καλεί τα κράτη μέλη να επιδεικνύουν 
μεγαλύτερη αυστηρότητα κατά τις 
διαδικασίες πιστοποίησης και έγκρισης 
που εφαρμόζουν για τα σκάφη, και να 
βελτιώσουν τους ελέγχους προ της 
φόρτωσης σε σκάφη μεταφοράς ζώων και
όσον αφορά την καλή κατάσταση των 
ζώων, οι οποίοι απαιτούνται από τον 
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διαθέτουν επαρκείς εγκαταστάσεις 
επιθεώρησης ζώων·

κανονισμό αριθ. 1/2005· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει κατάλογο λιμένων 
που διαθέτουν επαρκείς εγκαταστάσεις 
επιθεώρησης ζώων·

Or. en

Τροπολογία 221
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει τις κακές συνθήκες 
που επικρατούν κατά τις θαλάσσιες 
μεταφορές και καλεί τα κράτη μέλη να 
επιδεικνύουν μεγαλύτερη αυστηρότητα 
κατά τις διαδικασίες πιστοποίησης και 
έγκρισης που εφαρμόζουν για τα σκάφη, 
και να βελτιώσουν τους ελέγχους προ της 
φόρτωσης όσον αφορά την καλή 
κατάσταση των ζώων· καλεί την Επιτροπή 
να υποβάλει κατάλογο λιμένων που 
διαθέτουν επαρκείς εγκαταστάσεις 
επιθεώρησης ζώων·

13. σημειώνει ότι ενώ ορισμένα κράτη 
μέλη διαθέτουν πλοία τα οποία πληρούν 
τα απαιτούμενα πρότυπα, δυστυχώς σε 
ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζονται
κακές συνθήκες κατά τις θαλάσσιες 
μεταφορές και καλεί τα κράτη μέλη να 
επιδεικνύουν μεγαλύτερη αυστηρότητα 
κατά τις διαδικασίες πιστοποίησης και 
έγκρισης που εφαρμόζουν για τα σκάφη, 
και να βελτιώσουν τους ελέγχους προ της 
φόρτωσης όσον αφορά την καλή 
κατάσταση των ζώων· καλεί την Επιτροπή 
να υποβάλει κατάλογο λιμένων που 
διαθέτουν επαρκείς εγκαταστάσεις 
επιθεώρησης ζώων·

Or. en

Τροπολογία 222
Michel Dantin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει τις κακές συνθήκες που 
επικρατούν κατά τις θαλάσσιες μεταφορές 
και καλεί τα κράτη μέλη να επιδεικνύουν 
μεγαλύτερη αυστηρότητα κατά τις 

13. επισημαίνει τις κακές συνθήκες που 
επικρατούν κατά τις θαλάσσιες μεταφορές 
και καλεί τα κράτη μέλη να επιδεικνύουν 
μεγαλύτερη αυστηρότητα κατά τις 
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διαδικασίες πιστοποίησης και έγκρισης 
που εφαρμόζουν για τα σκάφη, και να 
βελτιώσουν τους ελέγχους προ της 
φόρτωσης όσον αφορά την καλή 
κατάσταση των ζώων· καλεί την Επιτροπή 
να υποβάλει κατάλογο λιμένων που 
διαθέτουν επαρκείς εγκαταστάσεις 
επιθεώρησης ζώων·

διαδικασίες πιστοποίησης και έγκρισης 
που εφαρμόζουν για τα σκάφη, και να 
βελτιώσουν τους ελέγχους προ της 
φόρτωσης όσον αφορά την καλή 
κατάσταση των ζώων σύμφωνα με τη 
ρύθμιση (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του 
Συμβουλίου· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει κατάλογο λιμένων που διαθέτουν 
επαρκείς εγκαταστάσεις επιθεώρησης 
ζώων·

Or. fr

Τροπολογία 223
Frédérique Ries, Hilde Vautmans, Louis Michel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει τις κακές συνθήκες που 
επικρατούν κατά τις θαλάσσιες μεταφορές 
και καλεί τα κράτη μέλη να επιδεικνύουν 
μεγαλύτερη αυστηρότητα κατά τις 
διαδικασίες πιστοποίησης και έγκρισης 
που εφαρμόζουν για τα σκάφη, και να 
βελτιώσουν τους ελέγχους προ της 
φόρτωσης όσον αφορά την καλή 
κατάσταση των ζώων· καλεί την Επιτροπή 
να υποβάλει κατάλογο λιμένων που 
διαθέτουν επαρκείς εγκαταστάσεις 
επιθεώρησης ζώων·

13. επισημαίνει τις κακές συνθήκες που 
επικρατούν κατά τις θαλάσσιες μεταφορές 
και καλεί τα κράτη μέλη να επιδεικνύουν 
μεγαλύτερη αυστηρότητα κατά τις 
διαδικασίες πιστοποίησης και έγκρισης 
που εφαρμόζουν για τα σκάφη, και να 
βελτιώσουν τους ελέγχους προ της 
φόρτωσης όσον αφορά την καλή 
κατάσταση των ζώων· καλεί την Επιτροπή 
να καταρτίσει, να επικαιροποιήσει και να 
διανείμει κατάλογο λιμένων που διαθέτουν 
επαρκείς εγκαταστάσεις επιθεώρησης 
ζώων·

Or. fr

Τροπολογία 224
Norbert Erdős

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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13. επισημαίνει τις κακές συνθήκες που 
επικρατούν κατά τις θαλάσσιες μεταφορές 
και καλεί τα κράτη μέλη να επιδεικνύουν 
μεγαλύτερη αυστηρότητα κατά τις
διαδικασίες πιστοποίησης και έγκρισης 
που εφαρμόζουν για τα σκάφη, και να 
βελτιώσουν τους ελέγχους προ της 
φόρτωσης όσον αφορά την καλή 
κατάσταση των ζώων· καλεί την Επιτροπή 
να υποβάλει κατάλογο λιμένων που 
διαθέτουν επαρκείς εγκαταστάσεις 
επιθεώρησης ζώων·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. hu

Τροπολογία 225
Annie Schreijer-Pierik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για 
το γεγονός ότι η ανεπαρκής εκτέλεση και 
η ελλιπής εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1/2005 σε ορισμένα κράτη μέλη σε 
συνδυασμό με μια συνεχιζόμενη 
εσφαλμένη εικόνα που κυριαρχεί 
πανευρωπαϊκά και έχει δημιουργηθεί από 
ακραίους ακτιβιστές σχετικά με τις 
μεταφορές ζώων εν γένει επηρεάζουν 
δυσανάλογα τη δημόσια εικόνα εταιρειών 
μεταφοράς ζώων, οι οποίες τηρούν τις 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1/2005 και σε πολλές περιπτώσεις 
επιδιώκουν ένα υψηλότερο από το 
απαιτούμενο εκ του νόμου επίπεδο καλής 
μεταχείρισης των ζώων κατά τη διάρκεια 
των μεταφορών·

Or. nl

Τροπολογία 226
Stefan Eck
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. σημειώνει ότι η φόρτωση σε 
σκάφη μεταφοράς ζώων συχνά 
πραγματοποιείται βίαια με τη χρήση 
ράβδων και ηλεκτρικών συσκευών, ότι σε 
ορισμένες περιπτώσεις οι ράμπες 
φόρτωσης έχουν μεγαλύτερη κλίση από 
τη μέγιστη επιτρεπόμενη βάσει του 
κανονισμού αριθ. 1/2005 και ότι η 
είσοδος στα πλοία στο τέλος της ράμπας 
φόρτωσης συχνά δεν φωτίζεται, με 
αποτέλεσμα τα ζώα να αντιδρούν διότι 
δεν θέλουν να μετακινηθούν από το φως 
προς σκοτεινούς χώρους· καλεί τις 
αρμόδιες αρχές να επιθεωρούν δεόντως 
τις δραστηριότητες φόρτωσης, όπως 
απαιτεί το άρθρο 20 του κανονισμού 
αριθ. 1/2005·

Or. en

Τροπολογία 227
Paul Brannen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. σημειώνει ότι η φόρτωση σε πλοία 
μεταφοράς ζώων συχνά 
πραγματοποιείται βίαια με τη χρήση 
ράβδων και ηλεκτρικών συσκευών, ότι σε 
ορισμένες περιπτώσεις οι ράμπες 
φόρτωσης έχουν μεγαλύτερη κλίση από 
τη μέγιστη επιτρεπόμενη βάσει του 
κανονισμού αριθ. 1/2005 και ότι η 
είσοδος στα πλοία στο τέλος της ράμπας 
φόρτωσης συχνά δεν φωτίζεται, με 
αποτέλεσμα τα ζώα να αντιδρούν διότι 
δεν θέλουν να μετακινηθούν από το φως 
προς σκοτεινούς χώρους· καλεί τις 
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αρμόδιες αρχές να επιθεωρούν δεόντως 
τις δραστηριότητες φόρτωσης, όπως 
απαιτεί το άρθρο 20 του κανονισμού 
αριθ. 1/2005·

Or. en

Τροπολογία 228
Michela Giuffrida

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. σημειώνει ότι η φόρτωση σε πλοία 
μεταφοράς ζώων συχνά 
πραγματοποιείται βίαια με τη χρήση 
ράβδων και ηλεκτρικών συσκευών, ότι σε 
ορισμένες περιπτώσεις οι ράμπες 
φόρτωσης έχουν μεγαλύτερη κλίση από 
τη μέγιστη επιτρεπόμενη βάσει του 
κανονισμού αριθ. 1/2005 και ότι η 
είσοδος στα πλοία στο τέλος της ράμπας 
φόρτωσης συχνά δεν φωτίζεται, με 
αποτέλεσμα τα ζώα να αντιδρούν διότι 
δεν θέλουν να μετακινηθούν από το φως 
προς σκοτεινούς χώρους· καλεί τις 
αρμόδιες αρχές να επιθεωρούν δεόντως 
τις δραστηριότητες φόρτωσης, όπως 
απαιτεί το άρθρο 20 του κανονισμού 
αριθ. 1/2005·

Or. en

Τροπολογία 229
Jan Huitema, Fredrick Federley, Hilde Vautmans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει 
καινοτόμες εναλλακτικές λύσεις για τους 
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ελέγχους εξαγωγών σύμφωνα με το άρθρο 
133 παράγραφος 2 του κανονισμού αριθ. 
2016/4291α, όπως οι έλεγχοι πλατφόρμας, 
οι οποίοι αποτελούν βελτίωση για την 
καλή διαβίωση των ζώων μέσω μιας 
χαμηλότερης πυκνότητας εκτροφής, δεν 
απαιτούν την εκφόρτωση των ζώων και, 
συνεπώς, συντομεύουν τους χρόνους 
αναμονής.

_________________

1a Κανονισμός αριθ. 2016/429 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, 
σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των 
ζώων και για την τροποποίηση και την 
κατάργηση ορισμένων πράξεων στον 
τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για 
την υγεία των ζώων»)

Or. en

Τροπολογία 230
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. Εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι, παρά την αύξηση του 
αριθμού των αποστολών ζώντων ζώων 
στο εσωτερικό της ΕΕ κατά την 
τελευταία δεκαετία, ο συνολικός αριθμός 
των ελέγχων που διενεργήθηκαν από τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές βάσει του 
κανονισμού, αντιθέτως, μειώθηκε· καλεί 
τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν 
συστηματικούς και εκτεταμένους 
ελέγχους·

Or. it

Τροπολογία 231
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Maria Lidia Senra Rodríguez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. Απαγόρευση της μεταφοράς ζώων 
μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών 
που δεν έχουν και/ή δεν συμμορφώνονται 
με τα πρότυπα καλής διαβίωσης των 
ζώων, όπως η πώληση και μεταφορά 
ζώων για τελετουργικές θυσίες χωρίς 
αναισθητοποίηση.

Or. es

Τροπολογία 232
Sofia Ribeiro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. καλεί τα κράτη μέλη να 
δημιουργήσουν νέες δομές και να 
προσαρμόσουν τους λιμένες και τα σκάφη 
τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι 
συνθήκες της καλής μεταχείρισης των 
ζώων στις θαλάσσιες μεταφορές των 
ζώων, ακόμα και κατά τη διάρκεια της 
μεταφοράς·

Or. en

Τροπολογία 233
Jørn Dohrmann

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 3 α (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και 
να εφαρμόσουν μια στρατηγική που θα 
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βασίζεται στην ανάλυση κινδύνου για να 
στοχεύσουν τις δραστηριότητες 
επιθεώρησής τους στις μεταφορές 
υψηλού κινδύνου, προκειμένου να 
μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα 
των περιορισμένων πόρων επιθεώρησης·

Or. en

Τροπολογία 234
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. καλεί τα κράτη μέλη να 
πραγματοποιούν αιφνίδιους ελέγχους από 
τις αρμόδιες αρχές κατά τον σχεδιασμό 
και τη διεξαγωγή μεταφορών ζώων·

Or. de

Τροπολογία 235
Thomas Waitz
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. παροτρύνει την Επιτροπή να 
αξιολογήσει πιθανή παραβίαση της 
νομοθεσίας κατά τη διάρκεια της 
μεταφοράς ζώων διά θαλάσσης·

Or. en

Τροπολογία 236
Jan Huitema, Fredrick Federley, Hilde Vautmans
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. σημειώνει ότι η απαίτηση των 
πιστοποιητικών υγείας των ζώων για 
μεταφορά σε όλα τα κράτη μέλη δίνει ένα 
αρνητικό κίνητρο για την επιλογή 
εγχώριων προορισμών προς τον 
πλησιέστερο δυνατό προορισμό· καλεί την 
Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την εξουσία 
της, όπως αναφέρεται στο άρθρο 144 
παράγραφος 1 του κανονισμού 
αριθ. 2016/4291α, για την έκδοση 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σχετικά με 
παρεκκλίσεις για τις μετακινήσεις ζώων, 
που δεν ενέχουν σημαντικό κίνδυνο για 
την εξάπλωση νόσου·

Or. en

Τροπολογία 237
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. ειδικά στην περίπτωση των 
σκαφών επισημαίνει τη συχνά μεγάλη 
ηλικία, την ανεπαρκή τεχνική επισκευή 
και συντήρηση, καθώς και το γεγονός ότι 
τα σκάφη αυτά δεν κατασκευάστηκαν 
κανονικά ως σκάφη μεταφοράς ζώων και 
δεν σχεδιάστηκαν αναλόγως ούτε 
προσαρμόστηκαν δεόντως·

Or. de

Τροπολογία 238
Jørn Dohrmann
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Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 3 β (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

καλεί την Επιτροπή να παράσχει 
καθοδήγηση στα κράτη μέλη για τον 
τρόπο με τον οποίο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί το TRACES για να 
στηρίξει την προετοιμασία των 
αναλύσεων κινδύνου για επιθεωρήσεις 
που αφορούν τη μεταφορά ζώντων ζώων, 
όπως συνιστάται από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο στην ειδική του έκθεση του 
2018·

Or. en

Τροπολογία 239
Jørn Dohrmann

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 3 γ (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

σημειώνει ότι η επιβολή του κανονισμού 
είναι ιδιαίτερα δυσχερής όταν ένα 
δρομολόγιο διασχίζει διάφορα κράτη 
μέλη και όταν διαφορετικά κράτη μέλη (i) 
εγκρίνουν το ημερολόγιο ταξιδίου, (ii) 
χορηγούν άδεια στον μεταφορέα, (iii) 
χορηγούν πιστοποιητικό έγκρισης του 
οχήματος και (iv) χορηγούν 
πιστοποιητικό ικανότητας στον οδηγό·
καλεί όσα κράτη μέλη διαπιστώνουν 
παραβάσεις να ενημερώνουν τα άλλα 
εμπλεκόμενα κράτη μέλη, όπως απαιτεί 
το άρθρο 26 του κανονισμού αριθ. 1/2005, 
ώστε να αποτραπεί η επανάληψη των 
παραβάσεων·

Or. en
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Τροπολογία 240
Jørn Dohrmann

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 3 δ (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

συμφωνεί με την Επιτροπή ότι αποτελεί 
ορθή πρακτική για τις αρμόδιες αρχές να 
επιθεωρούν όλες τις αποστολές που 
προορίζονται για χώρες εκτός ΕΕ κατά 
τη φόρτωση· θεωρεί ότι ένα ποσοστό των 
αποστολών εντός της ΕΕ θα πρέπει 
επίσης να επιθεωρούνται κατά τη 
φόρτωση· επισημαίνει ότι, κατά τη 
φόρτωση, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 
επαληθεύουν ότι τηρούνται οι απαιτήσεις 
του κανονισμού σχετικά με το εμβαδόν 
δαπέδου και το ελεύθερο ύψος, ότι 
λειτουργούν σωστά τα συστήματα 
εξαερισμού και παροχής νερού, ότι 
λειτουργούν σωστά οι συσκευές 
ποτίσματος και ότι είναι κατάλληλες για 
το είδος των ζώων που μεταφέρονται, ότι 
δεν φορτώνονται ακατάλληλα ζώα και ότι 
μεταφέρεται επαρκής όγκος ζωοτροφών 
και στρωμνής·

Or. en

Τροπολογία 241
Anja Hazekamp

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 4 α (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ζητεί τη θέσπιση χιλιομετρικού 
περιορισμού στις μεταφορές ζώων 
προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των 
μεταφορών ανά ζώο·

Or. nl
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Τροπολογία 242
Anja Hazekamp

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 4 β (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ζητεί να διαθέτουν τα οχήματα 
μεταφοράς ζώων σύστημα 
παρακολούθησης GPS, ανεξαρτήτως της 
διάρκειας της μεταφοράς·

Or. nl

Τροπολογία 243
Anja Hazekamp

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 4 γ (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
υποχρεώσουν τους γεωργούς να 
εκτρέφουν και να προβαίνουν σε πάχυνση 
δικών τους ζώων και να οδηγούν τα ζώα 
τους στο κοντινότερο σφαγείο, καθώς και 
να περιορίσουν τον αριθμό των 
μεταφορών σε κατ’ ανώτατο όριο δύο 
φορές κατά τη διάρκεια της ζωής των 
ζώων, ώστε να αποφεύγονται οι 
παρατεταμένοι χρόνοι μεταφοράς και οι 
πολλαπλές μεταφορές των ζώων·

Or. nl

Τροπολογία 244
Maria Lidia Senra Rodríguez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επιμένει ότι ο χρόνος ταξιδίου για 14. επιμένει ότι ο χρόνος ταξιδίου για 
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όλα τα ζώα που μεταφέρονται πρέπει να 
είναι όσο το δυνατόν βραχύτερος, 
σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 5 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005, η οποία 
ορίζει ότι «για λόγους που συνδέονται με 
την καλή διαβίωση των ζώων, η μεταφορά 
των ζώων κατά τα ταξίδια μεγάλης 
διάρκειας [...] θα πρέπει να περιορίζεται 
κατά το δυνατόν»·

όλα τα ζώα που μεταφέρονται πρέπει να 
είναι όσο το δυνατόν βραχύτερος, 
σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 5 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005, η οποία 
ορίζει ότι «για λόγους που συνδέονται με 
την καλή διαβίωση των ζώων, η μεταφορά 
των ζώων κατά τα ταξίδια μεγάλης 
διάρκειας [...] θα πρέπει να περιορίζεται»·
υπογραμμίζει την ανάγκη να 
τυποποιηθούν οι μέγιστοι χρόνοι 
μεταφοράς και η απόσταση που διανύεται 
ανάλογα με το ζώο που πρόκειται να 
μεταφερθεί, την ηλικία του και την 
κατάσταση της υγείας του, καθώς και να 
καθιερωθούν κατάλληλοι μηχανισμοί 
ελέγχου για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης.

