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Θέμα: Θέσπιση συστήματος επισήμανσης του κρέατος ή/και των γαλακτοκομικών προϊόντων με 
βάση την καλή μεταχείριση των ζώων

Η συντριπτική πλειονότητα των καταναλωτών στην ΕΕ είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν παραπάνω 
για προϊόντα που προάγουν την καλή μεταχείριση των ζώων1.

Παρόλο που υπάρχουν μερικά συστήματα εθελοντικού χαρακτήρα, προς το παρόν οι καταναλωτές 
δεν μπορούν να διαχωρίσουν σαφώς τα διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα και το κρέας στην αγορά 
βάσει προτύπων καλής μεταχείρισης των ζώων.

Ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο, ειδικό ανά είδος σύστημα τριών βαθμίδων, στα πρότυπα του 
υπάρχοντος για τα αυγά και παρόμοιο με το σύστημα που εφαρμόζει η Γερμανία για τους χοίρους2, 
συνεπές και τυποποιημένο σε όλη την επικράτεια της ΕΕ, και το οποίο θα έχει ως σημείο εκκίνησης 
τις ελάχιστες νομικές απαιτήσεις, σίγουρα θα εξασφαλίσει σαφήνεια και μεγαλύτερη δύναμη για τους 
καταναλωτές.

Επιπλέον, ένα τέτοιο σύστημα επισήμανσης θα ήταν δικαιότερο για τους αγρότες καθώς θα απέτρεπε 
τη χρήση διαφορετικών και παραπλανητικών επισημάνσεων που μπορούν να αποκρύπτουν ή να 
συνεπάγονται διαφορετικά και χαμηλότερα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων.

Επιπροσθέτως, θα οδηγούσε σε «ανταγωνισμό προς την κορυφή» και θα ενθάρρυνε τους αγρότες να 
θεσπίσουν υψηλότερα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων ώστε τα προϊόντα τους να 
χαρακτηρίζονται κορυφαίας ποιότητας, αντισταθμίζοντας ταυτόχρονα το αυξημένο κόστος.

1. Προτίθεται η Επιτροπή να θεσπίσει ένα τέτοιο σύστημα επισήμανσης για το κρέας ή/και τα 
γαλακτοκομικά προϊόντα;

2. Αν όχι, και δεδομένης της επιτυχίας του ενωσιακού συστήματος επισήμανσης των αυγών, για 
ποιον λόγο;

1  Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 442, «Η στάση των Ευρωπαίων ως προς την καλή μεταχείριση των ζώων» - 
Περίληψη, Μάρτιος 2016

2 Δελτία τύπου: https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/2019/036-
Tierwohlkennzeichen.html?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=7b62d74471-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_06_09_35&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-7b62d74471-
189131121; 
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Tier/Tierwohl/Tierwohlkennzeichen_Schwein_Kriterien.pdf;jsess
ionid=E085B4C70B9A0CD66D69A604E6E2B197.2_cid358?__blob=publicationFile; 
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Tier/Tierwohl/Tierwohlkennzeichen_Schwein_Grafiken.pdf;jses
sionid=E085B4C70B9A0CD66D69A604E6E2B197.2_cid358?__blob=publicationFile