Or. es

Τροπολογία 245
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επιμένει ότι ο χρόνος ταξιδίου για 
όλα τα ζώα που μεταφέρονται πρέπει να 
είναι όσο το δυνατόν βραχύτερος, 
σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 5 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ.o 1/2005, η οποία 
ορίζει ότι «για λόγους που συνδέονται με 
την καλή διαβίωση των ζώων, η μεταφορά 
των ζώων κατά τα ταξίδια μεγάλης 
διάρκειας [...] θα πρέπει να περιορίζεται 
κατά το δυνατόν»·

14. επιμένει ότι ο χρόνος ταξιδίου για 
όλα τα ζώα που μεταφέρονται πρέπει να 
είναι όσο το δυνατόν βραχύτερος, 
σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 5 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. o 1/2005, η οποία 
ορίζει ότι «για λόγους που συνδέονται με 
την καλή διαβίωση των ζώων, η μεταφορά 
των ζώων κατά τα ταξίδια μεγάλης 
διάρκειας [...] θα πρέπει να περιορίζεται 
κατά το δυνατόν»· δηλώνει ότι η εν λόγω 
διάταξη πρέπει να εφαρμόζεται ακόμα 
πιο αυστηρά όταν η μεταφορά 
πραγματοποιείται από, προς ή μέσω 
θερμής χώρας·

Or. fr



PE632.018v01-00 26/116 AM\1171898EL.docx

EL

Τροπολογία 246
Anja Hazekamp

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επιμένει ότι ο χρόνος ταξιδίου για 
όλα τα ζώα που μεταφέρονται πρέπει να 
είναι όσο το δυνατόν βραχύτερος, 
σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 5 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005, η οποία 
ορίζει ότι «για λόγους που συνδέονται με 
την καλή διαβίωση των ζώων, η μεταφορά 
των ζώων κατά τα ταξίδια μεγάλης 
διάρκειας [...] θα πρέπει να περιορίζεται 
κατά το δυνατόν»·

14. επιμένει ότι ο χρόνος ταξιδίου για 
όλα τα ζώα που μεταφέρονται πρέπει να 
είναι όσο το δυνατόν βραχύτερος, 
σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 5 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005, η οποία 
ορίζει ότι «για λόγους που συνδέονται με 
την καλή διαβίωση των ζώων, η μεταφορά 
των ζώων κατά τα ταξίδια μεγάλης 
διάρκειας [...] θα πρέπει να περιορίζεται 
κατά το δυνατόν» και καλεί, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή να εφαρμόσει τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να μειωθεί ο μέγιστος χρόνος 
μεταφοράς·

Or. nl

Τροπολογία 247
Stefan Eck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επιμένει ότι ο χρόνος ταξιδίου για 
όλα τα ζώα που μεταφέρονται πρέπει να 
είναι όσο το δυνατόν βραχύτερος, 
σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 5 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005, η οποία 
ορίζει ότι «για λόγους που συνδέονται με 
την καλή διαβίωση των ζώων, η μεταφορά 
των ζώων κατά τα ταξίδια μεγάλης 
διάρκειας [...] θα πρέπει να περιορίζεται 
κατά το δυνατόν»·

14. επιμένει ότι ο χρόνος ταξιδίου για 
όλα τα ζώα που μεταφέρονται πρέπει να 
είναι όσο το δυνατόν βραχύτερος, 
σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 5 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005, η οποία 
ορίζει ότι «για λόγους που συνδέονται με 
την καλή διαβίωση των ζώων, η μεταφορά 
των ζώων κατά τα ταξίδια μεγάλης 
διάρκειας [...] θα πρέπει να περιορίζεται 
κατά το δυνατόν» και την αιτιολογική 
σκέψη 18 η οποία αναφέρει ότι «τα 
ταξίδια μεγάλης διάρκειας είναι πιθανό 
να έχουν περισσότερο επιζήμια 
αποτελέσματα για την καλή διαβίωση 
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των ζώων από ό,τι τα σύντομα»·

Or. en

Τροπολογία 248
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επιμένει ότι ο χρόνος ταξιδίου για 
όλα τα ζώα που μεταφέρονται πρέπει να 
είναι όσο το δυνατόν βραχύτερος, 
σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 5 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005, η οποία 
ορίζει ότι «για λόγους που συνδέονται με 
την καλή διαβίωση των ζώων, η μεταφορά 
των ζώων κατά τα ταξίδια μεγάλης 
διάρκειας [...] θα πρέπει να περιορίζεται 
κατά το δυνατόν»·

14. επιμένει ότι ο χρόνος ταξιδίου για 
όλα τα ζώα που μεταφέρονται πρέπει να 
είναι όσο το δυνατόν βραχύτερος, 
σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 5 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005, η οποία 
ορίζει ότι «για λόγους που συνδέονται με 
την καλή διαβίωση των ζώων, η μεταφορά 
των ζώων κατά τα ταξίδια μεγάλης 
διάρκειας [...] θα πρέπει να περιορίζεται 
κατά το δυνατόν», γεγονός που σημαίνει 
ότι τα ζώντα ζώα μπορούν να 
μεταφέρονται συνολικά για οκτώ ώρες το 
πολύ και για τέσσερις ώρες το πολύ όταν 
μεταφέρονται για σφαγή·

Or. de

Τροπολογία 249
Paul Brannen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επιμένει ότι ο χρόνος ταξιδίου για 
όλα τα ζώα που μεταφέρονται πρέπει να 
είναι όσο το δυνατόν βραχύτερος, 
σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 5 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005, η οποία 
ορίζει ότι «για λόγους που συνδέονται με 
την καλή διαβίωση των ζώων, η μεταφορά 
των ζώων κατά τα ταξίδια μεγάλης 

14. επιμένει ότι ο χρόνος ταξιδίου για 
όλα τα ζώα που μεταφέρονται πρέπει να 
είναι όσο το δυνατόν βραχύτερος, 
σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 5 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005, η οποία 
ορίζει ότι «για λόγους που συνδέονται με 
την καλή διαβίωση των ζώων, η μεταφορά 
των ζώων κατά τα ταξίδια μεγάλης 
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διάρκειας [...] θα πρέπει να περιορίζεται 
κατά το δυνατόν»·

διάρκειας [...] θα πρέπει να περιορίζεται 
κατά το δυνατόν»· και την αιτιολογική 
σκέψη 18 η οποία αναφέρει ότι «τα 
ταξίδια μεγάλης διάρκειας είναι πιθανό 
να έχουν περισσότερο επιζήμια 
αποτελέσματα από ό,τι τα σύντομα»·

Or. en

Τροπολογία 250
Elsi Katainen, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Hilde Vautmans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επιμένει ότι ο χρόνος ταξιδίου για 
όλα τα ζώα που μεταφέρονται πρέπει να 
είναι όσο το δυνατόν βραχύτερος, 
σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 5 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005, η οποία 
ορίζει ότι «για λόγους που συνδέονται με 
την καλή διαβίωση των ζώων, η μεταφορά 
των ζώων κατά τα ταξίδια μεγάλης 
διάρκειας [...] θα πρέπει να περιορίζεται 
κατά το δυνατόν»·

14. επιμένει ότι ο χρόνος ταξιδίου για 
όλα τα ζώα που μεταφέρονται πρέπει να 
είναι όσο το δυνατόν βραχύτερος, 
λαμβανομένων υπόψη των γεωγραφικών 
διαφορών σε επίπεδο κρατών μελών και
σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 5 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005, η οποία 
ορίζει ότι «για λόγους που συνδέονται με 
την καλή διαβίωση των ζώων, η μεταφορά 
των ζώων κατά τα ταξίδια μεγάλης 
διάρκειας [...] θα πρέπει να περιορίζεται 
κατά το δυνατόν»·

Or. en

Τροπολογία 251
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επιμένει ότι ο χρόνος ταξιδίου για 
όλα τα ζώα που μεταφέρονται πρέπει να 
είναι όσο το δυνατόν βραχύτερος, 
σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 5 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005, η οποία 

14. επιμένει ότι ο χρόνος ταξιδίου για 
όλα τα ζώα που μεταφέρονται πρέπει να 
είναι όσο το δυνατόν βραχύτερος, σε κάθε 
περίπτωση όχι πάνω από 8 ώρες, 
σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 5 του 
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ορίζει ότι «για λόγους που συνδέονται με 
την καλή διαβίωση των ζώων, η μεταφορά 
των ζώων κατά τα ταξίδια μεγάλης 
διάρκειας [...] θα πρέπει να περιορίζεται 
κατά το δυνατόν»·

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005, η οποία 
ορίζει ότι «για λόγους που συνδέονται με 
την καλή διαβίωση των ζώων, η μεταφορά 
των ζώων κατά τα ταξίδια μεγάλης 
διάρκειας [...] θα πρέπει να περιορίζεται 
κατά το δυνατόν»·

Or. it

Τροπολογία 252
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επιμένει ότι ο χρόνος ταξιδίου για 
όλα τα ζώα που μεταφέρονται πρέπει να 
είναι όσο το δυνατόν βραχύτερος, 
σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 5 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005, η οποία 
ορίζει ότι «για λόγους που συνδέονται με 
την καλή διαβίωση των ζώων, η μεταφορά 
των ζώων κατά τα ταξίδια μεγάλης 
διάρκειας [...] θα πρέπει να περιορίζεται 
κατά το δυνατόν»·

14. επιμένει ότι ο χρόνος ταξιδίου για 
όλα τα ζώα που μεταφέρονται θα πρέπει να
είναι μόνο ο απαραίτητος, σύμφωνα με 
την αιτιολογική σκέψη 5 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1/2005, η οποία ορίζει ότι «για 
λόγους που συνδέονται με την καλή 
διαβίωση των ζώων, η μεταφορά των ζώων 
κατά τα ταξίδια μεγάλης διάρκειας [...] θα 
πρέπει να περιορίζεται κατά το δυνατόν»·

Or. en

Τροπολογία 253
Annie Schreijer-Pierik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επιμένει ότι ο χρόνος ταξιδίου για 
όλα τα ζώα που μεταφέρονται πρέπει να 
είναι όσο το δυνατόν βραχύτερος, 
σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 5 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005, η οποία 
ορίζει ότι «για λόγους που συνδέονται με 
την καλή διαβίωση των ζώων, η μεταφορά 

14. επιμένει ότι ο χρόνος ταξιδίου για 
τα ζώα που μεταφέρονται δεν πρέπει να 
είναι άσκοπα μακρύς, σύμφωνα με την 
αιτιολογική σκέψη 5 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1/2005, η οποία ορίζει ότι «για 
λόγους που συνδέονται με την καλή 
διαβίωση των ζώων, η μεταφορά των ζώων 
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των ζώων κατά τα ταξίδια μεγάλης 
διάρκειας [...] θα πρέπει να περιορίζεται 
κατά το δυνατόν»·

κατά τα ταξίδια μεγάλης διάρκειας [...] θα 
πρέπει να περιορίζεται κατά το δυνατόν»·

Or. nl

Τροπολογία 254
Anja Hazekamp

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. ζητεί να περιοριστεί στις δύο ώρες 
ο χρόνος μεταφοράς των ζώων που 
προορίζονται για σφαγή και εκτροφή, 
λαμβανομένων δεόντως υπόψη των 
συνθηκών μεταφοράς και των χρόνων 
φόρτωσης, ανεξαρτήτως του αν η 
μεταφορά είναι χερσαία ή θαλάσσια·

Or. nl

Τροπολογία 255
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. επισημαίνει ότι τα έγγραφα για τον 
σχεδιασμό των δρομολογίων συχνά 
αναφέρουν μόνο τα τοπωνύμια και όχι τις 
ακριβείς διευθύνσεις των σημείων 
ελέγχου, προμήθειας και συλλογής, 
γεγονός που δυσχεραίνει αισθητά τον 
έλεγχο·

Or. de

Τροπολογία 256
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Julie Girling, Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. επιμένει ότι στον χρόνο μεταφοράς 
των ζώων, συμπεριλαμβανομένου του 
χρόνου φόρτωσης και εκφόρτωσης, 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ειδικές 
κτηνιατρικές συμβουλές ανά είδος, 
ανεξαρτήτως του αν η μεταφορά είναι 
χερσαία, θαλάσσια ή εναέρια·

Or. en

Τροπολογία 257
Thomas Waitz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. ζητεί την απαγόρευση όλων των 
ταξιδιών που υπερβαίνουν τις 4 ώρες 
ανεξάρτητα από τον τρόπο μεταφοράς, 
καθώς και τον προσδιορισμό μικρότερων, 
συγκεκριμένων ανά είδος, μέγιστων 
χρόνων και αποστάσεων των ταξιδιών, 
κατά περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 258
Michela Giuffrida

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. καθώς δεν είναι δυνατή η 
διασφάλιση της ορθής μεταχείρισης των 
μη απογαλακτισμένων ζώων κατά τη 
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μεταφορά, καλεί την Επιτροπή να 
απαγορεύσει τη μεταφορά μη 
απογαλακτισμένων ζώων σε ταξίδια 
διάρκειας άνω των 4 ωρών·

Or. en

Τροπολογία 259
Maria Gabriela Zoană

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ορίσουν μορφές υποστήριξης για 
τις αεροπορικές μεταφορές ζώντων 
ζώων.

Or. ro

Τροπολογία 260
Daniel Buda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ορίσουν μορφές υποστήριξης για 
τις αεροπορικές μεταφορές ζώντων 
ζώων.

Or. ro

Τροπολογία 261
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει ότι 
από το 2009 υπάρχει μόνο ένας 
κατάλογος στάβλων στα δρομολόγια σε 
τρίτες χώρες, συχνά χωρίς ακριβή 
στοιχεία διεύθυνσης, γεγονός που 
δυσχεραίνει αισθητά τον απαραίτητο 
έλεγχο βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 262
Thomas Waitz, Pascal Durand, Tilly Metz, Florent Marcellesi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. ζητεί να περιοριστούν τα ταξίδια 
μη απογαλακτισμένων ζώων σε μέγιστη 
απόσταση 50 χιλιομέτρων και μέγιστη 
διάρκεια 1,5 ώρας, καθώς είναι δύσκολο 
να διασφαλιστεί η ορθή μεταχείρισή τους 
κατά τη μεταφορά·

Or. en

Τροπολογία 263
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14γ. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι τα μη απογαλακτισμένα 
ζώα εκφορτώνονται για τουλάχιστον μία 
ώρα ώστε να τους παρασχεθούν 
ηλεκτρολύτες ή υποκατάστατα γάλακτος 
και ότι δεν μεταφέρονται για 
περισσότερες από οκτώ ώρες συνολικά·
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Or. de

Τροπολογία 264
Annie Schreijer-Pierik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί τη μείωση του χρόνου 
ταξιδίου για τα ζώα, ιδιαίτερα για μεγάλα 
και πολύ μεγάλα δρομολόγια, μέσω της 
χρήσης εναλλακτικών στρατηγικών, όπως 
οι οικονομικά βιώσιμες τοπικές 
εγκαταστάσεις σφαγείων, η 
αντικατάσταση της μεταφοράς ζώων 
αναπαραγωγής με τη χρήση σπέρματος ή 
εμβρύων και η μεταφορά σφαγίων και 
προϊόντων κρέατος, καθώς και μέσω 
νομοθετικών πρωτοβουλιών στα κράτη 
μέλη για τη διευκόλυνση της επιτόπου 
σφαγής στο αγρόκτημα·

15. ζητεί την αποφυγή του άσκοπα 
παρατεταμένου χρόνου ταξιδίου για τα 
ζώα μέσω της χρήσης στοχευμένων
στρατηγικών·

Or. nl

Τροπολογία 265
Maria Lidia Senra Rodríguez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί τη μείωση του χρόνου 
ταξιδίου για τα ζώα, ιδιαίτερα για μεγάλα 
και πολύ μεγάλα δρομολόγια, μέσω της 
χρήσης εναλλακτικών στρατηγικών, όπως 
οι οικονομικά βιώσιμες τοπικές 
εγκαταστάσεις σφαγείων, η αντικατάσταση 
της μεταφοράς ζώων αναπαραγωγής με τη 
χρήση σπέρματος ή εμβρύων και η 
μεταφορά σφαγίων και προϊόντων κρέατος, 
καθώς και μέσω νομοθετικών 
πρωτοβουλιών στα κράτη μέλη για τη 
διευκόλυνση της επιτόπου σφαγής στο 

15. ζητεί τη μείωση του χρόνου 
ταξιδίου για τα ζώα, ιδιαίτερα για μεγάλα 
και πολύ μεγάλα δρομολόγια, μέσω της 
χρήσης εναλλακτικών στρατηγικών, όπως 
η μείωση της παραγωγής κρέατος από 
βιομηχανική ζωοτροφή για πάχυνση, οι 
τοπικές εγκαταστάσεις σφαγείων και οι 
κοντινές εγκαταστάσεις, η προώθηση 
σύντομων δικτύων διανομής και η άμεση 
πώληση, η αντικατάσταση της μεταφοράς 
ζώων αναπαραγωγής με τη χρήση 
σπέρματος ή εμβρύων και η μεταφορά 
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αγρόκτημα· σφαγίων και προϊόντων κρέατος, καθώς 
και μέσω νομοθετικών πρωτοβουλιών στα 
κράτη μέλη για τη διευκόλυνση της 
επιτόπου σφαγής στο αγρόκτημα·

Or. es

Τροπολογία 266
Daniel Buda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί τη μείωση του χρόνου 
ταξιδίου για τα ζώα, ιδιαίτερα για μεγάλα 
και πολύ μεγάλα δρομολόγια, μέσω της 
χρήσης εναλλακτικών στρατηγικών, όπως 
οι οικονομικά βιώσιμες τοπικές 
εγκαταστάσεις σφαγείων, η αντικατάσταση 
της μεταφοράς ζώων αναπαραγωγής με τη 
χρήση σπέρματος ή εμβρύων και η 
μεταφορά σφαγίων και προϊόντων κρέατος, 
καθώς και μέσω νομοθετικών 
πρωτοβουλιών στα κράτη μέλη για τη 
διευκόλυνση της επιτόπου σφαγής στο 
αγρόκτημα·

15. ζητεί τη μείωση του χρόνου 
ταξιδίου για τα ζώα, ιδιαίτερα για μεγάλα 
και πολύ μεγάλα δρομολόγια, μέσω της 
χρήσης εναλλακτικών στρατηγικών, όπως 
οι οικονομικά βιώσιμες τοπικές 
εγκαταστάσεις σφαγείων, η αντικατάσταση 
της μεταφοράς ζώων αναπαραγωγής με τη 
χρήση σπέρματος ή εμβρύων και η 
μεταφορά σφαγίων και προϊόντων κρέατος, 
καθώς και μέσω νομοθετικών 
πρωτοβουλιών στα κράτη μέλη για τη 
διευκόλυνση της επιτόπου σφαγής στο 
αγρόκτημα· προτρέπει τα κράτη 
διαμετακόμισης να απλουστεύσουν και να 
επιταχύνουν τις διαδικασίες 
διαμετακόμισης για ζώντα ζώα·

Or. ro

Τροπολογία 267
Michel Dantin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί τη μείωση του χρόνου 
ταξιδίου για τα ζώα, ιδιαίτερα για μεγάλα 
και πολύ μεγάλα δρομολόγια, μέσω της 

15. ζητεί τον ενδεχόμενο περιορισμό
του χρόνου ταξιδίου για τα ζώα, ιδιαίτερα 
για μεγάλα και πολύ μεγάλα δρομολόγια 
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χρήσης εναλλακτικών στρατηγικών, όπως 
οι οικονομικά βιώσιμες τοπικές 
εγκαταστάσεις σφαγείων, η αντικατάσταση 
της μεταφοράς ζώων αναπαραγωγής με τη 
χρήση σπέρματος ή εμβρύων και η 
μεταφορά σφαγίων και προϊόντων κρέατος, 
καθώς και μέσω νομοθετικών 
πρωτοβουλιών στα κράτη μέλη για τη 
διευκόλυνση της επιτόπου σφαγής στο 
αγρόκτημα·

να πραγματοποιείται ιδίως μέσω της 
χρήσης εναλλακτικών στρατηγικών, όπως 
οι οικονομικά βιώσιμες τοπικές 
εγκαταστάσεις σφαγείων, η αντικατάσταση 
της μεταφοράς ζώων αναπαραγωγής με τη 
χρήση σπέρματος ή εμβρύων και η 
μεταφορά σφαγίων και προϊόντων κρέατος, 
καθώς και μέσω νομοθετικών 
πρωτοβουλιών, ιδιωτικών ή δημόσιων, 
ρυθμιστικών ή μη ρυθμιστικών στα κράτη 
μέλη για τη διευκόλυνση της επιτόπου 
σφαγής στο αγρόκτημα·

Or. fr

Τροπολογία 268
Thomas Waitz, Tilly Metz
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί τη μείωση του χρόνου 
ταξιδίου για τα ζώα, ιδιαίτερα για μεγάλα 
και πολύ μεγάλα δρομολόγια, μέσω της 
χρήσης εναλλακτικών στρατηγικών, όπως 
οι οικονομικά βιώσιμες τοπικές 
εγκαταστάσεις σφαγείων, η αντικατάσταση 
της μεταφοράς ζώων αναπαραγωγής με τη
χρήση σπέρματος ή εμβρύων και η 
μεταφορά σφαγίων και προϊόντων κρέατος, 
καθώς και μέσω νομοθετικών 
πρωτοβουλιών στα κράτη μέλη για τη 
διευκόλυνση της επιτόπου σφαγής στο 
αγρόκτημα·

15. ζητεί τη μείωση του χρόνου 
ταξιδίου για τα ζώα, ιδιαίτερα για μεγάλα 
και πολύ μεγάλα δρομολόγια, μέσω της 
χρήσης εναλλακτικών στρατηγικών, όπως 
οι οικονομικά βιώσιμες τοπικές 
εγκαταστάσεις σφαγείων, η αντικατάσταση 
της μεταφοράς ζώων αναπαραγωγής με τη 
χρήση σπέρματος ή εμβρύων και η 
μεταφορά σφαγίων και προϊόντων κρέατος, 
καθώς και μέσω νομοθετικών 
πρωτοβουλιών στα κράτη μέλη για τη 
διευκόλυνση της επιτόπου σφαγής στο 
αγρόκτημα, διασφαλίζοντας παράλληλα 
τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ορθής 
μεταχείρισης των ζώων·

Or. en

Τροπολογία 269
Sofia Ribeiro
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί τη μείωση του χρόνου 
ταξιδίου για τα ζώα, ιδιαίτερα για μεγάλα 
και πολύ μεγάλα δρομολόγια, μέσω της 
χρήσης εναλλακτικών στρατηγικών, όπως 
οι οικονομικά βιώσιμες τοπικές 
εγκαταστάσεις σφαγείων, η αντικατάσταση 
της μεταφοράς ζώων αναπαραγωγής με τη 
χρήση σπέρματος ή εμβρύων και η 
μεταφορά σφαγίων και προϊόντων κρέατος, 
καθώς και μέσω νομοθετικών 
πρωτοβουλιών στα κράτη μέλη για τη 
διευκόλυνση της επιτόπου σφαγής στο 
αγρόκτημα·

15. ζητεί τη μείωση, όσο το δυνατόν 
περισσότερο, του χρόνου ταξιδίου για τα 
ζώα, ιδίως εκτός συνόρων της ΕΕ, 
ιδιαίτερα για μεγάλα και πολύ μεγάλα 
δρομολόγια, μέσω της χρήσης 
εναλλακτικών στρατηγικών, όπως οι 
οικονομικά βιώσιμες τοπικές 
εγκαταστάσεις σφαγείων, η αντικατάσταση 
της μεταφοράς ζώων αναπαραγωγής με τη 
χρήση σπέρματος ή εμβρύων και η 
μεταφορά σφαγίων και προϊόντων κρέατος, 
καθώς και μέσω νομοθετικών 
πρωτοβουλιών στα κράτη μέλη για τη 
διευκόλυνση της επιτόπου σφαγής στο 
αγρόκτημα·

Or. en

Τροπολογία 270
Momchil Nekov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί τη μείωση του χρόνου 
ταξιδίου για τα ζώα, ιδιαίτερα για μεγάλα 
και πολύ μεγάλα δρομολόγια, μέσω της 
χρήσης εναλλακτικών στρατηγικών, όπως 
οι οικονομικά βιώσιμες τοπικές 
εγκαταστάσεις σφαγείων, η αντικατάσταση 
της μεταφοράς ζώων αναπαραγωγής με τη 
χρήση σπέρματος ή εμβρύων και η 
μεταφορά σφαγίων και προϊόντων κρέατος, 
καθώς και μέσω νομοθετικών 
πρωτοβουλιών στα κράτη μέλη για τη 
διευκόλυνση της επιτόπου σφαγής στο 
αγρόκτημα·

15. ζητεί τη μείωση του χρόνου 
ταξιδίου για τα ζώα, ιδιαίτερα για μεγάλα 
και πολύ μεγάλα δρομολόγια, μέσω της 
χρήσης εναλλακτικών στρατηγικών, όπως 
οι οικονομικά βιώσιμες και γεωγραφικά 
ισόρροπα κατανεμημένες τοπικές 
εγκαταστάσεις σφαγείων, η αντικατάσταση 
της μεταφοράς ζώων αναπαραγωγής με τη 
χρήση σπέρματος ή εμβρύων και η 
μεταφορά σφαγίων και προϊόντων κρέατος, 
καθώς και μέσω νομοθετικών 
πρωτοβουλιών στα κράτη μέλη για τη 
διευκόλυνση της επιτόπου σφαγής στο 
αγρόκτημα·

Or. bg
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Τροπολογία 271
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί τη μείωση του χρόνου 
ταξιδίου για τα ζώα, ιδιαίτερα για μεγάλα 
και πολύ μεγάλα δρομολόγια, μέσω της 
χρήσης εναλλακτικών στρατηγικών, όπως 
οι οικονομικά βιώσιμες τοπικές 
εγκαταστάσεις σφαγείων, η 
αντικατάσταση της μεταφοράς ζώων 
αναπαραγωγής με τη χρήση σπέρματος ή 
εμβρύων και η μεταφορά σφαγίων και 
προϊόντων κρέατος, καθώς και μέσω 
νομοθετικών πρωτοβουλιών στα κράτη 
μέλη για τη διευκόλυνση της επιτόπου 
σφαγής στο αγρόκτημα·

15. όσον αφορά τα ζώα που 
προορίζονται για σφαγή, ζητεί μείωση του 
χρόνου ταξιδίου, ιδιαίτερα για μεγάλα 
δρομολόγια, μέσω της χρήσης 
εναλλακτικών στρατηγικών, όπως οι 
οικονομικά βιώσιμες τοπικές 
εγκαταστάσεις σφαγείων και η μεταφορά 
σφαγίων και προϊόντων κρέατος, καθώς 
και μέσω νομοθετικών πρωτοβουλιών στα 
κράτη μέλη για τη διευκόλυνση της 
επιτόπου σφαγής στο αγρόκτημα·

Or. en

Τροπολογία 272
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί τη μείωση του χρόνου
ταξιδίου για τα ζώα, ιδιαίτερα για μεγάλα 
και πολύ μεγάλα δρομολόγια, μέσω της 
χρήσης εναλλακτικών στρατηγικών, όπως 
οι οικονομικά βιώσιμες τοπικές 
εγκαταστάσεις σφαγείων, η αντικατάσταση 
της μεταφοράς ζώων αναπαραγωγής με τη 
χρήση σπέρματος ή εμβρύων και η 
μεταφορά σφαγίων και προϊόντων κρέατος, 
καθώς και μέσω νομοθετικών 
πρωτοβουλιών στα κράτη μέλη για τη 
διευκόλυνση της επιτόπου σφαγής στο 
αγρόκτημα·

15. ζητεί την προσαρμογή των μέσων
ταξιδιού για τα ζώα, στις τελευταίες 
τεχνικές εξελίξεις του κλάδου, ιδιαίτερα 
για μεγάλα και πολύ μεγάλα δρομολόγια·
ζητεί, επίσης, τη χρήση εναλλακτικών 
στρατηγικών, όπως οι οικονομικά βιώσιμες 
τοπικές εγκαταστάσεις σφαγείων, η 
αντικατάσταση της μεταφοράς ζώων 
αναπαραγωγής με τη χρήση σπέρματος ή 
εμβρύων και η μεταφορά σφαγίων και 
προϊόντων κρέατος, όταν αυτό είναι 
δυνατόν αναφορικά με το είδος για το 
οποίο πρόκειται·
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Or. es

Τροπολογία 273
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί τη μείωση του χρόνου 
ταξιδίου για τα ζώα, ιδιαίτερα για μεγάλα 
και πολύ μεγάλα δρομολόγια, μέσω της 
χρήσης εναλλακτικών στρατηγικών, όπως 
οι οικονομικά βιώσιμες τοπικές 
εγκαταστάσεις σφαγείων, η αντικατάσταση 
της μεταφοράς ζώων αναπαραγωγής με τη 
χρήση σπέρματος ή εμβρύων και η 
μεταφορά σφαγίων και προϊόντων κρέατος, 
καθώς και μέσω νομοθετικών 
πρωτοβουλιών στα κράτη μέλη για τη 
διευκόλυνση της επιτόπου σφαγής στο 
αγρόκτημα·

15. ζητεί τη μείωση του χρόνου 
ταξιδίου για τα ζώα, ιδιαίτερα για μεγάλα 
και πολύ μεγάλα δρομολόγια, μέσω της 
χρήσης εναλλακτικών στρατηγικών, όπως 
οι οικονομικά βιώσιμες τοπικές ή κινητές
εγκαταστάσεις σφαγείων, η αντικατάσταση 
της μεταφοράς ζώων αναπαραγωγής με τη 
χρήση σπέρματος ή εμβρύων και η 
μεταφορά σφαγίων και προϊόντων κρέατος, 
καθώς και μέσω νομοθετικών 
πρωτοβουλιών στα κράτη μέλη για τη 
διευκόλυνση της επιτόπου σφαγής στο 
αγρόκτημα·

Or. fr

Τροπολογία 274
Norbert Erdős

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί τη μείωση του χρόνου 
ταξιδίου για τα ζώα, ιδιαίτερα για μεγάλα 
και πολύ μεγάλα δρομολόγια, μέσω της 
χρήσης εναλλακτικών στρατηγικών, όπως 
οι οικονομικά βιώσιμες τοπικές 
εγκαταστάσεις σφαγείων, η αντικατάσταση 
της μεταφοράς ζώων αναπαραγωγής με τη 
χρήση σπέρματος ή εμβρύων και η 
μεταφορά σφαγίων και προϊόντων κρέατος, 
καθώς και μέσω νομοθετικών 
πρωτοβουλιών στα κράτη μέλη για τη 
διευκόλυνση της επιτόπου σφαγής στο 

15. ζητεί, στο μέτρο του δυνατού, τη 
μείωση του χρόνου ταξιδίου για τα ζώα, 
ιδιαίτερα για μεγάλα και πολύ μεγάλα 
δρομολόγια, μέσω της χρήσης 
εναλλακτικών στρατηγικών, όπως οι 
οικονομικά βιώσιμες τοπικές 
εγκαταστάσεις σφαγείων, η αντικατάσταση 
της μεταφοράς ζώων αναπαραγωγής με τη 
χρήση σπέρματος ή εμβρύων και η 
μεταφορά σφαγίων και προϊόντων κρέατος, 
καθώς και μέσω νομοθετικών 
πρωτοβουλιών στα κράτη μέλη για τη 
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αγρόκτημα· διευκόλυνση της επιτόπου σφαγής στο 
αγρόκτημα·

Or. hu

Τροπολογία 275
Annie Schreijer-Pierik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. ζητεί να διενεργηθεί 
ολοκληρωμένη έρευνα σχετικά με όλες τις 
κοινωνικοοικονομικές συνέπειες, 
λαμβανομένων υπόψη των ειδικών 
περιφερειακών συνθηκών, προσπάθειας 
που πραγματοποιήθηκε στο παρελθόν 
από αυτό το Κοινοβούλιο προκειμένου να 
περιοριστεί ο χρόνος ταξιδίου των ζώων 
που προορίζονται για σφαγή·

Or. nl

Τροπολογία 276
Annie Schreijer-Pierik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. παροτρύνει την Επιτροπή να 
στηρίξει, όπου απαιτείται, την κατασκευή 
οικονομικά βιώσιμων σφαγείων εντός 
των κρατών μελών, ούτως ώστε τα ζώα 
να σφάζονται όσο το δυνατόν 
πλησιέστερα στον τόπο εκτροφής τους·

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 277
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Fredrick Federley, Jan Huitema, Frédérique Ries, Ulrike Müller, Hilde Vautmans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. παροτρύνει την Επιτροπή να 
στηρίξει, όπου απαιτείται, την κατασκευή 
οικονομικά βιώσιμων σφαγείων εντός των 
κρατών μελών, ούτως ώστε τα ζώα να 
σφάζονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα 
στον τόπο εκτροφής τους·

16. σημειώνει ότι τα υψηλά πρότυπα 
υγιεινής και λοιπές προδιαγραφές έχουν 
καταστήσει τα μικρά σφαγεία οικονομικά 
μη βιώσιμα, έχοντας ως αποτέλεσμα τη 
συνολική μείωση του αριθμού τους·
παροτρύνει την Επιτροπή να στηρίξει, 
όπου απαιτείται, την κατασκευή 
οικονομικά βιώσιμων σφαγείων εντός των 
κρατών μελών, ούτως ώστε τα ζώα να 
σφάζονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα 
στον τόπο εκτροφής τους· θεωρεί ότι θα 
πρέπει να διατίθενται σε όλα τα κράτη 
μέλη κινητά σφαγεία·

Or. en

Τροπολογία 278
Anja Hazekamp

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. παροτρύνει την Επιτροπή να 
στηρίξει, όπου απαιτείται, την κατασκευή 
οικονομικά βιώσιμων σφαγείων εντός 
των κρατών μελών, ούτως ώστε τα ζώα
να σφάζονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα 
στον τόπο εκτροφής τους·

16. παροτρύνει την Επιτροπή να 
διενεργεί αυστηρούς και εντατικούς 
ελέγχους σε σφαγεία και, σε περίπτωση 
παραβίασης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1099/2009, ιδίως σε περίπτωση 
παραβίασης της υποχρέωσης για 
αναισθητοποίηση των ζώων πριν από τη 
σφαγή, να επιβάλλει αυστηρές κυρώσεις 
προκειμένου να γλιτώσει τα ζώα από 
άσκοπη ταλαιπωρία, άγχος και φόβο πριν 
από τη σφαγή όταν σφάζονται όσο το 
δυνατόν πλησιέστερα στον τόπο εκτροφής 
τους·

Or. nl
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Τροπολογία 279
Momchil Nekov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. παροτρύνει την Επιτροπή να 
στηρίξει, όπου απαιτείται, την κατασκευή 
οικονομικά βιώσιμων σφαγείων εντός των 
κρατών μελών, ούτως ώστε τα ζώα να 
σφάζονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα 
στον τόπο εκτροφής τους·

16. παροτρύνει την Επιτροπή και τις 
τοπικές αρχές των κρατών μελών να 
παράσχουν, όπου απαιτείται, 
χρηματοδοτική και διοικητική στήριξη 
για την κατασκευή οικονομικά βιώσιμων 
και γεωγραφικά ισόρροπα 
κατανεμημένων σφαγείων εντός των 
κρατών μελών, ούτως ώστε τα ζώα να 
σφάζονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα 
στον τόπο εκτροφής τους·

Or. bg

Τροπολογία 280
Ulrike Müller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. παροτρύνει την Επιτροπή να 
στηρίξει, όπου απαιτείται, την κατασκευή 
οικονομικά βιώσιμων σφαγείων εντός των 
κρατών μελών, ούτως ώστε τα ζώα να 
σφάζονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα 
στον τόπο εκτροφής τους·

16. παροτρύνει την Επιτροπή να 
στηρίξει, όπου απαιτείται, την κατασκευή 
οικονομικά βιώσιμων σφαγείων εντός των 
κρατών μελών, ούτως ώστε τα ζώα να 
σφάζονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα 
στον τόπο εκτροφής τους· καλεί την 
Επιτροπή στο πλαίσιο αυτό να 
αναθεωρήσει και, εφόσον κριθεί 
αναγκαίο, να προσαρμόσει τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 853/2004·

Or. en

Τροπολογία 281
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Karine Gloanec Maurin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. παροτρύνει την Επιτροπή να 
στηρίξει, όπου απαιτείται, την κατασκευή 
οικονομικά βιώσιμων σφαγείων εντός των 
κρατών μελών, ούτως ώστε τα ζώα να 
σφάζονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα 
στον τόπο εκτροφής τους·

16. παροτρύνει την Επιτροπή να 
στηρίξει, όπου απαιτείται, την κατασκευή 
ή τη διατήρηση οικονομικά βιώσιμων 
σφαγείων εντός των κρατών μελών, ούτως 
ώστε τα ζώα να σφάζονται όσο το δυνατόν 
πλησιέστερα στον τόπο εκτροφής τους και 
να διατηρούνται οι θέσεις εργασίας στις 
αγροτικές περιοχές

Or. fr

Τροπολογία 282
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. παροτρύνει την Επιτροπή να 
στηρίξει, όπου απαιτείται, την κατασκευή 
οικονομικά βιώσιμων σφαγείων εντός των 
κρατών μελών, ούτως ώστε τα ζώα να 
σφάζονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα 
στον τόπο εκτροφής τους·

16. παροτρύνει την Επιτροπή να 
ενθαρρύνει την πραγματοποίηση μιας 
μελέτης που να λαμβάνει υπόψη την 
οικονομική και περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα για την κατασκευή νέων
σφαγείων εντός των κρατών μελών, ούτως 
ώστε τα ζώα να σφάζονται όσο το δυνατόν 
πλησιέστερα στον τόπο εκτροφής τους·

Or. es

Τροπολογία 283
Michel Dantin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. παροτρύνει την Επιτροπή να 16. παροτρύνει την Επιτροπή να 
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στηρίξει, όπου απαιτείται, την κατασκευή 
οικονομικά βιώσιμων σφαγείων εντός των 
κρατών μελών, ούτως ώστε τα ζώα να 
σφάζονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα 
στον τόπο εκτροφής τους·

στηρίξει, όπου απαιτείται, την κατασκευή 
οικονομικά βιώσιμων σφαγείων εντός των 
κρατών μελών, ούτως ώστε οι γεωργοί να 
έχουν τη δυνατότητα να θανατώνουν τα 
ζώα τους όσο το δυνατόν πλησιέστερα 
στον τόπο εκτροφής τους·

Or. fr

Τροπολογία 284
Γεώργιος Επιτήδειος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. παροτρύνει την Επιτροπή να 
στηρίξει, όπου απαιτείται, την κατασκευή 
οικονομικά βιώσιμων σφαγείων εντός των 
κρατών μελών, ούτως ώστε τα ζώα να 
σφάζονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα 
στον τόπο εκτροφής τους·

16. παροτρύνει την Επιτροπή να 
στηρίξει, όπου απαιτείται, την κατασκευή 
οικονομικά βιώσιμων και βεβαιωμένης 
ασφάλειας σφαγείων εντός των κρατών 
μελών, ούτως ώστε τα ζώα να σφάζονται 
όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον τόπο 
εκτροφής τους·

Or. el

Τροπολογία 285
Thomas Waitz
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. παροτρύνει την Επιτροπή να 
στηρίξει, όπου απαιτείται, την κατασκευή 
οικονομικά βιώσιμων σφαγείων εντός των 
κρατών μελών, ούτως ώστε τα ζώα να 
σφάζονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα 
στον τόπο εκτροφής τους·

16. παροτρύνει την Επιτροπή να 
στηρίξει, όπου απαιτείται, την κατασκευή 
οικονομικά βιώσιμων περιφερειακών ή 
κινητών σφαγείων και μονάδων 
επεξεργασίας κρέατος, ούτως ώστε τα ζώα 
να σφάζονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα 
στον τόπο εκτροφής τους·

Or. en
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Τροπολογία 286
Sofia Ribeiro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. παροτρύνει την Επιτροπή να 
στηρίξει, όπου απαιτείται, την κατασκευή 
οικονομικά βιώσιμων σφαγείων εντός 
των κρατών μελών, ούτως ώστε τα ζώα 
να σφάζονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα 
στον τόπο εκτροφής τους·

16. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
δημιουργήσουν συνθήκες, όταν και 
εφόσον είναι απαραίτητο, ώστε τα ζώα να 
σφάζονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα 
στον τόπο εκτροφής τους·

Or. en

Τροπολογία 287
Nicola Caputo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. καλεί το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να χαράξουν μια στρατηγική με 
στόχο την ενίσχυση του περιφερειακού 
χαρακτήρα του μοντέλου κτηνοτροφικής 
παραγωγής σύμφωνα με το οποίο, εφόσον 
είναι πρακτικά εφικτό, η εκτροφή, η 
πάχυνση και η σφαγή των ζώων θα 
πραγματοποιούνται στην ίδια περιφέρεια, 
αντί να μεταφέρονται σε υπερβολικά 
μεγάλες αποστάσεις· θεωρεί ότι θα ήταν 
χρήσιμο να δημιουργηθούν κίνητρα για 
την περιφερειακή εκτροφή, εμπορία και 
σφαγή των ζώων, ούτως ώστε να 
μειωθούν οι άσκοπα μεγάλοι χρόνοι 
μεταφοράς των ζώων·

Or. en
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Τροπολογία 288
James Nicholson, Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. θεωρεί ότι σε ορισμένες 
περιπτώσεις οποιαδήποτε μείωση σε 
επιτρεπόμενους χρόνους ταξιδίου, όπως 
περιγράφεται επί του παρόντος στο 
παράρτημα 1, κεφάλαιο V του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005, δεν θα 
ήταν βιώσιμη και, ως εκ τούτου, θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη περιπτώσεις 
όπου οι γεωγραφικές συνθήκες και η 
αγροτική απομόνωση απαιτούν τη 
μεταφορά ζώντων ζώων διά ξηράς και/ή 
διά θαλάσσης για περαιτέρω παραγωγή ή 
σφαγή·

Or. en

Τροπολογία 289
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. εφιστά την προσοχή της 
Επιτροπής στην ύπαρξη κινητών 
σφαγείων στη Σουηδία και στην έγκριση 
της δοκιμαστικής λειτουργίας τους στη 
Γαλλία τον Ιούλιο του 2018, πρακτικές 
που θα συνιστούσαν απλές και βιώσιμες 
λύσεις για τη μείωση των μεταφορών, τη 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των 
ζώων και την προώθηση των πωλήσεων 
απευθείας από τον τόπο εκτροφής·

Or. fr
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Τροπολογία 290
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. καλεί τα κράτη μέλη να 
επιτρέψουν, όπου κρίνεται σκόπιμο, την 
επείγουσα σφαγή απευθείας στις 
κτηνοτροφικές μονάδες και στις μονάδες 
πάχυνσης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί 
ανικανότητα μεταφοράς εφόσον δεν 
υπάρχουν μέτρα πρώτων βοηθειών για 
την αποφυγή της περιττής ταλαιπωρίας 
των ζώων·

Or. de

Τροπολογία 291
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. σημειώνει ότι η κοινωνική και 
οικονομική αξία ενός ζώου μπορεί να έχει 
αντίκτυπο στο πρότυπο μεταφοράς του·
τονίζει ότι τα πρότυπα μεταφοράς για την 
εκτροφή ζώων στη βιομηχανία των ίππων 
είναι υψηλότερης ποιότητας·

Or. en

Τροπολογία 292
Nicola Caputo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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16β. πιστεύει ότι τα ζώα πρέπει, 
καταρχήν, να σφάζονται όσο το δυνατόν 
πιο κοντά στον τόπο εκτροφής τους· ως 
εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να 
προάγει, όπου αυτό είναι δυνατό, την 
τοπική επεξεργασία, ιδίως όσον αφορά τη 
μείωση του κινδύνου των επιδημικών 
εξάρσεων που σχετίζονται με τη 
μεταφορά και τη διασφάλιση της 
ποιότητας και της ασφάλειας των 
τροφίμων· πιστεύει ότι η πολιτική της ΕΕ 
θα πρέπει να έχει ως στόχο να συμβάλλει 
στη δημιουργία μικρών και διαφανών 
αλυσίδων εφοδιασμού, διασφαλίζοντας
παράλληλα τον εφοδιασμό της αγοράς σε 
όλα τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 293
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. υπενθυμίζει ότι τα περιφερειακά 
σφαγεία μπορούν να δημιουργήσουν 
θέσεις εργασίας στις αγροτικές περιοχές 
και να συμβάλλουν έτσι στην αλυσίδα 
αξίας· υπενθυμίζει επίσης τη δυνατότητα 
προώθησής τους στο πλαίσιο της κοινής 
γεωργικής πολιτικής μετά το 2020, 
εφόσον κρίνεται σκόπιμο·

Or. de

Τροπολογία 294
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16γ. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν στρατηγικές σχετικά 
με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 
μειωθούν τα στάδια μεταφοράς των 
ζώων εκτροφής, περιορίζοντας τη 
διάσπαση σε μονάδες εκτροφής, 
πάχυνσης και σφαγεία, θεσπίζοντας τα 
αποκαλούμενα κλειστά συστήματα 
εκτροφής, και μειώνοντας τις αποστάσεις 
μεταξύ αυτών των εγκαταστάσεων και 
προσδίδοντας εκ νέου περισσότερο 
περιφερειακό χαρακτήρα στην 
κτηνοτροφία·

Or. de

Τροπολογία 295
Annie Schreijer-Pierik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
μια στρατηγική για τη μετάβαση από τη 
μεταφορά ζώντων ζώων στο εμπόριο 
κρέατος και σφαγίων αποκλειστικά, 
δεδομένων των επιπτώσεων που έχουν 
για το περιβάλλον, την καλή διαβίωση 
των ζώων και την ασφάλεια των 
τροφίμων οι μεταφορές ζώντων ζώων·

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 296
Thomas Waitz
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
μια στρατηγική για τη μετάβαση από τη 
μεταφορά ζώντων ζώων στο εμπόριο 
κρέατος και σφαγίων αποκλειστικά, 
δεδομένων των επιπτώσεων που έχουν για 
το περιβάλλον, την καλή διαβίωση των 
ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων οι 
μεταφορές ζώντων ζώων·

17. θεωρεί ότι η μεταφορά σφαγίων 
θα πρέπει να αντικαταστήσει τη 
μεταφορά ζώντων ζώων· καλεί την 
Επιτροπή να αναπτύξει μια στρατηγική για 
τη μετάβαση από τη μεταφορά ζώντων 
ζώων στο εμπόριο κρέατος και σφαγίων 
αποκλειστικά, δεδομένων των επιπτώσεων 
που έχουν για το περιβάλλον, την καλή 
διαβίωση των ζώων και την ασφάλεια των 
τροφίμων οι μεταφορές ζώντων ζώων·
ζητεί, ως πρώτο βήμα, τον περιορισμό 
των δρομολογίων προς το σφαγείο σε 
μέγιστη διάρκεια 4 ωρών και μέγιστη 
απόσταση 300 χιλιομέτρων, ανεξάρτητα 
από τον τρόπο μεταφοράς·

Or. en

Τροπολογία 297
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
μια στρατηγική για τη μετάβαση από τη 
μεταφορά ζώντων ζώων στο εμπόριο 
κρέατος και σφαγίων αποκλειστικά, 
δεδομένων των επιπτώσεων που έχουν για 
το περιβάλλον, την καλή διαβίωση των 
ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων οι 
μεταφορές ζώντων ζώων·

17. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
μια στρατηγική για τη μετάβαση από τη 
μεταφορά ζώντων ζώων στο εμπόριο 
κρέατος και σφαγίων αποκλειστικά, 
δεδομένων των επιπτώσεων που έχουν για 
το περιβάλλον, την καλή διαβίωση των 
ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων οι 
μεταφορές ζώντων ζώων· θεωρεί ότι 
οποιαδήποτε στρατηγική μετάβασης στο 
εμπόριο κρέατος και σφαγίων 
κατ’ αποκλειστικότητα πρέπει να 
εξετάζει τους οικονομικούς παράγοντες 
που επηρεάζουν την απόφαση μεταφοράς 
ζώντων ζώων·

Or. en
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Τροπολογία 298
Frédérique Ries, Hilde Vautmans, Louis Michel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
μια στρατηγική για τη μετάβαση από τη 
μεταφορά ζώντων ζώων στο εμπόριο 
κρέατος και σφαγίων αποκλειστικά, 
δεδομένων των επιπτώσεων που έχουν για 
το περιβάλλον, την καλή διαβίωση των 
ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων οι 
μεταφορές ζώντων ζώων·

17. καλεί την Επιτροπή έως τις 30 
Νοεμβρίου 2019 το αργότερο να 
αναπτύξει μια στρατηγική για τη μετάβαση 
από τη μεταφορά ζώντων ζώων στο 
εμπόριο κρέατος και σφαγίων 
αποκλειστικά, δεδομένων των επιπτώσεων 
που έχουν για το περιβάλλον, την καλή 
διαβίωση των ζώων και την ασφάλεια των 
τροφίμων οι μεταφορές ζώντων ζώων·
ζητεί συγκεκριμένα από την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στη στρατηγική αυτή τη 
μεταφορά σε τρίτες χώρες 

Or. fr

Τροπολογία 299
Fredrick Federley, Jan Huitema, Frédérique Ries, Ulrike Müller, Pavel Telička

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
μια στρατηγική για τη μετάβαση από τη 
μεταφορά ζώντων ζώων στο εμπόριο 
κρέατος και σφαγίων αποκλειστικά, 
δεδομένων των επιπτώσεων που έχουν για 
το περιβάλλον, την καλή διαβίωση των 
ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων οι 
μεταφορές ζώντων ζώων·

17. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
μια στρατηγική για τη μετάβαση από τη 
μεταφορά ζώντων ζώων με μοναδικό 
σκοπό τη σφαγή στην προώθηση του 
εμπορίου κρέατος και σφαγίων και την 
αντικατάσταση της μεταφοράς ζώων 
αναπαραγωγής από τη χρήση σπέρματος 
ή εμβρύων, δεδομένων των επιπτώσεων 
που έχουν για το περιβάλλον, την καλή 
διαβίωση των ζώων και την ασφάλεια των 
τροφίμων οι μεταφορές ζώντων ζώων·

Or. en
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Τροπολογία 300
Anja Hazekamp

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
μια στρατηγική για τη μετάβαση από τη 
μεταφορά ζώντων ζώων στο εμπόριο 
κρέατος και σφαγίων αποκλειστικά, 
δεδομένων των επιπτώσεων που έχουν για 
το περιβάλλον, την καλή διαβίωση των 
ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων οι 
μεταφορές ζώντων ζώων·

17. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
μια στρατηγική για τη μετάβαση από τη 
μεταφορά ζώντων ζώων στο εμπόριο 
κρέατος και σφαγίων αποκλειστικά, και 
ταυτόχρονα να προωθήσει την 
κατανάλωση φυτικών τροφίμων,
δεδομένων των επιπτώσεων που έχει για το 
περιβάλλον, την καλή διαβίωση των ζώων 
και την ασφάλεια των τροφίμων η 
εντατική κτηνοτροφία·

Or. nl

Τροπολογία 301
Michel Dantin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
μια στρατηγική για τη μετάβαση από τη 
μεταφορά ζώντων ζώων στο εμπόριο 
κρέατος και σφαγίων αποκλειστικά, 
δεδομένων των επιπτώσεων που έχουν για 
το περιβάλλον, την καλή διαβίωση των 
ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων οι 
μεταφορές ζώντων ζώων·

17. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
μια στρατηγική για να ενθαρρύνει το
εμπόριο κρέατος και σφαγίων, δεδομένων 
των επιπτώσεων που έχουν για το 
περιβάλλον, την καλή διαβίωση των ζώων 
και την ασφάλεια των τροφίμων οι 
μεταφορές ζώντων ζώων·

Or. fr

Τροπολογία 302
Maria Lidia Senra Rodríguez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
μια στρατηγική για τη μετάβαση από τη 
μεταφορά ζώντων ζώων στο εμπόριο 
κρέατος και σφαγίων αποκλειστικά, 
δεδομένων των επιπτώσεων που έχουν για 
το περιβάλλον, την καλή διαβίωση των 
ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων οι 
μεταφορές ζώντων ζώων·

17. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
μια στρατηγική για τη μετάβαση από τη 
μεταφορά ζώντων ζώων στο εμπόριο 
κρέατος και σφαγίων αποκλειστικά σε 
σύντομα δίκτυα διανομής, δεδομένων των 
επιπτώσεων που έχουν για το περιβάλλον, 
την καλή διαβίωση των ζώων και την 
ασφάλεια των τροφίμων οι μεταφορές 
ζώντων ζώων·

Or. es

Τροπολογία 303
Sofia Ribeiro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
μια στρατηγική για τη μετάβαση από τη 
μεταφορά ζώντων ζώων στο εμπόριο 
κρέατος και σφαγίων αποκλειστικά, 
δεδομένων των επιπτώσεων που έχουν για 
το περιβάλλον, την καλή διαβίωση των 
ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων οι 
μεταφορές ζώντων ζώων·

17. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
μια στρατηγική για τη μετάβαση από τη 
μεταφορά ζώντων ζώων στο εμπόριο ως 
επί το πλείστον κρέατος και σφαγίων, 
δεδομένων των επιπτώσεων που έχουν για 
το περιβάλλον, την καλή διαβίωση των 
ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων οι 
μεταφορές ζώντων ζώων για χώρες εκτός 
της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 304
Annie Schreijer-Pierik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. επισημαίνει ότι ήδη σύμφωνα με 
τον ισχύοντα κανονισμό μετά τη μέγιστη 
διάρκεια μεταφοράς απαιτείται στάση για 
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ανάπαυση σε εγκεκριμένο σημείο ελέγχου 
για μεταφορές με διάρκεια άνω των οκτώ 
ωρών κατοικίδιων ζώων και, πιο 
συγκεκριμένα, ιπποειδών, βοοειδών, 
αιγοπροβάτων και χοίρων·

Or. nl

Τροπολογία 305
Maria Lidia Senra Rodríguez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. ζητεί τη μείωση του αριθμού των 
ζώων που μεταφέρονται, 
προσαρμόζοντας την παραγωγή στην 
κατανάλωση στην Ένωση, τον τόπο 
παραγωγής και την αντικατάσταση της 
βιομηχανικής ζωοτροφής για πάχυνση με 
την εκτροφή σε αγροοικολογικά 
συστήματα.

Or. es

Τροπολογία 306
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. υπενθυμίζει ότι η μεταφορά 
αναπαραγωγικού υλικού και σφαγίων 
μπορεί επίσης να μειώσει τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, της 
κατανάλωσης καυσίμων κ.λπ. λόγω 
μειωμένων απαιτήσεων χώρου·

Or. de
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Τροπολογία 307
Annie Schreijer-Pierik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. επισημαίνει ότι ήδη σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 τα ζώα 
που υποβάλλονται σε μεγάλες μεταφορές 
με κατάλληλες ενδιάμεσες στάσεις πρέπει 
να σιτίζονται και να ποτίζονται και 
πρέπει να αξιοποιούν την ευκαιρία αυτή 
για να αναπαυτούν ανάλογα με το είδος 
και την ηλικία τους· καλεί μετ’ επιτάσεως 
την Επιτροπή να εποπτεύει καλύτερα την 
πλήρη και εναρμονισμένη εκτέλεση 
αυτών των νομικών απαιτήσεων από όλα 
τα κράτη μέλη της Ένωσης·

Or. nl

Τροπολογία 308
Annie Schreijer-Pierik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ενθαρρύνει τη χρήση σχεδίων 
έκτακτης ανάγκης για όλα τα ταξίδια, ώστε 
να μπορεί ο μεταφορέας να ανταποκρίνεται 
αποτελεσματικά σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης και να μειώνεται ο αντίκτυπος 
μιας καθυστέρησης ή ενός ατυχήματος στα 
ζώα·

18. ενθαρρύνει τη χρήση σχεδίων 
έκτακτης ανάγκης για τα ταξίδια, ώστε να 
μπορεί ο μεταφορέας να ανταποκρίνεται 
αποτελεσματικά σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης και να μειώνεται ο αντίκτυπος 
μιας καθυστέρησης ή ενός ατυχήματος στα 
ζώα, όπως απαιτείται ήδη για τους 
μεταφορείς μεγάλων αποστάσεων βάσει 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/20051α·

_________________

1α Πρβλ. άρθρο 11.

Or. nl
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Τροπολογία 309
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ενθαρρύνει τη χρήση σχεδίων 
έκτακτης ανάγκης για όλα τα ταξίδια, ώστε 
να μπορεί ο μεταφορέας να ανταποκρίνεται 
αποτελεσματικά σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης και να μειώνεται ο αντίκτυπος 
μιας καθυστέρησης ή ενός ατυχήματος στα 
ζώα·

18. ενθαρρύνει τη χρήση σχεδίων 
έκτακτης ανάγκης για όλα τα ταξίδια, στα 
οποία προβλέπεται για παράδειγμα η 
αντικατάσταση φορτηγών και στάβλοι, 
ώστε να μπορεί ο μεταφορέας να 
ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και να 
μειώνεται ο αντίκτυπος μιας καθυστέρησης 
ή ενός ατυχήματος στα ζώα·

Or. de

Τροπολογία 310
Michel Dantin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ενθαρρύνει τη χρήση σχεδίων 
έκτακτης ανάγκης για όλα τα ταξίδια, ώστε 
να μπορεί ο μεταφορέας να ανταποκρίνεται 
αποτελεσματικά σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης και να μειώνεται ο αντίκτυπος 
μιας καθυστέρησης ή ενός ατυχήματος στα 
ζώα·

18. ενθαρρύνει τη χρήση σχεδίων 
έκτακτης ανάγκης για όλα τα ταξίδια, ώστε 
να μπορεί ο μεταφορέας να ανταποκρίνεται 
αποτελεσματικά σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης και να μειώνεται ο αντίκτυπος 
μιας καθυστέρησης ή ενός ατυχήματος στα 
ζώα που μεταφέρονται για αναπαραγωγή 
ή σφαγή·

Or. fr

Τροπολογία 311
Thomas Waitz, Florent Marcellesi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 5 α (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

σημειώνει ότι ο κτηνοτροφικός τομέας, 
ειδικότερα η εντατική βιομηχανική 
κτηνοτροφία, είναι υπεύθυνος για ένα 
σημαντικό ποσοστό εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου και θεωρεί ότι το 
πρότυπο εντατικής παραγωγής οδηγεί σε 
σημαντική υπονόμευση της καλής 
διαβίωσης των ζώων και σε αρνητικές 
συνέπειες για τη δημόσια υγεία, 
ειδικότερα μέσω της ακατάλληλης 
χρήσης αντιβιοτικών και της συμβολής 
του στη μικροβιακή αντοχή.

Or. en

Τροπολογία 312
Anja Hazekamp

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 5 α (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

επισημαίνει ότι με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1/2005 ορίζεται ότι η θερμοκρασία 
στα οχήματα μεταφοράς ζώων δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τους 30 βαθμούς, αλλά ότι 
τα ζώα υποφέρουν κατά τη διάρκεια της 
μεταφοράς από τη ζέστη ακόμα και όταν 
η εσωτερική θερμοκρασία ανέρχεται σε 
25 βαθμούς, με αποτέλεσμα να 
εμφανίζουν άγχος και εξάντληση·

Or. nl

Τροπολογία 313
Thomas Waitz
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. σημειώνει ότι οι πιο συχνές 
παραβιάσεις του κανονισμού αριθ. 1/2005 
προκύπτουν ως προς τις ακόλουθες 
διατάξεις: προδιαγραφές απαιτήσεων 
χώρου και επαρκούς ελεύθερου ύψους, 
κατάλληλων χωρισμάτων, απαγόρευση 
μεταφοράς σε εξαιρετικά υψηλές 
θερμοκρασίες, απαίτηση σχετικά με την 
πρόσβαση σε νερό κατά τη διάρκεια 
μεγάλων ταξιδιών, απαγόρευση της 
μεταφοράς ακατάλληλων ζώων, 
απαιτήσεις για επαρκή στρωμνή και 
απαίτηση εκφόρτωσης των ζώων για 
ανάπαυση 24 ωρών, καθώς και για τη 
λήψη τροφής και νερού, έπειτα από 
καθορισμένη μέγιστη περίοδο ταξιδιού

Or. en

Τροπολογία 314
Anja Hazekamp

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 5 β (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

καλεί τα κράτη μέλη να απαγορεύσουν 
όλες τις μεταφορές ζώων σε μεγάλες 
αποστάσεις όταν επικρατούν ακραίες 
καιρικές συνθήκες, ιδίως όταν οι 
προβλεπόμενες θερμοκρασίες στον τόπο 
αναχώρησης ή προορισμού, ή στη 
διαδρομή, αναμένεται να υπερβαίνουν 
τους 28 βαθμούς Κελσίου, αλλά και σε 
περίπτωση έντονου ψύχους ή πολύ 
δυνατών ανέμων·

Or. nl

Τροπολογία 315
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Anja Hazekamp

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 5 γ (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

καλεί την Επιτροπή να βάλει τέλος στις 
μεταφορές ζώων των οποίων δεν έχει 
ολοκληρωθεί η γαλουχία, όπως 
μοσχαριών ηλικίας μικρότερης των 14 
ημερών, διότι είναι αδύνατο να 
εκπληρωθούν οι απαιτήσεις αναφορικά 
με την καλή μεταχείριση και να 
καλυφθούν οι ανάγκες των πολύ νεαρών 
ζώων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, 
όπως η ανάγκη των μοσχαριών για 
θηλασμό από τη μητέρα τους·

Or. nl

Τροπολογία 316
Norbert Erdős

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επιμένει ότι η νομοθεσία για την 
καλή μεταχείριση των ζώων θα πρέπει να 
βασίζεται στην επιστήμη και την πλέον 
σύγχρονη τεχνολογία· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι, παρά τις σαφείς 
συστάσεις από την EFSA και το αίτημα 
του Κοινοβουλίου στο ψήφισμα του 2012, 
η Επιτροπή δεν έχει επικαιροποιήσει τους 
κανόνες για τη μεταφορά ζώων σύμφωνα 
με τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά 
στοιχεία· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να επικαιροποιήσει τους κανόνες 
με βάση τις πλέον πρόσφατες 
επιστημονικές γνώσεις και τεχνολογίες, 
ιδίως όσον αφορά παράγοντες όπως ο 
επαρκής εξαερισμός και η ψύξη σε όλα τα 
οχήματα, τα κατάλληλα συστήματα 
ποτίσματος, ιδίως για τα μη 

19. επιμένει ότι η νομοθεσία για την 
καλή μεταχείριση των ζώων θα πρέπει να 
βασίζεται στην επιστήμη και την πλέον 
σύγχρονη τεχνολογία· καλεί την Επιτροπή 
να επικαιροποιήσει τους κανόνες με βάση 
τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές 
γνώσεις και τεχνολογίες·
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απογαλακτισμένα ζώα, και το 
συγκεκριμένο ελάχιστο ελεύθερο ύψος·

Or. hu

Τροπολογία 317
Sofia Ribeiro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επιμένει ότι η νομοθεσία για την 
καλή μεταχείριση των ζώων θα πρέπει να 
βασίζεται στην επιστήμη και την πλέον 
σύγχρονη τεχνολογία· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι, παρά τις σαφείς 
συστάσεις από την EFSA και το αίτημα 
του Κοινοβουλίου στο ψήφισμα του 2012, 
η Επιτροπή δεν έχει επικαιροποιήσει τους 
κανόνες για τη μεταφορά ζώων σύμφωνα 
με τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά 
στοιχεία· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να επικαιροποιήσει τους κανόνες
με βάση τις πλέον πρόσφατες 
επιστημονικές γνώσεις και τεχνολογίες, 
ιδίως όσον αφορά παράγοντες όπως ο 
επαρκής εξαερισμός και η ψύξη σε όλα τα 
οχήματα, τα κατάλληλα συστήματα 
ποτίσματος, ιδίως για τα μη 
απογαλακτισμένα ζώα, και το 
συγκεκριμένο ελάχιστο ελεύθερο ύψος·

19. επιμένει ότι η νομοθεσία για την 
καλή μεταχείριση των ζώων θα πρέπει να 
βασίζεται στην επιστήμη και την πλέον 
σύγχρονη τεχνολογία· καλεί την Επιτροπή 
να επικαιροποιήσει τους κανόνες με βάση 
τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές 
γνώσεις και τεχνολογίες·

Or. en

Τροπολογία 318
Thomas Waitz, Pascal Durand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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19. επιμένει ότι η νομοθεσία για την 
καλή μεταχείριση των ζώων θα πρέπει να 
βασίζεται στην επιστήμη και την πλέον 
σύγχρονη τεχνολογία· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι, παρά τις σαφείς 
συστάσεις από την EFSA και το αίτημα 
του Κοινοβουλίου στο ψήφισμα του 2012, 
η Επιτροπή δεν έχει επικαιροποιήσει τους 
κανόνες για τη μεταφορά ζώων σύμφωνα 
με τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά 
στοιχεία· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να επικαιροποιήσει τους κανόνες 
με βάση τις πλέον πρόσφατες 
επιστημονικές γνώσεις και τεχνολογίες, 
ιδίως όσον αφορά παράγοντες όπως ο 
επαρκής εξαερισμός και η ψύξη σε όλα τα 
οχήματα, τα κατάλληλα συστήματα 
ποτίσματος, ιδίως για τα μη 
απογαλακτισμένα ζώα, και το 
συγκεκριμένο ελάχιστο ελεύθερο ύψος·

19. επιμένει ότι η νομοθεσία για την 
καλή μεταχείριση των ζώων θα πρέπει να 
βασίζεται στην επιστήμη και την πλέον 
σύγχρονη τεχνολογία· τονίζει ότι πρέπει 
να επικαιροποιηθούν οι λεπτομερείς 
διατάξεις που αφορούν τις ειδικές 
ανάγκες σε διάφορους τύπους μεταφοράς, 
σύμφωνα με το άρθρο 30 του κανονισμού 
αριθ. 1/2005, όποτε φαίνεται ότι δεν 
μπορεί να διασφαλιστεί η συμμόρφωση 
για ένα συγκεκριμένο είδος ή τύπο 
μεταφοράς και σε περίπτωση νέων 
επιστημονικών δεδομένων· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τις 
σαφείς συστάσεις από την EFSA και το 
αίτημα του Κοινοβουλίου στο ψήφισμα 
του 2012, η Επιτροπή δεν έχει 
επικαιροποιήσει τους κανόνες για τη 
μεταφορά ζώων σύμφωνα με τα πλέον 
πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία· καλεί, 
ως εκ τούτου, την Επιτροπή να 
επικαιροποιήσει τους κανόνες με βάση τις 
πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις 
και τεχνολογίες, ιδίως όσον αφορά 
παράγοντες όπως ο επαρκής εξαερισμός 
και ο έλεγχος της θερμοκρασίας σε όλα τα 
οχήματα, τα κατάλληλα συστήματα 
ποτίσματος και η υγρή τροφή, ιδίως για τα 
μη απογαλακτισμένα ζώα, οι μειωμένες 
πυκνότητες πληθυσμού και το επαρκές 
καθορισμένο ελάχιστο ελεύθερο ύψος·

Or. en

Τροπολογία 319
Maria Lidia Senra Rodríguez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επιμένει ότι η νομοθεσία για την 
καλή μεταχείριση των ζώων θα πρέπει να 
βασίζεται στην επιστήμη και την πλέον 
σύγχρονη τεχνολογία· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι, παρά τις σαφείς 

19. επιμένει ότι η νομοθεσία για την 
καλή μεταχείριση των ζώων θα πρέπει να 
βασίζεται στην επιστήμη και την πλέον 
σύγχρονη τεχνολογία· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι, παρά τις σαφείς 
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συστάσεις από την EFSA και το αίτημα 
του Κοινοβουλίου στο ψήφισμα του 2012, 
η Επιτροπή δεν έχει επικαιροποιήσει τους 
κανόνες για τη μεταφορά ζώων σύμφωνα 
με τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά 
στοιχεία· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να επικαιροποιήσει τους κανόνες 
με βάση τις πλέον πρόσφατες 
επιστημονικές γνώσεις και τεχνολογίες, 
ιδίως όσον αφορά παράγοντες όπως ο 
επαρκής εξαερισμός και η ψύξη σε όλα τα 
οχήματα, τα κατάλληλα συστήματα 
ποτίσματος, ιδίως για τα μη 
απογαλακτισμένα ζώα, και το 
συγκεκριμένο ελάχιστο ελεύθερο ύψος·

συστάσεις από την EFSA και το αίτημα 
του Κοινοβουλίου στο ψήφισμα του 2012, 
η Επιτροπή δεν έχει επικαιροποιήσει τους 
κανόνες για τη μεταφορά ζώων σύμφωνα 
με τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά 
στοιχεία· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να επικαιροποιήσει τους κανόνες 
με βάση τις πλέον πρόσφατες 
επιστημονικές γνώσεις και τεχνολογίες, 
ιδίως όσον αφορά παράγοντες όπως ο 
επαρκής εξαερισμός και η ψύξη σε όλα τα 
οχήματα, τα κατάλληλα συστήματα 
ποτίσματος, ιδίως για τα μη 
απογαλακτισμένα ζώα, και τον επαρκή 
χώρο ώστε το ζώο να μπορεί να 
σηκώνεται, να ξαπλώνει και να έχει
ελεύθερο ύψος, καθώς και την 
προσαρμογή των οχημάτων στις ανάγκες 
κάθε είδους·

Or. es

Τροπολογία 320
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επιμένει ότι η νομοθεσία για την 
καλή μεταχείριση των ζώων θα πρέπει να 
βασίζεται στην επιστήμη και την πλέον 
σύγχρονη τεχνολογία· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι, παρά τις σαφείς 
συστάσεις από την EFSA και το αίτημα 
του Κοινοβουλίου στο ψήφισμα του 2012, 
η Επιτροπή δεν έχει επικαιροποιήσει τους 
κανόνες για τη μεταφορά ζώων σύμφωνα 
με τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά 
στοιχεία· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να επικαιροποιήσει τους κανόνες 
με βάση τις πλέον πρόσφατες 
επιστημονικές γνώσεις και τεχνολογίες, 
ιδίως όσον αφορά παράγοντες όπως ο 
επαρκής εξαερισμός και η ψύξη σε όλα τα 
οχήματα, τα κατάλληλα συστήματα 

19. επιμένει ότι η νομοθεσία για την 
καλή μεταχείριση των ζώων θα πρέπει να 
βασίζεται στην επιστήμη και την πλέον 
σύγχρονη τεχνολογία· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι, παρά τις σαφείς 
συστάσεις από την EFSA και το αίτημα 
του Κοινοβουλίου στο ψήφισμα του 2012, 
η Επιτροπή δεν έχει επικαιροποιήσει τους 
κανόνες για τη μεταφορά ζώων σύμφωνα 
με τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά 
στοιχεία· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να επικαιροποιήσει τους κανόνες 
με βάση τις πλέον πρόσφατες 
επιστημονικές γνώσεις και τεχνολογίες, 
ιδίως όσον αφορά παράγοντες όπως ο 
επαρκής εξαερισμός και η ψύξη, όχι μόνο 
με συστήματα εξαερισμού αλλά με 
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ποτίσματος, ιδίως για τα μη 
απογαλακτισμένα ζώα, και το 
συγκεκριμένο ελάχιστο ελεύθερο ύψος·

κλιματιστικά, σε όλα τα οχήματα, τα 
κατάλληλα συστήματα ποτίσματος, ιδίως 
για τα μη απογαλακτισμένα ζώα, καθώς 
και τις ανάγκες χώρου και το 
συγκεκριμένο ελάχιστο ελεύθερο ύψος·

Or. de

Τροπολογία 321
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. εκφράζει την ανησυχία του για τα 
ταξίδια στα οποία τα ζώα ποτίζονται με 
μολυσμένο νερό ακατάλληλο για 
κατανάλωση και για τα ταξίδια όπου τα 
ζώα στερούνται πρόσβασης στο νερό 
λόγω δυσλειτουργίας ή εσφαλμένης 
τοποθέτησης των συσκευών ποτίσματος. 
Υπογραμμίζει ότι τα οχήματα που 
χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά 
ζώντων ζώων θα πρέπει να εξασφαλίζουν 
επαρκή παροχή νερού κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού και, εν πάση περιπτώσει, να 
ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες 
των μεταφερόμενων ειδών ζώων και στον 
αριθμό τους.

Or. it

Τροπολογία 322
Nicola Caputo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. πιστεύει ότι είναι σημαντικό να 
τονισθεί ανάγκη να συνεκτιμηθούν οι 
πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις 
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κατά τη σύνταξη των κανόνων για την 
καλή διαβίωση των ζώων· τονίζει το 
γεγονός ότι η γνώμη της EAAT1α

υπογραμμίζει ότι την καλή διαβίωση των 
ζώων επηρεάζουν κι άλλες πτυχές πέραν 
της διάρκειας του ταξιδιού, όπως ο ορθός 
τρόπος φόρτωσης και εκφόρτωσης και ο 
σχεδιασμός των οχημάτων·

_________________

1a Επίσημη Εφημερίδα της ΕΑΑΤ 
2011:9(1):1966 (σελ. 125 και επ.)

Or. en

Τροπολογία 323
Fredrick Federley, Jan Huitema, Frédérique Ries, Ulrike Müller, Pavel Telička, Elsi 
Katainen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. χαιρετίζει τη δέσμευση της 
Επιτροπής να αναπτύξει δείκτες που 
βασίζονται στην καλή μεταχείριση των 
ζώων, θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει 
αμελλητί να αναπτύξει τους εν λόγω 
δείκτες, οι οποίοι θα λειτουργούν 
συμπληρωματικά προς στις τρέχουσες 
νομοθετικές απαιτήσεις και προσθέτει ότι 
οι δείκτες που βασίζονται στην καλή 
μεταχείριση των ζώων θα πρέπει να 
προωθούν καλύτερα αποτελέσματα για 
την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη 
μεταφορά·

Or. en

Τροπολογία 324
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι οι αρμόδιες αρχές 
διαθέτουν επί τόπου κτηνίατρο κατά τη 
φόρτωση των μεταφορών, ο οποίος 
διασφαλίζει την εφαρμογή του 
κανονισμού 1/2005·

Or. de

Τροπολογία 325
James Nicholson, Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. επιμένει ότι οι γεωργοί έχουν 
νομική ευθύνη, στο πλαίσιο του δικαίου 
της ΕΕ, να διασφαλίζουν ότι τα ζώα τους 
που μεταφέρονται δεν θα τραυματιστούν, 
δεν θα υποστούν ζημιά ή οποιαδήποτε 
αδικαιολόγητη ταλαιπωρία·

Or. en

Τροπολογία 326
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. ζητεί από τα κράτη μέλη που 
κάνουν εξαγωγές σε τρίτες χώρες να 
συνεργαστούν με τις τοπικές αρχές για τη 
βελτίωση των προτύπων της καλής 
διαβίωσης των ζώων·

Or. en
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Τροπολογία 327
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19β. τονίζει ότι οι παραβιάσεις 
οφείλονται συχνά στην ανεπάρκεια των 
συστημάτων αερισμού των οχημάτων 
που χρησιμοποιούνται για την οδική 
μεταφορά ζώντων ζώων σε μεγάλες 
αποστάσεις. Σε τέτοιες καταστάσεις τα 
ζώα τοποθετούνται σε περιορισμένους 
χώρους που χαρακτηρίζονται από 
ακραίες θερμοκρασίες, πολύ πέρα από το 
θερμικό φάσμα και τα όρια ανοχής που 
καθορίζονται από τον κανονισμό.

Or. it

Τροπολογία 328
Nicola Caputo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19β. εκφράζει την ανησυχία του για τον 
αριθμό των αναφορών με θέμα τα 
ακατάλληλα οχήματα που 
χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά 
ζώντων ζώων, τόσο στην ξηρά όσο και 
στη θάλασσα, και ζητεί να 
εντατικοποιηθεί η παρακολούθηση των εν 
λόγω πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία 329
Fredrick Federley, Frédérique Ries, Ulrike Müller, Pavel Telička
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19β. ζητεί από την Επιτροπή να 
εξασφαλιστεί ότι η αναισθητοποίηση 
πραγματοποιείται, χωρίς εξαίρεση, πριν 
από τη θρησκευτική τελετουργική σφαγή 
σε όλα τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 330
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19γ. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
περιπτώσεις εντοπισμού παραβιάσεων 
στους αισθητήρες για τον έλεγχο της 
θερμοκρασίας στο εσωτερικό των 
οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τη 
μεταφορά ζώντων ζώων και καλεί τις 
αρμόδιες αρχές να μην εγκρίνουν 
ημερολόγια ταξιδιού, όταν αναμένεται ότι 
οι θερμοκρασίες στους χώρους 
αναχώρησης και προορισμού ή κατά τη 
διάρκεια της διαδρομής θα είναι πάνω 
από 30°C.

Or. it

Τροπολογία 331
Nicola Caputo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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19γ. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει 
τη διεξαγωγή έρευνας ως προς τους 
τρόπους με τους οποίους η νέα και η 
υπάρχουσα τεχνολογία μπορούν να 
εφαρμοστούν στα οχήματα που 
μεταφέρουν ζώα έτσι ώστε να ρυθμίζεται, 
να ελέγχεται και να καταγράφεται η 
θερμοκρασία και η υγρασία, στοιχεία 
βασικά για τον έλεγχο και την προστασία 
της καλής διαβίωσης συγκεκριμένων 
κατηγοριών ζώων κατά τη μεταφορά, 
σύμφωνα με τις συστάσεις της ΕΑΑΤ·

Or. en

Τροπολογία 332
Fredrick Federley, Jan Huitema, Ulrike Müller, Pavel Telička

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19γ. αναγνωρίζει ότι οι χαμηλότερες 
πυκνότητες πληθυσμού των ζώων και η 
διακοπή των δρομολογίων για να 
ξεκουραστούν τα ζώα έχουν δυσμενείς 
οικονομικές επιπτώσεις στις εταιρείες 
μεταφορών, οι οποίες μπορεί να 
επηρεάσουν τη σωστή διαχείριση των 
μεταφερόμενων ζώων· καλεί την 
Επιτροπή να προωθήσει κίνητρα για τη 
σωστή διαχείριση των μεταφερόμενων 
ζώων·

Or. en

Τροπολογία 333
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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19δ. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι τα διαμερίσματα που 
προορίζονται για τα ζώα δεν παρέχουν 
πάντοτε επαρκή χώρο ώστε να 
επιτρέπεται επαρκής αερισμός στο 
εσωτερικό των οχημάτων και για το 
γεγονός ότι εμποδίζονται οι φυσικές 
κινήσεις των ζώων, συχνά αναγκάζοντάς 
τα να λαμβάνουν αφύσικες στάσεις 
σώματος για μεγάλα χρονικά διαστήματα, 
παραβιάζοντας προδήλως τις τεχνικές 
προδιαγραφές σύμφωνα με το άρθρο 6 
και το παράρτημα Ι, κεφάλαιο II, σημείο 
1.2 του κανονισμού.

Or. it

Τροπολογία 334
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19ε. εκφράζει τη λύπη του για την 
παραβίαση του κανονισμού σχετικά με 
την κακή εφαρμογή ή μη εφαρμογή 
ειδικών κανόνων για τα ζώα που δεν 
έχουν απογαλακτιστεί, όπως οι μόσχοι, οι 
αμνοί, τα κατσίκια και τα πουλάρια και 
τα χοιρίδια που λαμβάνουν γαλακτική 
διατροφή και ελπίζει ότι θα θεσπιστούν 
λεπτομερέστερα μέτρα για την πλήρη 
προστασία της καλής διαβίωσης των 
ζώων αυτών κατά τη μεταφορά.

Or. it

Τροπολογία 335
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 στ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19στ. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
παραβιάσεις του κανονισμού που 
προκαλούνται από την έλλειψη 
συνοπτικών επιθεωρήσεων, πριν από τη 
φόρτωση των ζώντων ζώων σε πλοία, 
καθώς και από το γεγονός ότι συχνά η εν 
λόγω επιχείρηση πραγματοποιείται με 
βάναυσα μέσα και πρακτικές, όπως η 
χρήση ηλεκτρικών ραβδιών και 
βουκέντρων ή η χρήση ακατάλληλων 
δομών φορτίου.

Or. it

Τροπολογία 336
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19ζ. Θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να 
καθίσταται υποχρεωτική η παρουσία 
κτηνιάτρων επί των σκαφών που 
χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά 
ζώντων ζώων, να αναφέρεται και να 
παρακολουθείται ο αριθμός των ζώων 
που θανατώνονται κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού και να προετοιμάζονται σχέδια 
έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση 
των καταστάσεων αυτών στη θάλασσα, 
που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά 
την καλή διαβίωση των μεταφερόμενων 
ζώων.

Or. it

Τροπολογία 337
Karine Gloanec Maurin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20



AM\1171898EL.docx 71/116 PE632.018v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
έναν πλήρη λειτουργικό ορισμό της 
έννοιας της ικανότητας προς μεταφορά και 
να προσφέρει άρτια προγράμματα 
κατάρτισης για τους γεωργούς, τους 
οδηγούς και τους κτηνιάτρους, 
προκειμένου να μειωθεί το υψηλό ποσοστό 
παραβιάσεων σε σχέση με την ικανότητα 
προς μεταφορά στα κράτη μέλη·

20. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
έναν πλήρη λειτουργικό ορισμό της 
έννοιας της ικανότητας προς μεταφορά, 
μια πλήρη λίστα δεικτών μη κακοποίησης 
και ορθής μεταχείρισης των ζώων και να 
προσφέρει άρτια προγράμματα κατάρτισης 
για τους γεωργούς, τους οδηγούς και τους 
κτηνιάτρους, προκειμένου να μειωθεί το 
υψηλό ποσοστό παραβιάσεων σε σχέση με 
την ικανότητα προς μεταφορά στα κράτη 
μέλη και να διευκολυνθεί η 
αλληλεπίδραση μεταξύ των ΜΚΟ και του 
προσωπικού που είναι υπεύθυνο για τη 
μεταφορά και τη σφαγή·

Or. fr

Τροπολογία 338
Ricardo Serrão Santos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
έναν πλήρη λειτουργικό ορισμό της 
έννοιας της ικανότητας προς μεταφορά και 
να προσφέρει άρτια προγράμματα 
κατάρτισης για τους γεωργούς, τους 
οδηγούς και τους κτηνιάτρους, 
προκειμένου να μειωθεί το υψηλό ποσοστό 
παραβιάσεων σε σχέση με την ικανότητα 
προς μεταφορά στα κράτη μέλη·

20. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
έναν πλήρη λειτουργικό ορισμό της 
έννοιας της ικανότητας προς μεταφορά και 
να συντάξει πρακτικές κατευθυντήριες 
γραμμές για να αξιολογείται η ικανότητα 
μεταφοράς ζώων· καλεί τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν δράσεις ενημέρωσης και να 
προσφέρουν προγράμματα κατάρτισης για 
τους γεωργούς, τους οδηγούς και τους 
κτηνιάτρους, προκειμένου να μειωθεί το 
υψηλό ποσοστό παραβάσεων σε σχέση με 
την ικανότητα προς μεταφορά·

Or. pt

Τροπολογία 339
Hilde Vautmans, Jan Huitema, Louis Michel, Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος



PE632.018v01-00 72/116 AM\1171898EL.docx

EL

Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
έναν πλήρη λειτουργικό ορισμό της 
έννοιας της ικανότητας προς μεταφορά και 
να προσφέρει άρτια προγράμματα 
κατάρτισης για τους γεωργούς, τους 
οδηγούς και τους κτηνιάτρους, 
προκειμένου να μειωθεί το υψηλό ποσοστό 
παραβιάσεων σε σχέση με την ικανότητα 
προς μεταφορά στα κράτη μέλη·

20. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
έναν πλήρη λειτουργικό ορισμό της 
έννοιας της ικανότητας προς μεταφορά και 
να προσφέρει άρτια προγράμματα 
κατάρτισης για τους γεωργούς, τους 
μεταφορείς, τους εμπόρους, τα κέντρα 
συγκέντρωσης, τα σφαγεία, τους 
κτηνιάτρους ή οποιονδήποτε φορέα 
συμμετέχει στη μεταφορά ζώων,
προκειμένου να μειωθεί το υψηλό ποσοστό 
παραβιάσεων σε σχέση με την ικανότητα 
προς μεταφορά στα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 340
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
έναν πλήρη λειτουργικό ορισμό της 
έννοιας της ικανότητας προς μεταφορά και 
να προσφέρει άρτια προγράμματα 
κατάρτισης για τους γεωργούς, τους 
οδηγούς και τους κτηνιάτρους, 
προκειμένου να μειωθεί το υψηλό ποσοστό 
παραβιάσεων σε σχέση με την ικανότητα 
προς μεταφορά στα κράτη μέλη·

20. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
έναν πλήρη λειτουργικό ορισμό της 
έννοιας της ικανότητας προς μεταφορά και 
να προσφέρει άρτια προγράμματα 
κατάρτισης για τους γεωργούς, τους 
οδηγούς και τους κτηνιάτρους, καθώς και 
να παρέχει σαφή ενημέρωση στους 
ενδιαφερόμενους εκτροφείς σχετικά με 
τις συνθήκες μεταχείρισης των ζώων 
τους, προκειμένου να μειωθεί το υψηλό 
ποσοστό παραβιάσεων σε σχέση με την 
ικανότητα προς μεταφορά στα κράτη μέλη·

Or. fr

Τροπολογία 341
Maria Noichl, Karin Kadenbach
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
έναν πλήρη λειτουργικό ορισμό της 
έννοιας της ικανότητας προς μεταφορά και 
να προσφέρει άρτια προγράμματα 
κατάρτισης για τους γεωργούς, τους 
οδηγούς και τους κτηνιάτρους, 
προκειμένου να μειωθεί το υψηλό ποσοστό 
παραβιάσεων σε σχέση με την ικανότητα 
προς μεταφορά στα κράτη μέλη·

20. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
έναν πλήρη λειτουργικό ορισμό της 
έννοιας της ικανότητας προς μεταφορά και 
να προσφέρει άρτια δεσμευτικά
προγράμματα κατάρτισης σε επίπεδο ΕΕ
για τους γεωργούς, τους οδηγούς και τους 
κτηνιάτρους, προκειμένου να μειωθεί το 
υψηλό ποσοστό παραβιάσεων σε σχέση με 
την ικανότητα προς μεταφορά στα κράτη 
μέλη·

Or. de

Τροπολογία 342
Sofia Ribeiro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
έναν πλήρη λειτουργικό ορισμό της 
έννοιας της ικανότητας προς μεταφορά και 
να προσφέρει άρτια προγράμματα 
κατάρτισης για τους γεωργούς, τους 
οδηγούς και τους κτηνιάτρους, 
προκειμένου να μειωθεί το υψηλό ποσοστό 
παραβιάσεων σε σχέση με την ικανότητα 
προς μεταφορά στα κράτη μέλη·

20. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
έναν πλήρη λειτουργικό ορισμό της 
έννοιας της ικανότητας προς μεταφορά και 
να προσφέρει άρτια προγράμματα 
κατάρτισης, εκπαίδευσης και 
πιστοποίησης για τους γεωργούς, τους 
οδηγούς, τους κτηνιάτρους και τους 
συνοριακούς υπαλλήλους, προκειμένου να 
μειωθεί το ποσοστό παραβιάσεων σε 
σχέση με την ικανότητα προς μεταφορά 
στα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 343
Michel Dantin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
έναν πλήρη λειτουργικό ορισμό της 
έννοιας της ικανότητας προς μεταφορά και 
να προσφέρει άρτια προγράμματα 
κατάρτισης για τους γεωργούς, τους 
οδηγούς και τους κτηνιάτρους, 
προκειμένου να μειωθεί το υψηλό ποσοστό 
παραβιάσεων σε σχέση με την ικανότητα 
προς μεταφορά στα κράτη μέλη·

20. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
έναν πλήρη λειτουργικό ορισμό της 
έννοιας της ικανότητας προς μεταφορά και 
να προσφέρει άρτια προγράμματα 
κατάρτισης για τα άτομα που είναι 
υπεύθυνα για την ορθή μεταχείριση των 
ζώων κατά τη μεταφορά, προκειμένου να 
μειωθεί το υψηλό ποσοστό παραβιάσεων 
σε σχέση με την ικανότητα προς μεταφορά 
στα κράτη μέλη·

Or. fr

Τροπολογία 344
Elsi Katainen, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Hilde Vautmans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
έναν πλήρη λειτουργικό ορισμό της 
έννοιας της ικανότητας προς μεταφορά και 
να προσφέρει άρτια προγράμματα 
κατάρτισης για τους γεωργούς, τους 
οδηγούς και τους κτηνιάτρους, 
προκειμένου να μειωθεί το υψηλό ποσοστό 
παραβιάσεων σε σχέση με την ικανότητα 
προς μεταφορά στα κράτη μέλη·

20. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
έναν πλήρη λειτουργικό ορισμό της 
έννοιας της ικανότητας προς μεταφορά και 
να προσφέρει άρτια προγράμματα 
κατάρτισης τακτικά για τους γεωργούς, 
τους οδηγούς και τους κτηνιάτρους, 
προκειμένου να μειωθεί το υψηλό ποσοστό 
παραβιάσεων σε σχέση με την ικανότητα 
προς μεταφορά στα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 345
Norbert Erdős

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
έναν πλήρη λειτουργικό ορισμό της 

20. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
έναν πλήρη λειτουργικό ορισμό της 
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έννοιας της ικανότητας προς μεταφορά και 
να προσφέρει άρτια προγράμματα 
κατάρτισης για τους γεωργούς, τους 
οδηγούς και τους κτηνιάτρους, 
προκειμένου να μειωθεί το υψηλό ποσοστό 
παραβιάσεων σε σχέση με την ικανότητα 
προς μεταφορά στα κράτη μέλη·

έννοιας της ικανότητας προς μεταφορά και 
να προσφέρει άρτια προγράμματα 
κατάρτισης για τους γεωργούς, τους 
οδηγούς και τους κτηνιάτρους, 
προκειμένου να μειωθεί το ποσοστό 
παραβιάσεων σε σχέση με την ικανότητα 
προς μεταφορά στα κράτη μέλη·

Or. hu

Τροπολογία 346
Annie Schreijer-Pierik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. επισημαίνει ότι οι εκτροφείς, οι 
μεταφορείς και οι αρμόδιες αρχές στα 
διάφορα κράτη μέλη ενδέχεται να 
ερμηνεύουν και να εφαρμόζουν με 
διαφορετικό τρόπο τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1/2005, ιδίως όσον αφορά τις 
προϋποθέσεις μεταφοράς των ζώων·
καλεί την Επιτροπή να προβεί σε 
αναθεώρηση του κανονισμού ώστε να 
προσδιοριστούν οι προδιαγραφές της 
μεταφοράς όπου απαιτείται· καλεί 
επιτακτικά την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη στο πλαίσιο της εξασφάλισης ίσων 
όρων ανταγωνισμού να μεριμνήσουν για 
την εναρμονισμένη και ομοιόμορφη 
εφαρμογή και επιβολή του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1/2005 σε ολόκληρη την 
Ένωση, ιδίως όσον αφορά τις 
προϋποθέσεις μεταφοράς των ζώων·

Or. nl

Τροπολογία 347
Fredrick Federley, Jan Huitema, Frédérique Ries, Ulrike Müller, Pavel Telička, Hilde 
Vautmans

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. καλεί την Επιτροπή να λάβει 
μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης 
λοιμωδών νοσημάτων σε ζώα που 
μεταφέρονται τόσο εντός της ΕΕ όσο και 
από τρίτες χώρες, προωθώντας μέτρα 
βιοπροστασίας, ενισχύοντας την καλή 
διαβίωση των ζώων και δίνοντας 
προτεραιότητα στην άμεση μεταφορά 
που μειώνει τον κίνδυνο για άμεση ή 
έμμεση επαφή με ζώα από άλλες 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις και 
αποφεύγοντας την εκφόρτωση σε σημεία
ελέγχου, εάν είναι δυνατό·

Or. en

Τροπολογία 348
Frédérique Ries, Hilde Vautmans, Louis Michel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. υπενθυμίζει ότι, εκτός από τα ζώα 
που είναι ακατάλληλα για μεταφορά, οι 
παραβιάσεις του κανονισμού συχνά 
αφορούν επίσης την έλλειψη χώρου για τα 
ζώα, το ακατάλληλο ύψος των οχημάτων, 
τις ακραίες θερμοκρασίες, την έλλειψη 
νερού και τροφίμων και τα ανεπαρκή 
συστήματα εξαερισμού ·

Or. fr

Τροπολογία 349
Michel Dantin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει 
περαιτέρω έρευνα σχετικά με τη 
συσχέτιση του χρόνου μετακίνησης και 
της καλής διαβίωσης των ζώων, 
προκειμένου να καθοριστούν με σαφήνεια 
οι επαρκείς χρόνοι ταξιδίου για τη 
μεταφορά όλων των διαφορετικών ειδών 
ζώντων ζώων.

Or. fr

Τροπολογία 350
Maria Lidia Senra Rodríguez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. ζητεί αυστηρή παρακολούθηση 
για την αποφυγή της φόρτωσης ασθενών 
ζώων, αδύναμων ζώων, ελαφρών ζώων, 
ζώων που δεν έχουν απογαλακτιστεί, 
κυοφορούντων θηλυκών, θηλυκών που 
δεν συμπλήρωσαν τον απαραίτητο χρόνο 
απογαλακτισμού.

Or. es

Τροπολογία 351
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. καλεί τα κράτη μέλη να 
μεριμνήσουν για τη βελτίωση των 
λογιστικών αρχείων που τηρούνται στις 
μονάδες όσον αφορά τις περιόδους
κύησης·
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Or. de

Τροπολογία 352
Fredrick Federley, Frédérique Ries, Ulrike Müller, Pavel Telička, Elsi Katainen, Hilde 
Vautmans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20β. ζητεί από την Επιτροπή να 
διαμορφώσει, βάσει επιστημονικών 
πορισμάτων, κατευθυντήριες γραμμές 
που αφορούν την παροχή νερού σε ζώα 
που μεταφέρονται σε κλωβούς και τις 
συνθήκες για τη μεταφορά νεοσσών που 
προωθούν ένα υψηλό επίπεδο καλής 
διαβίωσης·

Or. en

Τροπολογία 353
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20β. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει να βρουν λύσεις με βάση την καλή 
διαβίωση των ζώων για ζώα στο τέλος 
του κύκλου ζωής και αναπαραγωγής 
τους·

Or. de

Τροπολογία 354
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20γ. απορρίπτει σθεναρά τη φόρτωση 
των ζώων στο μεταφορικό όχημα με 
βάναυσο τρόπο, όταν χρησιμοποιούνται 
ράβδοι ή ηλεκτρικές συσκευές και οι 
υπάρχουσες συσκευές φόρτωσης και 
εκφόρτωσης δεν είναι κατάλληλες ώστε 
να εξασφαλίσουν την καλή μεταχείριση 
των ζώων·

Or. de

Τροπολογία 355
Sofia Ribeiro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. ζητεί πιο εκτεταμένη χρήση του 
μέτρου αγροτικής ανάπτυξης «ενισχύσεις 
καλής διαβίωσης των ζώων», σύμφωνα 
με το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1305/20137, το οποίο παρέχει 
στήριξη για υψηλά πρότυπα καλής 
διαβίωσης των ζώων που υπερβαίνουν τα 
ισχύοντα υποχρεωτικά πρότυπα·

διαγράφεται

_________________

7 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 347.

Or. en

Τροπολογία 356
Norbert Erdős

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. ζητεί πιο εκτεταμένη χρήση του 
μέτρου αγροτικής ανάπτυξης «ενισχύσεις 
καλής διαβίωσης των ζώων», σύμφωνα με 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)



PE632.018v01-00 80/116 AM\1171898EL.docx

EL

το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1305/20137, το οποίο παρέχει στήριξη για 
υψηλά πρότυπα καλής διαβίωσης των 
ζώων που υπερβαίνουν τα ισχύοντα 
υποχρεωτικά πρότυπα·

_________________

7 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 347.

Or. hu

Τροπολογία 357
Sofia Ribeiro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. καλεί την Επιτροπή να αποφύγει 
την προσθήκη περαιτέρω προϋποθέσεων 
για τους γεωργούς, από τη στιγμή που 
είναι ήδη πολλές σε αριθμό και στις 
υποχρεώσεις και περιλαμβάνουν ήδη 
θέματα που αφορούν την καλή διαβίωση·
πιστεύει ότι ο τρέχων προϋπολογισμός 
της ΚΓΠ είναι σαφώς ανεπαρκής και ότι 
όλα τα νέα αιτήματα των γεωργών πρέπει 
να συνδεθούν με αύξηση του 
προϋπολογισμού της ΚΓΠ·

Or. en

Τροπολογία 358
Norbert Erdős

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί η επικείμενη μεταρρύθμιση 
της ΚΓΠ να διατηρήσει και να ενισχύσει 
τη σχέση μεταξύ των αυξημένων 
ενισχύσεων της ΚΓΠ και των 

διαγράφεται
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βελτιωμένων συνθηκών καλής διαβίωσης 
των ζώων, οι οποίες σέβονται απολύτως 
ή υπερβαίνουν τα πρότυπα που ορίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005·

Or. hu

Τροπολογία 359
Thomas Waitz, Tilly Metz, Florent Marcellesi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί η επικείμενη μεταρρύθμιση 
της ΚΓΠ να διατηρήσει και να ενισχύσει 
τη σχέση μεταξύ των αυξημένων 
ενισχύσεων της ΚΓΠ και των βελτιωμένων 
συνθηκών καλής διαβίωσης των ζώων, οι 
οποίες σέβονται απολύτως ή υπερβαίνουν 
τα πρότυπα που ορίζονται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1/2005·

22. ζητεί η επικείμενη μεταρρύθμιση 
της ΚΓΠ να διατηρήσει και να ενισχύσει 
τη σχέση μεταξύ των αυξημένων 
ενισχύσεων της ΚΓΠ και των βελτιωμένων 
συνθηκών καλής διαβίωσης των ζώων, οι 
οποίες σέβονται απολύτως ή υπερβαίνουν
τα πρότυπα που ορίζονται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1/2005· ζητεί η συνδεδεμένη 
στήριξη, ομοίως, να εξαρτάται από τα 
βελτιωμένα πρότυπα καλής διαβίωσης 
των ζώων, να διασφαλίζεται από την 
Επιτροπή στο πλαίσιο της αξιολόγησης 
των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ

Or. en

Τροπολογία 360
Karine Gloanec Maurin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί η επικείμενη μεταρρύθμιση 
της ΚΓΠ να διατηρήσει και να ενισχύσει 
τη σχέση μεταξύ των αυξημένων 
ενισχύσεων της ΚΓΠ και των βελτιωμένων 
συνθηκών καλής διαβίωσης των ζώων, οι 

22. ζητεί η επικείμενη μεταρρύθμιση 
της ΚΓΠ να διατηρήσει και να ενισχύσει 
τη σχέση μεταξύ των αυξημένων 
ενισχύσεων της ΚΓΠ, ιδίως μέσω των 
ενισχυμένων προϋποθέσεων και των 
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οποίες σέβονται απολύτως ή υπερβαίνουν 
τα πρότυπα που ορίζονται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1/2005·

βελτιωμένων συνθηκών καλής 
μεταχείρισης και καλής διαβίωσης των 
ζώων, οι οποίες σέβονται απολύτως ή 
υπερβαίνουν τα πρότυπα που ορίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005·

Or. fr

Τροπολογία 361
Fredrick Federley, Jan Huitema, Frédérique Ries, Ulrike Müller, Pavel Telička

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί η επικείμενη μεταρρύθμιση 
της ΚΓΠ να διατηρήσει και να ενισχύσει 
τη σχέση μεταξύ των αυξημένων
ενισχύσεων της ΚΓΠ και των βελτιωμένων 
συνθηκών καλής διαβίωσης των ζώων, οι 
οποίες σέβονται απολύτως ή υπερβαίνουν 
τα πρότυπα που ορίζονται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1/2005·

22. ζητεί η επικείμενη μεταρρύθμιση 
της ΚΓΠ να διατηρήσει και να ενισχύσει 
τη σχέση μεταξύ των ενισχύσεων της ΚΓΠ 
και των βελτιωμένων συνθηκών καλής 
διαβίωσης των ζώων, οι οποίες σέβονται 
απολύτως ή υπερβαίνουν τα πρότυπα που 
ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1/2005·

Or. en

Τροπολογία 362
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. υπενθυμίζει ότι πρέπει επίσης να 
ληφθούν υπόψη δευτερεύοντα 
μειονεκτήματα, όπως η ρύπανση του 
αέρα και των υδάτων, καθώς είναι 
απαράδεκτο να είναι οικονομικά πιο 
αποδοτικό να μεταφέρονται ζώντα ζώα 
αντί για αναπαραγωγικό υλικό και 
σφάγια·

Or. de
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Τροπολογία 363
Daniel Buda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. ζητεί τη δημιουργία στήριξης για 
την εξασφάλιση ισόρροπης κατανομής 
των κέντρων σφαγής στα κράτη μέλη, η 
οποία να λαμβάνει υπόψη τον ζωικό 
πληθυσμό σε ορισμένες περιφέρειες·

Or. ro

Τροπολογία 364
Anja Hazekamp

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. επισημαίνει ότι η Αυστραλία έχει 
μειώσει δραστικά τον αριθμό των 
μεταφορών ζώντων ζώων προς την Ασία 
και τη Μέση Ανατολή· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακολουθήσει 
αυτό το παράδειγμα και να καταβάλει 
κάθε προσπάθεια για να αποτρέψει το 
ενδεχόμενο να αυξηθούν εξαιτίας της 
απόφασης της Αυστραλίας οι μεταφορές 
ζώντων ζώων μέσω της ΕΕ προς την 
Ασία και τη Μέση Ανατολή·

Or. nl

Τροπολογία 365
Sofia Ribeiro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τη 
μελέτη για τον αντίκτυπο του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1/2005 για την προστασία των 
ζώων κατά τη μεταφορά, πάνω από το 
80% θεώρησε ότι ο κανονισμός έχει 
βελτιώσει την ποιότητα των μεταφορών 
συνολικά και περίπου το 90% των 
βελτιώσεων είναι σε μεγάλες αποστάσεις 
ενώ οι διεθνείς μεταφορές ζώων είναι 
εκτός των ευρωπαϊκών συνόρων·

Or. en

Τροπολογία 366
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
συνεχείς αναφορές σχετικά με προβλήματα 
όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων 
σε τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να προωθήσουν τη μετάβαση 
προς τη μεταφορά κρέατος ή σφαγίων, αντί 
ζώντων ζώων, προς τρίτες χώρες·

23. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
συνεχείς αναφορές σχετικά με προβλήματα 
όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων 
σε τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να προωθήσουν τη μετάβαση 
προς τη μεταφορά κρέατος ή σφαγίων, αντί 
ζώντων ζώων, προς τρίτες χώρες· ωστόσο, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταφορά 
ζώων σε τρίτες χώρες αποτελεί 
πραγματικό σύστημα προστασίας για τον 
τομέα της κτηνοτροφίας της ΕΕ, μια 
τέτοια αλλαγή πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
το γεγονός αυτό και να πραγματοποιείται 
σταδιακά·

Or. es

Τροπολογία 367
Jørn Dohrmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23



AM\1171898EL.docx 85/116 PE632.018v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
συνεχείς αναφορές σχετικά με προβλήματα 
όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων 
σε τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να προωθήσουν τη μετάβαση 
προς τη μεταφορά κρέατος ή σφαγίων, αντί 
ζώντων ζώων, προς τρίτες χώρες·

23. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
συνεχείς αναφορές σχετικά με προβλήματα 
όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων 
σε ορισμένες τρίτες χώρες· σημειώνει ότι 
η σφαγή σε ορισμένες τρίτες χώρες στις 
οποίες η ΕΕ στέλνει ζώα εμπεριέχει 
ακραία και παρατεταμένη ταλαιπωρία 
και συχνά παραβιάζει τα διεθνή πρότυπα 
του Παγκόσμιου Οργανισμού για την 
Υγεία των Ζώων σχετικά με την ορθή 
μεταχείριση στα σφαγεία· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν τη μετάβαση προς τη 
μεταφορά κρέατος ή σφαγίων, αντί ζώντων 
ζώων, προς τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 368
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
συνεχείς αναφορές σχετικά με 
προβλήματα όσον αφορά την καλή 
διαβίωση των ζώων σε τρίτες χώρες· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν τη μετάβαση προς τη 
μεταφορά κρέατος ή σφαγίων, αντί ζώντων 
ζώων, προς τρίτες χώρες·

23. εκφράζει την ανησυχία του λόγω 
των συνεχών αναφορών σχετικά με 
προβλήματα όσον αφορά την καλή 
διαβίωση των ζώων σε τρίτες χώρες· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν τη μετάβαση προς τη 
μεταφορά κρέατος ή σφαγίων, αντί ζώντων 
ζώων, προς τρίτες χώρες· σημειώνει, 
ωστόσο, ότι η ζήτηση της αγοράς στις εν 
λόγω χώρες είναι συχνά για ζώντα ζώα·
γνωρίζει επίσης ότι εάν η ΕΕ απαγόρευε 
τις εξαγωγές ζώντων ζώων σε τρίτες 
χώρες, η ζήτηση θα καλυπτόταν από 
άλλες χώρες οι οποίες μπορεί να έχουν 
χαμηλότερα πρότυπα·

Or. en
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Τροπολογία 369
Stefan Eck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
συνεχείς αναφορές σχετικά με προβλήματα 
όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων 
σε τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να προωθήσουν τη μετάβαση 
προς τη μεταφορά κρέατος ή σφαγίων, αντί 
ζώντων ζώων, προς τρίτες χώρες·

23. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
συνεχείς αναφορές σχετικά με προβλήματα 
όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων 
σε τρίτες χώρες· σημειώνει ότι η σφαγή σε 
ορισμένες τρίτες χώρες στις οποίες η ΕΕ 
στέλνει ζώα εμπεριέχει ακραία και 
παρατεταμένη ταλαιπωρία και συχνά 
παραβιάζει τα διεθνή πρότυπα του
Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία 
των Ζώων σχετικά με την ορθή 
μεταχείριση στα σφαγεία· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν τη μετάβαση προς τη 
μεταφορά κρέατος ή σφαγίων, αντί ζώντων 
ζώων, προς τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 370
Paul Brannen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
συνεχείς αναφορές σχετικά με προβλήματα 
όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων 
σε τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να προωθήσουν τη μετάβαση 
προς τη μεταφορά κρέατος ή σφαγίων, αντί 
ζώντων ζώων, προς τρίτες χώρες·

23. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
συνεχείς αναφορές σχετικά με προβλήματα 
όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων 
σε τρίτες χώρες· σημειώνει ότι η σφαγή σε 
ορισμένες τρίτες χώρες στις οποίες η ΕΕ 
στέλνει ζώα εμπεριέχει ακραία και 
παρατεταμένη ταλαιπωρία και συχνά 
παραβιάζει τα διεθνή πρότυπα του 
Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία 
των Ζώων σχετικά με την ορθή 
μεταχείριση στα σφαγεία· καλεί την 
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Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν τη μετάβαση προς τη 
μεταφορά κρέατος ή σφαγίων, αντί ζώντων 
ζώων, προς τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 371
Maria Lidia Senra Rodríguez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
συνεχείς αναφορές σχετικά με προβλήματα 
όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων 
σε τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να προωθήσουν τη μετάβαση 
προς τη μεταφορά κρέατος ή σφαγίων, αντί 
ζώντων ζώων, προς τρίτες χώρες·

23. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
συνεχείς αναφορές σχετικά με προβλήματα 
όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων 
σε τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να προωθήσουν μέτρα για την 
αντικατάσταση της εμπορευματοποίησης 
ζώντων ζώων και κρέατος εν γένει και για 
την καθοδήγηση της παραγωγής στην 
κατανάλωση σε κάθε κράτος και την 
Ένωση, καθώς και να προωθήσουν τη 
μετάβαση προς τη μεταφορά κρέατος ή 
σφαγίων, αντί ζώντων ζώων, προς τρίτες 
χώρες·

Or. es

Τροπολογία 372
Annie Schreijer-Pierik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
συνεχείς αναφορές σχετικά με προβλήματα 
όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων 
σε τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη 
μετάβαση προς τη μεταφορά κρέατος ή 

23. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
συνεχείς αναφορές σχετικά με προβλήματα 
όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων 
σε τρίτες χώρες·
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σφαγίων, αντί ζώντων ζώων, προς τρίτες 
χώρες·

Or. nl

Τροπολογία 373
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
συνεχείς αναφορές σχετικά με προβλήματα 
όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων 
σε τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να προωθήσουν τη μετάβαση 
προς τη μεταφορά κρέατος ή σφαγίων, αντί 
ζώντων ζώων, προς τρίτες χώρες·

23. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
συνεχείς αναφορές σχετικά με προβλήματα 
όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων 
κατά τη μεταφορά σε τρίτες χώρες και 
εντός των τρίτων χωρών τόσο κατά την 
περαιτέρω μεταφορά όσο και κατά τη 
σφαγή· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν τη μετάβαση προς τη 
μεταφορά κρέατος ή σφαγίων, αντί ζώντων 
ζώων, ακόμα και προς τρίτες χώρες·

Or. de

Τροπολογία 374
Fredrick Federley, Frédérique Ries, Ulrike Müller, Pavel Telička

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
συνεχείς αναφορές σχετικά με προβλήματα 
όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων 
σε τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να προωθήσουν τη μετάβαση 
προς τη μεταφορά κρέατος ή σφαγίων, αντί 
ζώντων ζώων, προς τρίτες χώρες·

23. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
συνεχείς αναφορές σχετικά με προβλήματα 
όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων 
σε τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να προωθήσουν τη μετάβαση 
προς τη μεταφορά κρέατος ή σφαγίων αντί 
ζώντων ζώων και να αντικαταστήσουν τη 
μεταφορά ζώων αναπαραγωγής με τη 
χρήση σπέρματος ή εμβρύων προς τρίτες 
χώρες·
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Or. en

Τροπολογία 375
Norbert Erdős

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
συνεχείς αναφορές σχετικά με προβλήματα 
όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων 
σε τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να προωθήσουν τη μετάβαση 
προς τη μεταφορά κρέατος ή σφαγίων, αντί 
ζώντων ζώων, προς τρίτες χώρες·

23. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
συνεχείς αναφορές σχετικά με προβλήματα 
όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων 
σε τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να προωθήσουν τη μετάβαση 
προς τη μεταφορά κρέατος ή σφαγίων, αντί 
ζώντων ζώων, προς τρίτες χώρες, στο 
μέτρο του δυνατού·

Or. hu

Τροπολογία 376
Anja Hazekamp

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
συνεχείς αναφορές σχετικά με προβλήματα 
όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων 
σε τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη 
μετάβαση προς τη μεταφορά κρέατος ή 
σφαγίων, αντί ζώντων ζώων, προς τρίτες 
χώρες·

23. εκφράζει τον αποτροπιασμό του 
για τους πολύ εκτενείς και αγχωτικούς 
χρόνους αναμονής των ζώων στα 
εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και για τις 
συνεχείς αναφορές σχετικά με προβλήματα 
όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων 
σε τρίτες χώρες και επισημαίνει ότι αυτό 
συνεπάγεται διαρθρωτική παραβίαση των 
διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1/2005·

Or. nl

Τροπολογία 377
Sofia Ribeiro
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
συνεχείς αναφορές σχετικά με προβλήματα 
όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων 
σε τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να προωθήσουν τη μετάβαση
προς τη μεταφορά κρέατος ή σφαγίων, αντί 
ζώντων ζώων, προς τρίτες χώρες·

23. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
συνεχείς αναφορές σχετικά με προβλήματα 
όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων 
σε τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εξετάσουν την πιθανότητα 
μετάβασης προς τη μεταφορά κρέατος ή 
σφαγίων, αντί ζώντων ζώων, προς τρίτες 
χώρες·

Or. en

Τροπολογία 378
Michel Dantin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
συνεχείς αναφορές σχετικά με προβλήματα 
όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων 
σε τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να προωθήσουν τη μετάβαση 
προς τη μεταφορά κρέατος ή σφαγίων, 
αντί ζώντων ζώων, προς τρίτες χώρες·

23. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
συνεχείς αναφορές σχετικά με προβλήματα 
όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων 
σε ορισμένεςτρίτες χώρες· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν τη μεταφορά κρέατος ή 
σφαγίων, αντί ζώντων ζώων, προς τρίτες 
χώρες·

Or. fr

Τροπολογία 379
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. Επικρίνει έντονα τις στατιστικές 
που καταρτίζει η Επιτροπή σχετικά με τη 
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συμμόρφωση με τον κανονισμό για τα 
ταξίδια για τη μεταφορά ζώντων ζώων σε 
τρίτες χώρες και υπογραμμίζει τον τρόπο 
με τον οποίο αναπτύχθηκαν τα δεδομένα 
αυτά, ελλείψει συστηματικών ελέγχων 
στα οχήματα που χρησιμοποιούνται για 
αυτόν τον τύπο μεταφοράς.

Or. it

Τροπολογία 380
Thomas Waitz, Tilly Metz, Florent Marcellesi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. θεωρεί ότι η γεωργική πολιτική 
που είναι προσανατολισμένη στις 
εξαγωγές αυξάνει την περιττή 
ταλαιπωρία στις μεταφορές ζώντων 
ζώων· θεωρεί ότι τόσο η οικονομία της 
καλής διαβίωσης των ζώων όσο και η 
αγροτική οικονομία εξυπηρετούνται 
καλύτερα από μικρότερες αλυσίδες 
εφοδιασμού που επικεντρώνονται σε 
περισσότερη τοπική ή περιφερειακή 
κατανάλωση και αναπαραγωγή.

Or. en

Τροπολογία 381
Nicola Caputo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. ζητεί από την Επιτροπή να 
απαιτεί, στο πλαίσιο των διμερών 
εμπορικών διαπραγματεύσεων με τρίτες 
χώρες, την εφαρμογή των κανόνων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλή 
μεταχείριση των ζώων και να τάσσεται 
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υπέρ της διεθνοποίησης των σχετικών 
ευρωενωσιακών διατάξεων στο πλαίσιο 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου·

Or. en

Τροπολογία 382
Thomas Waitz, Tilly Metz, Florent Marcellesi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23β. ζητεί την απαγόρευση των 
εξαγωγών ζώντων ζώων σε τρίτες χώρες, 
με περιορισμένες εξαιρέσεις για 
αναπαραγωγικούς σκοπούς, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι φυλές των ζώων 
ταιριάζουν με το αντίστοιχο κλιματικό 
και περιβαλλοντικό πλαίσιο.

Or. en

Τροπολογία 383
Thomas Waitz
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί συνεπή και απόλυτη 
συμμόρφωση με την απόφαση του 2015 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στην υπόθεση C-424/13, όπου το 
Δικαστήριο έκρινε ότι για να μπορεί να 
εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές του τόπου 
αναχώρησης η μεταφορά ζώων που 
συνεπάγεται μεγάλο δρομολόγιο, το οποίο 
αρχίζει εντός της ΕΕ και συνεχίζει εκτός 
αυτής, ο μεταφορέας πρέπει να υποβάλει 
ένα αληθές και ακριβές ημερολόγιο 

24. ζητεί συνεπή και απόλυτη 
συμμόρφωση με την απόφαση του 2015 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στην υπόθεση C-424/13, όπου το 
Δικαστήριο έκρινε ότι οι μεταφορείς της 
ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται με τον 
κανονισμό μέχρι τον τελικό προορισμό, 
ακόμα και εκτός της Ένωσης, και ότι για 
να μπορεί να εγκριθεί από τις αρμόδιες 
αρχές του τόπου αναχώρησης η μεταφορά 
ζώων που συνεπάγεται μεγάλο 
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δρομολογίου προκειμένου να επαληθευτεί 
η συμμόρφωση με τις διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005·

δρομολόγιο, το οποίο αρχίζει εντός της ΕΕ 
και συνεχίζει εκτός αυτής, ο μεταφορέας 
πρέπει να υποβάλει ένα ρεαλιστικά 
σχεδιασμένο και ακριβές ημερολόγιο 
δρομολογίου προκειμένου να επαληθευτεί 
η συμμόρφωση με τις διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005· καλεί τις 
αρμόδιες αρχές να μην εγκρίνουν 
ημερολόγια ταξιδιού σε περιπτώσεις όπου 
απαιτείται η εκφόρτωση των ζώων για 
περίοδο ανάπαυσης 24 ωρών σε τρίτη 
χώρα, εκτός εάν ο διοργανωτής έχει 
εντοπίσει χώρο για την ανάπαυση αυτή ο 
οποίος διαθέτει εγκαταστάσεις εφάμιλλες 
με αυτές των σημείων ελέγχου· καλεί τους 
επίσημους κτηνιάτρους στα σημεία 
εξόδου της ΕΕ να επαληθεύουν ότι τα 
ζώα είναι σε θέση να συνεχίσουν το 
δρομολόγιό τους και ότι τα οχήματα 
ή/και τα σκάφη πληρούν τις απαιτήσεις 
του κανονισμού· σημειώνει ειδικότερα ότι 
το άρθρο 21 του κανονισμού αριθ. 1/2005 
ορίζει ότι οι κτηνίατροι ελέγχουν τα 
οχήματα πριν από την έξοδό τους από την 
ΕΕ, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι δεν 
είναι υπερπλήρη, ότι παρέχουν επαρκές 
ελεύθερο ύψος και στρωμνή, ότι 
μεταφέρουν επαρκή ζωοτροφή και νερό 
και ότι οι συσκευές εξαερισμού και 
παροχής νερού λειτουργούν σωστά.

Or. en

Τροπολογία 384
Stefan Eck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί συνεπή και απόλυτη 
συμμόρφωση με την απόφαση του 2015 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στην υπόθεση C-424/13, όπου το 
Δικαστήριο έκρινε ότι, για να μπορεί να 
εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές του τόπου 

24. ζητεί συνεπή και απόλυτη 
συμμόρφωση με την απόφαση του 2015 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στην υπόθεση C-424/13, όπου το 
Δικαστήριο έκρινε ότι, για να μπορεί να 
εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές του τόπου 
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αναχώρησης η μεταφορά ζώων που 
συνεπάγεται μεγάλο δρομολόγιο, το οποίο 
αρχίζει εντός της ΕΕ και συνεχίζει εκτός 
αυτής, ο μεταφορέας πρέπει να υποβάλει 
ένα αληθές και ακριβές ημερολόγιο 
δρομολογίου προκειμένου να επαληθευτεί 
η συμμόρφωση με τις διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005·

αναχώρησης η μεταφορά ζώων που 
συνεπάγεται μεγάλο δρομολόγιο, το οποίο 
αρχίζει εντός της ΕΕ και συνεχίζει εκτός 
αυτής, ο μεταφορέας πρέπει να υποβάλει 
ένα αληθές και ακριβές ημερολόγιο 
δρομολογίου προκειμένου να επαληθευτεί 
η συμμόρφωση με τις διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005· καλεί τις 
αρμόδιες αρχές να μην εγκρίνουν 
ημερολόγια ταξιδιού σε περιπτώσεις στις 
οποίες βάσει της απόφασης του 
Δικαστηρίου απαιτείται η εκφόρτωση 
των ζώων για περίοδο ανάπαυσης 24 
ωρών σε τρίτη χώρα, εκτός εάν ο 
διοργανωτής έχει εντοπίσει χώρο για την 
ανάπαυση αυτή ο οποίος διαθέτει 
εγκαταστάσεις εφάμιλλες με αυτές των 
σημείων ελέγχου· καλεί τους επίσημους 
κτηνιάτρους στα σημεία εξόδου να 
ελέγχουν, όπως απαιτεί το άρθρο 21 του 
κανονισμού αριθ. 1/2005 και ερμηνεύεται 
από την απόφαση του Δικαστηρίου, ότι 
πριν από την έξοδό τους από την ΕΕ τα 
οχήματα δεν είναι υπερπλήρη, ότι 
παρέχουν επαρκές ελεύθερο ύψος και 
στρωμνή, ότι μεταφέρουν επαρκή 
ζωοτροφή και νερό και ότι οι συσκευές 
εξαερισμού και παροχής νερού 
λειτουργούν σωστά·

Or. en

Τροπολογία 385
Jørn Dohrmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί συνεπή και απόλυτη 
συμμόρφωση με την απόφαση του 2015 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στην υπόθεση C-424/13, όπου το 
Δικαστήριο έκρινε ότι, για να μπορεί να 
εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές του τόπου 
αναχώρησης η μεταφορά ζώων που 

24. ζητεί συνεπή και απόλυτη 
συμμόρφωση με την απόφαση του 2015 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στην υπόθεση C-424/13, όπου το 
Δικαστήριο έκρινε ότι, για να μπορεί να 
εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές του τόπου 
αναχώρησης η μεταφορά ζώων που 
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συνεπάγεται μεγάλο δρομολόγιο, το οποίο 
αρχίζει εντός της ΕΕ και συνεχίζει εκτός 
αυτής, ο μεταφορέας πρέπει να υποβάλει 
ένα αληθές και ακριβές ημερολόγιο 
δρομολογίου προκειμένου να επαληθευτεί 
η συμμόρφωση με τις διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005·

συνεπάγεται μεγάλο δρομολόγιο, το οποίο 
αρχίζει εντός της ΕΕ και συνεχίζει εκτός 
αυτής, ο μεταφορέας πρέπει να υποβάλει 
ένα αληθές και ακριβές ημερολόγιο 
δρομολογίου προκειμένου να επαληθευτεί 
η συμμόρφωση με τις διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005· καλεί τις 
αρμόδιες αρχές να μην εγκρίνουν 
ημερολόγια ταξιδιού σε περιπτώσεις, στις 
οποίες βάσει της απόφασης του 
Δικαστηρίου απαιτείται η εκφόρτωση 
των ζώων για περίοδο ανάπαυσης 24 
ωρών σε τρίτη χώρα, εκτός εάν ο 
διοργανωτής έχει εντοπίσει χώρο για την 
ανάπαυση αυτή ο οποίος διαθέτει 
εγκαταστάσεις εφάμιλλες με αυτές των 
σημείων ελέγχου· καλεί τους επίσημους 
κτηνιάτρους στα σημεία εξόδου να 
ελέγχουν, όπως απαιτεί το άρθρο 21 του 
κανονισμού αριθ. 1/2005 και ερμηνεύεται 
από την απόφαση του Δικαστηρίου, ότι 
πριν από την έξοδό τους από την ΕΕ τα 
οχήματα δεν είναι υπερπλήρη, ότι 
παρέχουν επαρκές ελεύθερο ύψος και 
στρωμνή, ότι μεταφέρουν επαρκή 
ζωοτροφή και νερό και ότι οι συσκευές 
εξαερισμού και παροχής νερού 
λειτουργούν σωστά·

Or. en

Τροπολογία 386
Anja Hazekamp

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί συνεπή και απόλυτη 
συμμόρφωση με την απόφαση του 2015 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στην υπόθεση C-424/13, όπου το 
Δικαστήριο έκρινε ότι, για να μπορεί να 
εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές του τόπου 
αναχώρησης η μεταφορά ζώων που 
συνεπάγεται μεγάλο δρομολόγιο, το οποίο 

24. εκφράζει τη λύπη του για την 
έλλειψη συνεπούς και απόλυτης 
συμμόρφωσης με την απόφαση του 2015 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στην υπόθεση C-424/13, όπου το 
Δικαστήριο έκρινε ότι, για να μπορεί να 
εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές του τόπου 
αναχώρησης η μεταφορά ζώων που 
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αρχίζει εντός της ΕΕ και συνεχίζει εκτός 
αυτής, ο μεταφορέας πρέπει να υποβάλει 
ένα αληθές και ακριβές ημερολόγιο 
δρομολογίου προκειμένου να επαληθευτεί 
η συμμόρφωση με τις διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005·

συνεπάγεται μεγάλο δρομολόγιο, το οποίο 
αρχίζει εντός της ΕΕ και συνεχίζει εκτός 
αυτής, ο μεταφορέας πρέπει να υποβάλει 
ένα αληθές και ακριβές ημερολόγιο 
δρομολογίου προκειμένου να επαληθευτεί 
η συμμόρφωση με τις διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005· τονίζει ότι 
στην πράξη τα ζώα δεν προστατεύονται 
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 από 
τη στιγμή που εγκαταλείπουν την ΕΕ και 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
απαγορεύσουν τις μεταφορές ζώων προς 
χώρες εκτός της ΕΕ·

Or. nl

Τροπολογία 387
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί συνεπή και απόλυτη 
συμμόρφωση με την απόφαση του 2015 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στην υπόθεση C-424/13, όπου το 
Δικαστήριο έκρινε ότι, για να μπορεί να 
εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές του τόπου 
αναχώρησης η μεταφορά ζώων που 
συνεπάγεται μεγάλο δρομολόγιο, το οποίο 
αρχίζει εντός της ΕΕ και συνεχίζει εκτός 
αυτής, ο μεταφορέας πρέπει να υποβάλει 
ένα αληθές και ακριβές ημερολόγιο 
δρομολογίου προκειμένου να επαληθευτεί 
η συμμόρφωση με τις διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005·

24. ζητεί συνεπή και απόλυτη 
συμμόρφωση με την απόφαση του 2015 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στην υπόθεση C-424/13, όπου το 
Δικαστήριο έκρινε ότι, για να μπορεί να 
εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές του τόπου 
αναχώρησης η μεταφορά ζώων που 
συνεπάγεται μεγάλο δρομολόγιο, το οποίο 
αρχίζει εντός της ΕΕ και συνεχίζει εκτός 
αυτής, ο μεταφορέας πρέπει να υποβάλει 
ένα αληθές και ακριβές ημερολόγιο 
δρομολογίου προκειμένου να επαληθευτεί 
η συμμόρφωση με τις διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005· επίσης, η 
απόφαση του Δικαστηρίου αναφέρει ότι 
το Παράρτημα Ι περιέχει διατάξεις που 
ισχύουν και για το μέρος της μεταφοράς 
που πραγματοποιείται εκτός της ΕΕ·

Or. de
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Τροπολογία 388
Michela Giuffrida

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. καλεί τις αρμόδιες αρχές να μην 
εγκρίνουν ημερολόγια ταξιδιού σε 
περιπτώσεις, στις οποίες βάσει της 
απόφασης του Δικαστηρίου απαιτείται η 
εκφόρτωση των ζώων για περίοδο 
ανάπαυσης 24 ωρών σε τρίτη χώρα, 
εκτός εάν ο διοργανωτής έχει εντοπίσει 
χώρο για την ανάπαυση αυτή ο οποίος 
διαθέτει εγκαταστάσεις εφάμιλλες με 
αυτές των σημείων ελέγχου· καλεί τους 
επίσημους κτηνιάτρους στα σημεία 
εξόδου να ελέγχουν, όπως απαιτεί το 
άρθρο 21 του κανονισμού αριθ. 1/2005 
και ερμηνεύεται από την απόφαση του 
Δικαστηρίου, ότι πριν από την έξοδό τους 
από την ΕΕ τα οχήματα δεν είναι 
υπερπλήρη, ότι παρέχουν επαρκές 
ελεύθερο ύψος και στρωμνή, ότι 
μεταφέρουν επαρκή ζωοτροφή και νερό 
και ότι οι συσκευές εξαερισμού και 
παροχής νερού λειτουργούν σωστά·

Or. en

Τροπολογία 389
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. ζητεί από τις αρμόδιες αρχές και 
ιδίως από τους κτηνιάτρους να μην 
εκδίδουν άδεια μεταφοράς όταν είναι ήδη 
προφανές ότι το χρονοδιάγραμμα της 
μεταφοράς ή/και η πρόβλεψη της 
θερμοκρασίας δεν είναι κατάλληλες, ώστε 
να μπορεί να θεωρηθεί ότι η μεταφορά θα 
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πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του κανονισμού 1/2005·

Or. de

Τροπολογία 390
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24β. υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
πρόταση οδηγίας της Επιτροπής για την 
ενίσχυση της προστασίας των 
καταγγελλόντων, ιδίως στο πλαίσιο των 
κτηνιατρικών ελέγχων·

Or. de

Τροπολογία 391
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι τα πρότυπα που εφαρμόζονται 
από τρίτες χώρες δεν είναι τόσο υψηλά 
όσο τα πρότυπα εντός της ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή να ενισχύσει τις υφιστάμενες 
απαιτήσεις έναντι των εμπορικών εταίρων 
της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά το εμπόριο 
ζώων·

25. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι τα πρότυπα που εφαρμόζονται 
από τρίτες χώρες δεν είναι τόσο υψηλά 
όσο τα πρότυπα εντός της ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή να ενισχύσει τις υφιστάμενες 
απαιτήσεις έναντι των εμπορικών εταίρων 
της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά το εμπόριο 
ζώων και να διακόψει, αν είναι 
απαραίτητο, τις εμπορικές σχέσεις με 
όσους δεν συμμορφώνονται με κάποιο 
αντίστοιχο επίπεδο προτύπων·

Or. fr
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Τροπολογία 392
Momchil Nekov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι τα πρότυπα που εφαρμόζονται 
από τρίτες χώρες δεν είναι τόσο υψηλά 
όσο τα πρότυπα εντός της ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή να ενισχύσει τις υφιστάμενες 
απαιτήσεις έναντι των εμπορικών 
εταίρων της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά
το εμπόριο ζώων·

25. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι τα πρότυπα που εφαρμόζονται 
από τρίτες χώρες δεν είναι τόσο υψηλά 
όσο τα πρότυπα εντός της ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει το εμπόριο 
ζώντων ζώων στις συμφωνίες με τρίτες 
χώρες, μεταξύ των οποίων χώρες με τις 
οποίες η ΕΕ έχει θεσπίσει ή πρόκειται να 
θεσπίσει καθεστώς τελωνειακής ένωσης, 
μόνον εάν η οικεία χώρα πληροί τα 
πρότυπα για τη μεταφορά ζώων που 
εφαρμόζονται στην ΕΕ.

Or. bg

Τροπολογία 393
Anja Hazekamp

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι τα πρότυπα που εφαρμόζονται 
από τρίτες χώρες δεν είναι τόσο υψηλά 
όσο τα πρότυπα εντός της ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή να ενισχύσει τις υφιστάμενες 
απαιτήσεις έναντι των εμπορικών εταίρων 
της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά το εμπόριο 
ζώων·

25. τονίζει το γεγονός ότι τα πρότυπα 
που εφαρμόζονται από τρίτες χώρες δεν 
είναι τόσο υψηλά όσο τα πρότυπα εντός 
της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
τις υφιστάμενες απαιτήσεις έναντι των 
εμπορικών εταίρων της Ένωσης, ιδίως 
όσον αφορά το εμπόριο ζώων, ώστε να 
φτάσουν σε τουλάχιστον ίδια επίπεδα με 
τα πρότυπα της ΕΕ·

Or. nl

Τροπολογία 394
Hilde Vautmans, Jan Huitema, Louis Michel, Frédérique Ries
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι τα πρότυπα που εφαρμόζονται 
από τρίτες χώρες δεν είναι τόσο υψηλά 
όσο τα πρότυπα εντός της ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή να ενισχύσει τις υφιστάμενες 
απαιτήσεις έναντι των εμπορικών εταίρων 
της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά το εμπόριο 
ζώων·

25. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι τα πρότυπα που εφαρμόζονται 
από τρίτες χώρες δεν είναι τόσο υψηλά 
όσο τα πρότυπα εντός της ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή να ενισχύσει τις υφιστάμενες 
απαιτήσεις έναντι των εμπορικών εταίρων 
της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά το 
εμπόριοκαι τη μεταφορά ζώων·

Or. en

Τροπολογία 395
Jørn Dohrmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι τα πρότυπα που εφαρμόζονται 
από τρίτες χώρες δεν είναι τόσο υψηλά 
όσο τα πρότυπα εντός της ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή να ενισχύσει τις υφιστάμενες 
απαιτήσεις έναντι των εμπορικών εταίρων 
της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά το εμπόριο 
ζώων·

25. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι τα πρότυπα που εφαρμόζονται 
από ορισμένες τρίτες χώρες δεν είναι τόσο 
υψηλά όσο τα πρότυπα εντός της ΕΕ·
καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις 
υφιστάμενες απαιτήσεις έναντι των 
εμπορικών εταίρων της Ένωσης, ιδίως 
όσον αφορά το εμπόριο ζώων·

Or. en

Τροπολογία 396
Michel Dantin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι τα πρότυπα που εφαρμόζονται 

25. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι τα πρότυπα που εφαρμόζονται 
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από τρίτες χώρες δεν είναι τόσο υψηλά 
όσο τα πρότυπα εντός της ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή να ενισχύσει τις υφιστάμενες 
απαιτήσεις έναντι των εμπορικών εταίρων 
της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά το εμπόριο 
ζώων·

από ορισμένες τρίτες χώρες δεν είναι τόσο 
υψηλά όσο τα πρότυπα εντός της ΕΕ·
καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις 
υφιστάμενες απαιτήσεις έναντι των 
εμπορικών εταίρων της Ένωσης, ιδίως 
όσον αφορά το εμπόριο ζώων·

Or. fr

Τροπολογία 397
Sofia Ribeiro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι τα πρότυπα που εφαρμόζονται 
από τρίτες χώρες δεν είναι τόσο υψηλά 
όσο τα πρότυπα εντός της ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή να ενισχύσει τις υφιστάμενες 
απαιτήσεις έναντι των εμπορικών εταίρων 
της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά το εμπόριο 
ζώων·

25. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για 
το γεγονός ότι τα πρότυπα που 
εφαρμόζονται από τρίτες χώρες δεν είναι 
τόσο υψηλά όσο τα πρότυπα εντός της ΕΕ·
καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις 
υφιστάμενες απαιτήσεις έναντι των 
εμπορικών εταίρων της Ένωσης, ιδίως 
όσον αφορά το εμπόριο ζώων·

Or. en

Τροπολογία 398
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι τα πρότυπα που εφαρμόζονται 
από τρίτες χώρες δεν είναι τόσο υψηλά 
όσο τα πρότυπα εντός της ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή να ενισχύσει τις υφιστάμενες 
απαιτήσεις έναντι των εμπορικών εταίρων 
της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά το εμπόριο 
ζώων·

25. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα πρότυπα σε τρίτες χώρες 
ενδέχεται να μην είναι τόσο υψηλά όσο τα 
πρότυπα εντός της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή 
να ενισχύσει τις υφιστάμενες απαιτήσεις 
έναντι των εμπορικών εταίρων της 
Ένωσης, ιδίως όσον αφορά το εμπόριο 
ζώων·
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Or. en

Τροπολογία 399
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. υπενθυμίζει ότι η μεταφορά 
ζώντων ζώων αποτελεί αιτία ταχείας 
εξάπλωσης των ασθενειών, ζητεί 
αυστηρότερους υγειονομικούς ελέγχους 
και, σε περιόδους επιζωοτίας, 
συστηματικούς ελέγχους κατά τη 
διέλευση των συνόρων της Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 400
Daniel Buda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. καλεί την Επιτροπή να ασκήσει 
πιέσεις στις χώρες διαμετακόμισης, οι 
οποίες δημιουργούν γραφειοκρατικά 
εμπόδια και εμπόδια στην ασφάλεια που 
καθυστερούν περιττά τη μεταφορά 
ζώντων ζώων.

Or. ro

Τροπολογία 401
Anja Hazekamp

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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26. εκφράζει τον αποτροπιασμό του 
για τις υπερβολικά μακρές και οδυνηρές 
για τα ζώα περιόδους αναμονής στα 
σύνορα· καλεί τα κράτη μέλη που 
συνορεύουν με τρίτες χώρες να ανοίγουν 
στα τελωνεία ειδικές λωρίδες ταχείας 
κυκλοφορίας για μεταφερόμενα ζώα, 
προκειμένου να μειώνονται οι περίοδοι 
αναμονής·

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 402
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. εκφράζει τον αποτροπιασμό του για 
τις υπερβολικά μακρές και οδυνηρές για τα 
ζώα περιόδους αναμονής στα σύνορα·
καλεί τα κράτη μέλη που συνορεύουν με 
τρίτες χώρες να ανοίγουν στα τελωνεία 
ειδικές λωρίδες ταχείας κυκλοφορίας για 
μεταφερόμενα ζώα, προκειμένου να 
μειώνονται οι περίοδοι αναμονής·

26. εκφράζει τον αποτροπιασμό του για 
τις υπερβολικά μακρές και οδυνηρές για τα 
ζώα περιόδους αναμονής στα σύνορα και 
στους λιμένες· καλεί τα κράτη μέλη που 
συνορεύουν με τρίτες χώρες να ανοίγουν 
στα τελωνεία ειδικές λωρίδες ταχείας 
κυκλοφορίας για μεταφερόμενα ζώα, 
προκειμένου να μειώνονται οι περίοδοι 
αναμονής· στο πλαίσιο αυτό καλεί επίσης 
τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι 
υφίστανται κατάλληλες εγκαταστάσεις 
εκφόρτωσης, ανάπαυσης, διατροφής και 
ποτίσματος και ότι μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και από όλα τα είδη· 
καλεί επίσης τα κράτη μέλη να 
συνεργαστούν καλύτερα στον 
προγραμματισμό των μεταφορών ζώων, 
ιδίως όσον αφορά την άφιξη στους 
συνοριακούς ελέγχους, προκειμένου να 
μειωθεί ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός 
μεταφορών που πρέπει να ελέγχονται στα 
σύνορα·

Or. de
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Τροπολογία 403
Stefan Eck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. εκφράζει τον αποτροπιασμό του για 
τις υπερβολικά μακρές και οδυνηρές για τα 
ζώα περιόδους αναμονής στα σύνορα·
καλεί τα κράτη μέλη που συνορεύουν με 
τρίτες χώρες να ανοίγουν στα τελωνεία 
ειδικές λωρίδες ταχείας κυκλοφορίας για 
μεταφερόμενα ζώα, προκειμένου να 
μειώνονται οι περίοδοι αναμονής·

26. εκφράζει τον αποτροπιασμό του για 
τις υπερβολικά μακρές και οδυνηρές για τα 
ζώα περιόδους αναμονής στα σύνορα·
καλεί τα κράτη μέλη που συνορεύουν με 
τρίτες χώρες να ανοίγουν στα τελωνεία 
ειδικές λωρίδες ταχείας κυκλοφορίας για 
μεταφερόμενα ζώα, προκειμένου να 
μειώνονται οι περίοδοι αναμονής· καλεί 
τις αρμόδιες αρχές να μην εγκρίνουν τα 
ημερολόγια ταξιδίου για εξαγωγές προς 
την Τουρκία έως ότου κατασκευαστούν 
εγκαταστάσεις στην τουρκική πλευρά 
των συνόρων, στις οποίες τα ζώα θα 
μπορούν να εκφορτώνονται και να τους 
χορηγείται τροφή, νερό, ανάπαυση και 
κτηνιατρική φροντίδα, σε περίπτωση 
καθυστερήσεων·

Or. en

Τροπολογία 404
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. εκφράζει τον αποτροπιασμό του για 
τις υπερβολικά μακρές και οδυνηρές για τα 
ζώα περιόδους αναμονής στα σύνορα·
καλεί τα κράτη μέλη που συνορεύουν με 
τρίτες χώρες να ανοίγουν στα τελωνεία 
ειδικές λωρίδες ταχείας κυκλοφορίας για 
μεταφερόμενα ζώα, προκειμένου να 
μειώνονται οι περίοδοι αναμονής·

26. εκφράζει τον αποτροπιασμό του για 
τις υπερβολικά μακρές και οδυνηρές για τα 
ζώα περιόδους αναμονής στα σύνορα·
καλεί τα κράτη μέλη που συνορεύουν με 
τρίτες χώρες να αναπτύξουν αξιοπρεπείς 
λύσεις όσον αφορά την περίοδο αναμονής
για τα ζώα, όπως χώρους εκφόρτωσης 
φορτηγών, ώστε τα ζώα να έχουν χρόνο 
ανάπαυσης σε μεγάλα ταξίδια ή να 
δώσουν τη δυνατότητα στις αρμόδιες
αρχές να διενεργούν υγειονομικούς 
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ελέγχους υπό τις καλύτερες δυνατές 
συνθήκες ·

Or. fr

Τροπολογία 405
Michel Dantin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. εκφράζει τον αποτροπιασμό του για 
τις υπερβολικά μακρές και οδυνηρές για τα 
ζώα περιόδους αναμονής στα σύνορα·
καλεί τα κράτη μέλη που συνορεύουν με 
τρίτες χώρες να ανοίγουν στα τελωνεία 
ειδικές λωρίδες ταχείας κυκλοφορίας για 
μεταφερόμενα ζώα, προκειμένου να 
μειώνονται οι περίοδοι αναμονής·

26. εκφράζει τον αποτροπιασμό του για 
τις υπερβολικά μακρές και οδυνηρές για τα 
ζώα περιόδους αναμονής στα σύνορα·
καλεί τα κράτη μέλη που συνορεύουν με 
τρίτες χώρες να ανοίγουν στα τελωνεία 
ειδικές λωρίδες ταχείας κυκλοφορίας για 
μεταφερόμενα ζώα, προκειμένου να 
μειώνονται οι περίοδοι αναμονής χωρίς να 
υποβαθμιστεί η ποιότητα των 
υγειονομικών και τελωνειακών ελέγχων 
στα σύνορα·

Or. fr

Τροπολογία 406
Γεώργιος Επιτήδειος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. εκφράζει τον αποτροπιασμό του για 
τις υπερβολικά μακρές και οδυνηρές για τα 
ζώα περιόδους αναμονής στα σύνορα·
καλεί τα κράτη μέλη που συνορεύουν με 
τρίτες χώρες να ανοίγουν στα τελωνεία 
ειδικές λωρίδες ταχείας κυκλοφορίας για 
μεταφερόμενα ζώα, προκειμένου να 
μειώνονται οι περίοδοι αναμονής·

26. εκφράζει τον αποτροπιασμό του για 
τις υπερβολικά μακρές και οδυνηρές για τα 
ζώα περιόδους αναμονής στα σύνορα·
καλεί τα κράτη μέλη που συνορεύουν με 
τρίτες χώρες να ανοίγουν στα τελωνεία 
ειδικές λωρίδες ταχείας κυκλοφορίας και 
μεθόδους επισπεύσεως των διαδικασιών 
ελέγχου για μεταφερόμενα ζώα, 
προκειμένου να μειώνονται οι περίοδοι 
αναμονής·
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Or. el

Τροπολογία 407
Maria Lidia Senra Rodríguez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. εκφράζει τον αποτροπιασμό του για 
τις υπερβολικά μακρές και οδυνηρές για τα 
ζώα περιόδους αναμονής στα σύνορα·
καλεί τα κράτη μέλη που συνορεύουν με 
τρίτες χώρες να ανοίγουν στα τελωνεία 
ειδικές λωρίδες ταχείας κυκλοφορίας για 
μεταφερόμενα ζώα, προκειμένου να 
μειώνονται οι περίοδοι αναμονής·

26. εκφράζει τον αποτροπιασμό του για 
τις υπερβολικά μακρές και οδυνηρές για τα 
ζώα περιόδους αναμονής στα σύνορα·
καλεί τα κράτη μέλη που συνορεύουν με 
τρίτες χώρες να επιτρέπουν χώρους που 
προορίζονται για ανάπαυση και να 
ανοίγουν στα τελωνεία ειδικές λωρίδες 
ταχείας κυκλοφορίας για μεταφερόμενα 
ζώα, προκειμένου να μειώνονται οι 
περίοδοι αναμονής·

Or. es

Τροπολογία 408
Thomas Waitz
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. εκφράζει τον αποτροπιασμό του για 
τις υπερβολικά μακρές και οδυνηρές για τα 
ζώα περιόδους αναμονής στα σύνορα·
καλεί τα κράτη μέλη που συνορεύουν με 
τρίτες χώρες να ανοίγουν στα τελωνεία 
ειδικές λωρίδες ταχείας κυκλοφορίας για 
μεταφερόμενα ζώα, προκειμένου να 
μειώνονται οι περίοδοι αναμονής·

26. εκφράζει τον αποτροπιασμό του για 
τις υπερβολικά μακρές και οδυνηρές για τα 
ζώα περιόδους αναμονής στα σύνορα·
καλεί τα κράτη μέλη που συνορεύουν με 
τρίτες χώρες να ανοίγουν στα τελωνεία 
ειδικές λωρίδες ταχείας κυκλοφορίας, με 
επαρκές προσωπικό και ελευθέρως 
μεταφερόμενες, για μεταφερόμενα ζώα, 
προκειμένου να μειώνονται οι περίοδοι 
αναμονής·

Or. en
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Τροπολογία 409
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. εκφράζει τον αποτροπιασμό του για 
τις υπερβολικά μακρές και οδυνηρές για τα 
ζώα περιόδους αναμονής στα σύνορα·
καλεί τα κράτη μέλη που συνορεύουν με 
τρίτες χώρες να ανοίγουν στα τελωνεία 
ειδικές λωρίδες ταχείας κυκλοφορίας για 
μεταφερόμενα ζώα, προκειμένου να 
μειώνονται οι περίοδοι αναμονής·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 410
Annie Schreijer-Pierik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. θεωρεί λυπηρές τις μεγάλες 
καθυστερήσεις που σημειώνονται 
ορισμένες φορές στα σύνορα με ορισμένες 
τρίτες χώρες και την αυξημένη οδύνη και 
αγωνία που αυτές μπορούν να 
προκαλέσουν στα ζώα σε ορισμένες 
περιπτώσεις, όπως σε περίπτωση 
ανεπαρκούς ή μη εκσυγχρονισμένου 
εξοπλισμού των μέσων μεταφοράς· καλεί 
την Επιτροπή σε συνεργασία με τα 
εμπλεκόμενα κράτη μέλη και τρίτες 
χώρες να βελτιώσουν την κατάσταση 
αυτή·

Or. nl

Τροπολογία 411
Sofia Ribeiro
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. θεωρεί λυπηρές τις συχνά μεγάλες 
καθυστερήσεις στα σύνορα και την 
αυξημένη οδύνη και αγωνία που αυτές 
προκαλούν στα ζώα· καλεί τα κράτη μέλη 
να σχεδιάζουν καλύτερα τα δρομολόγιά 
τους και να επικοινωνούν μεταξύ τους 
ώστε να αποφεύγεται η συγκέντρωση 
φορτηγών που μεταφέρουν ζώα στα 
σύνορα, η οποία αποτελεί αιτία σοβαρών 
προβλημάτων όσον αφορά την υγεία και 
την καλή διαβίωση των ζώων·

Or. en

Τροπολογία 412
Michela Giuffrida

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. καλεί τις αρμόδιες αρχές να μην 
εγκρίνουν τα ημερολόγια ταξιδίου για 
εξαγωγές προς την Τουρκία έως ότου 
κατασκευαστούν εγκαταστάσεις στην 
τουρκική πλευρά των συνόρων, στις 
οποίες τα ζώα θα μπορούν να 
εκφορτώνονται και να τους χορηγείται 
τροφή, νερό, ανάπαυση και κτηνιατρική 
φροντίδα, σε περίπτωση καθυστερήσεων·

Or. en

Τροπολογία 413
Thomas Waitz
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ 
των αρμόδιων αρχών σε όλα τα κράτη 
μέλη και σε τρίτες χώρες, με στόχο τον 
περιορισμό των προβλημάτων που 
προκύπτουν σε σχέση με την καλή 
μεταχείριση των ζώων και τα οποία 
συνδέονται με κακή διαχείριση·

27. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ 
των αρμόδιων αρχών σε όλα τα κράτη 
μέλη και σε τρίτες χώρες, με στόχο τον 
περιορισμό των προβλημάτων που 
προκύπτουν σε σχέση με την καλή 
μεταχείριση των ζώων και τα οποία 
συνδέονται με κακή διαχείριση· ζητεί από 
την Επιτροπή να προωθήσει διεθνώς την 
καλή μεταχείριση των ζώων και να 
αναλάβει πρωτοβουλίες με στόχο την 
αύξηση της ευαισθητοποίησης μεταξύ 
χωρών εκτός ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 414
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ 
των αρμόδιων αρχών σε όλα τα κράτη 
μέλη και σε τρίτες χώρες, με στόχο τον 
περιορισμό των προβλημάτων που 
προκύπτουν σε σχέση με την καλή 
μεταχείριση των ζώων και τα οποία 
συνδέονται με κακή διαχείριση·

27. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ 
των αρμόδιων αρχών σε όλα τα κράτη 
μέλη και σε τρίτες χώρες, με στόχο τον 
περιορισμό των προβλημάτων που 
προκύπτουν σε σχέση με την καλή 
μεταχείριση των ζώων και τα οποία 
συνδέονται με κακή διαχείριση, 
ικανοποιώντας πλήρως τις διοικητικές 
ανάγκες των εξαγωγέων·

Or. de

Τροπολογία 415
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ 
των αρμόδιων αρχών σε όλα τα κράτη 
μέλη και σε τρίτες χώρες, με στόχο τον 
περιορισμό των προβλημάτων που 
προκύπτουν σε σχέση με την καλή 
μεταχείριση των ζώων και τα οποία 
συνδέονται με κακή διαχείριση·

27. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
συνεργασία και την επικοινωνία, 
συμπεριλαμβανομένης περαιτέρω 
αμοιβαίας συνδρομής και ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
σε όλα τα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες, 
με στόχο τον περιορισμό των 
προβλημάτων που προκύπτουν σε σχέση 
με την καλή μεταχείριση των ζώων και τα 
οποία συνδέονται με κακή διαχείριση·

Or. en

Τροπολογία 416
Momchil Nekov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ 
των αρμόδιων αρχών σε όλα τα κράτη 
μέλη και σε τρίτες χώρες, με στόχο τον 
περιορισμό των προβλημάτων που 
προκύπτουν σε σχέση με την καλή 
μεταχείριση των ζώων και τα οποία 
συνδέονται με κακή διαχείριση·

27. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
συνεργασία, την ταχεία ανταλλαγή 
πληροφοριών και την επικοινωνία μεταξύ 
των αρμόδιων αρχών σε όλα τα κράτη 
μέλη και σε τρίτες χώρες, με στόχο τον 
περιορισμό των προβλημάτων που 
προκύπτουν σε σχέση με τις ασθένειες και 
την καλή μεταχείριση των ζώων και τα 
οποία συνδέονται με κακή διαχείριση·

Or. bg

Τροπολογία 417
Momchil Nekov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. καλεί τα κράτη μέλη και την 28. καλεί τα κράτη μέλη και την 
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Επιτροπή να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή 
στις παραβάσεις όσον αφορά την καλή 
μεταχείριση των ζώων κατά τη διάρκεια 
θαλάσσιων μεταφορών σε τρίτες χώρες·

Επιτροπή να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή 
στις παραβάσεις όσον αφορά την καλή 
μεταχείριση των ζώων κατά τη διάρκεια 
μεταφορών μέσω υδάτινων οδών σε τρίτες 
χώρες·

Or. bg

Τροπολογία 418
Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. τονίζει ότι, αν δεν 
ευθυγραμμιστούν τα πρότυπα μεταφοράς 
ζώων των τρίτων χωρών με τα πρότυπα 
της ΕΕ, θα πρέπει να απαγορευθούν οι 
μεταφορές ζώντων ζώων προς τρίτες 
χώρες·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 419
Norbert Erdős

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. τονίζει ότι, αν δεν 
ευθυγραμμιστούν τα πρότυπα μεταφοράς 
ζώων των τρίτων χωρών με τα πρότυπα 
της ΕΕ, θα πρέπει να απαγορευθούν οι 
μεταφορές ζώντων ζώων προς τρίτες 
χώρες·

διαγράφεται

Or. hu

Τροπολογία 420
Michel Dantin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. τονίζει ότι, αν δεν 
ευθυγραμμιστούν τα πρότυπα μεταφοράς 
ζώων των τρίτων χωρών με τα πρότυπα 
της ΕΕ, θα πρέπει να απαγορευθούν οι 
μεταφορές ζώντων ζώων προς τρίτες 
χώρες·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 421
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. τονίζει ότι, αν δεν 
ευθυγραμμιστούν τα πρότυπα μεταφοράς 
ζώων των τρίτων χωρών με τα πρότυπα 
της ΕΕ, θα πρέπει να απαγορευθούν οι 
μεταφορές ζώντων ζώων προς τρίτες 
χώρες·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 422
Anja Hazekamp

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. τονίζει ότι, αν δεν 
ευθυγραμμιστούν τα πρότυπα μεταφοράς 
ζώων των τρίτων χωρών με τα πρότυπα 
της ΕΕ, θα πρέπει να απαγορευθούν οι 
μεταφορές ζώντων ζώων προς τρίτες 
χώρες·

29. τονίζει ότι θα πρέπει να 
απαγορευθούν οι μεταφορές ζώντων ζώων 
προς τρίτες χώρες, διότι στην πράξη δεν 
φαίνεται δυνατή η ευθυγράμμιση των 
προτύπων μεταφοράς ζώων των τρίτων 
χωρών με τα πρότυπα της ΕΕ, και καλεί 
την Επιτροπή να προβεί σε κατάλληλη 
προσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1/2005 ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί 
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αυτή η απαγόρευση·

Or. nl

Τροπολογία 423
Thomas Waitz, Pascal Durand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. τονίζει ότι, αν δεν 
ευθυγραμμιστούν τα πρότυπα μεταφοράς 
ζώων των τρίτων χωρών με τα πρότυπα της 
ΕΕ, θα πρέπει να απαγορευθούν οι 
μεταφορές ζώντων ζώων προς τρίτες 
χώρες·

29. τονίζει ότι, αν δεν 
ευθυγραμμιστούν τα πρότυπα μεταφοράς 
και καλής μεταχείρισης των ζώων των 
τρίτων χωρών με τα πρότυπα της ΕΕ και 
δεν εφαρμόζονται επαρκώς ώστε να 
διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τον 
κανονισμό, θα πρέπει επιπλέον να 
απαγορευθούν οι μεταφορές ζώντων ζώων 
προς τρίτες χώρες, επιπλέον της 
απαγόρευσης των εξαγωγών ζώντων 
ζώων·

Or. en

Τροπολογία 424
Sofia Ribeiro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. τονίζει ότι, αν δεν 
ευθυγραμμιστούν τα πρότυπα μεταφοράς 
ζώων των τρίτων χωρών με τα πρότυπα της 
ΕΕ, θα πρέπει να απαγορευθούν οι 
μεταφορές ζώντων ζώων προς τρίτες 
χώρες·

29. τονίζει ότι, σε περίπτωση που δεν 
ευθυγραμμιστούν τα πρότυπα μεταφοράς 
ζώων των τρίτων χωρών με τα πρότυπα της 
ΕΕ, οι μεταφορές ζώντων ζώων προς 
τρίτες χώρες θα πρέπει να αποτελέσουν 
αντικείμενο διμερών συμφωνιών για την 
άμβλυνση των εν λόγω διαφορών·

Or. en
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Τροπολογία 425
Julie Girling, Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. τονίζει ότι, αν δεν 
ευθυγραμμιστούν τα πρότυπα μεταφοράς 
ζώων των τρίτων χωρών με τα πρότυπα της 
ΕΕ, θα πρέπει να απαγορευθούν οι 
μεταφορές ζώντων ζώων προς τρίτες 
χώρες·

29. τονίζει ότι, αν δεν 
ευθυγραμμιστούν τα πρότυπα μεταφοράς 
ζώων των τρίτων χωρών με τα πρότυπα της 
ΕΕ, θα πρέπει να απαγορευθούν οι 
μεταφορές ζώντων ζώων προς τρίτες 
χώρες, εφόσον είναι δυνατό·

Or. en

Τροπολογία 426
Momchil Nekov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. τονίζει ότι, αν δεν 
ευθυγραμμιστούν τα πρότυπα μεταφοράς 
ζώων των τρίτων χωρών με τα πρότυπα της 
ΕΕ, θα πρέπει να απαγορευθούν οι 
μεταφορές ζώντων ζώων προς τρίτες 
χώρες·

29. τονίζει ότι, αν δεν 
ευθυγραμμιστούν τα πρότυπα μεταφοράς 
ζώων των τρίτων χωρών με τα πρότυπα της 
ΕΕ, θα πρέπει να απαγορευθούν οι 
μεταφορές ζώντων ζώων προς τις εν λόγω
τρίτες χώρες·

Or. bg

Τροπολογία 427
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. τονίζει ότι, αν δεν 
ευθυγραμμιστούν τα πρότυπα μεταφοράς 
ζώων των τρίτων χωρών με τα πρότυπα 
της ΕΕ, θα πρέπει να απαγορευθούν οι 
μεταφορές ζώντων ζώων προς τρίτες 

29. τονίζει ότι η μεταφορά ζώντων 
ζώων σε τρίτες χώρες πρέπει να 
προϋποθέτει τον σεβασμό προτύπων 
αντίστοιχων με αυτών της ΕΕ σε όλη την 
αλυσίδα μεταφοράς·
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χώρες·

Or. fr

Τροπολογία 428
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. τονίζει ότι, αν δεν 
ευθυγραμμιστούν τα πρότυπα μεταφοράς 
ζώων των τρίτων χωρών με τα πρότυπα
της ΕΕ, θα πρέπει να απαγορευθούν οι 
μεταφορές ζώντων ζώων προς τρίτες 
χώρες·

29. τονίζει ότι, αν δεν τηρηθούν 
πλήρως οι κανόνες και οι διατάξεις
μεταφοράς ζώων της ΕΕ σε τρίτες χώρες, 
θα πρέπει να απαγορευθούν οι μεταφορές 
ζώντων ζώων προς τρίτες χώρες·

Or. de

Τροπολογία 429
Sofia Ribeiro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τις 
δυνατότητες των νέων τεχνολογιών, όπως 
του GPS και των ταχογράφων που θα 
μπορούσαν να καταγράφουν τον χρόνο 
του ταξιδιού και ακόμα και ορισμένες 
πληροφορίες σχετικά με τη θερμοκρασία, 
την ποσότητα νερού, την ποιότητα του 
αέρα, κ.λπ., στο εσωτερικό των 
οχημάτων·

Or. en

Τροπολογία 430
Maria Noichl, Karin Kadenbach
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι, 
σύμφωνα με πάγια νομολογία1α, μπορεί να 
θεσπίσει αυστηρότερους εθνικούς 
κανόνες για την προστασία των ζώων 
κατά τη μεταφορά, εφόσον είναι 
σύμφωνοι με τον βασικό στόχο του 
κανονισμού 1/2005·

_________________

1α Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο 
τμήμα) της 14.10.204 - Υπόθεση C-113/02 
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
κατά Βασιλείου των Κάτω Χωρών και 
απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) 
της 8.5.2008 - Υπόθεση C-491/06 Danske 
Svineproducenter.

Or. de

Τροπολογία 431
Michel Dantin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. Καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να προωθήσει την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών και ισοδύναμων ρυθμιστικών 
μέτρων για τη μεταφορά ζώντων ζώων με 
τρίτες χώρες 

Or. fr
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