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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επισημαίνει ότι κάθε έτος εκατομμύρια ζώντα ζώα μεταφέρονται για σφαγή ή 
αναπαραγωγή στο εσωτερικό της ΕΕ και από την ΕΕ προς τρίτες χώρες· εκτιμά πως, όταν 
εφαρμόζεται και επιβάλλεται σωστά, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/20051 έχει θετικό 
αντίκτυπο στην καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά· επιδοκιμάζει τις σχετικές 
κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής, όμως θεωρεί λυπηρό το ότι αυτές και ορισμένες 
από τις δράσεις που είχαν προγραμματιστεί από την Επιτροπή καθυστέρησαν έως και 
πέντε έτη2· διαπιστώνει ότι συνεχίζουν να υπάρχουν πολλά προβλήματα στη μεταφορά 
και ότι η επιβολή του κανονισμού φαίνεται να αποτελεί το πρωταρχικό μέλημα των 
εμπλεκομένων στην εφαρμογή του·

2. θεωρεί λυπηρό το ότι δεν έχουν ακόμη επιλυθεί ορισμένα ζητήματα σχετιζόμενα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005, συμπεριλαμβανομένων του υπερπληθυσμού, του 
ανεπαρκούς ελεύθερου ύψους, της μη παροχής των απαιτούμενων στάσεων ανάπαυσης, 
της τροφής και του νερού, των ανεπαρκών συστημάτων αερισμού και διανομής νερού, 
της μεταφοράς υπό ακραία ζέστη, της μεταφοράς ακατάλληλων ζώων, της μεταφοράς μη 
απογαλακτισμένων μόσχων, της ανάγκης εξακρίβωσης τυχόν εγκυμοσύνης στα ζώντα 
ζώα, του κατά πόσο ελέγχονται τα ημερολόγια ταξιδίου, τους συσχετισμού παράβασης-
επιβολής-ποινής, του «ανάμεικτου» αντίκτυπου της κατάρτισης, εκπαίδευσης και 
πιστοποίησης, και της ανεπαρκούς στρωμνής, όπως επίσης εντοπίζουν το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο στην ειδική έκθεσή του αριθ. 31/20183 και διάφορες μη κυβερνητικές 
οργανώσεις στις καταγγελίες που έχουν υποβάλει στην Επιτροπή· ζητεί να γίνουν 
βελτιώσεις στα ανωτέρω ζητήματα·

3. καλεί τα κράτη μέλη και τους μεταφορείς να βελτιώσουν ουσιαστικά την επιβολή και τη 
συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και ζητεί από την Επιτροπή να κινήσει 
διαδικασίες επί παραβάσει κατά όσων κρατών μελών διαπιστώνεται ότι δεν 
συμμορφώνονται, ώστε να προστατευθεί η καλή μεταχείριση των ζώων και να 
διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός·

4. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι ορθή πρακτική για τις αρμόδιες αρχές είναι να επιθεωρούν 
στο στάδιο της φόρτωσης όλες τις αποστολές που προορίζονται για χώρες εκτός ΕΕ4· 
θεωρεί ότι ένα ποσοστό των ενδοενωσιακών αποστολών θα πρέπει επίσης να 

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, για την προστασία των ζώων 
κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 
93/119/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/97 (ΕΕ L 3 της 5.1.2005, σ. 1).
2 Ειδική έκθεση αριθ. 31/2018 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, με τίτλο 
«Καλή διαβίωση των ζώων στην ΕΕ: γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ φιλόδοξων στόχων και υλοποίησης στην 
πράξη».
3 Ειδική έκθεση αριθ. 31/2018 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, με τίτλο 
«Καλή διαβίωση των ζώων στην ΕΕ: γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ φιλόδοξων στόχων και υλοποίησης στην 
πράξη».
4 «Τελική έκθεση ελέγχου που διενεργήθηκε στις Κάτω Χώρες από 20 έως 24 Φεβρουαρίου 2017 προκειμένου 
να αξιολογηθεί η καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά προς χώρες εκτός ΕΕ», Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, 2017.
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επιθεωρείται στο στάδιο της φόρτωσης· επισημαίνει ότι θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές να 
επαληθεύουν στο στάδιο της φόρτωσης ότι τηρούνται οι απαιτήσεις του κανονισμού 
σχετικά με το εμβαδόν δαπέδου και το ελεύθερο ύψος, ότι λειτουργούν σωστά τα 
συστήματα αερισμού και παροχής νερού, ότι ο εξοπλισμός ποτίσματος λειτουργεί σωστά 
και είναι κατάλληλος για το είδος των ζώων που μεταφέρονται, ότι δεν φορτώνονται 
ακατάλληλα ζώα και ότι μεταφέρεται επαρκής ποσότητα ζωοτροφών και στρωμνής·

5. προβληματίζεται από το γεγονός ότι η φόρτωση ζώων σε πλοία μεταφοράς ζώων 
πραγματοποιείται συχνά με βάναυσο τρόπο  καλεί τις αρμόδιες αρχές να διενεργούν 
εκτενείς επιθεωρήσεις στα ζώα πριν από τη φόρτωση, ώστε να διαπιστώνουν κατά πόσο 
τα ζώα είναι σε θέση να συνεχίσουν το ταξίδι τους, και να ελέγχουν κατά πόσο οι 
εργασίες φόρτωσης εκτελούνται σε συμφωνία με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1/2005, χωρίς βάναυση μεταχείριση και χωρίς τακτική χρήση ράβδων και συσκευών 
που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις· καλεί τις αρμόδιες αρχές να μην εγκρίνουν 
ημερολόγια ταξιδιού σε λιμάνια που δεν χρησιμοποιούν εγκαταστάσεις που επιτρέπουν 
σωστή επιθεώρηση των ζώων πριν από τη φόρτωση·

6. τονίζει ότι η ταλαιπωρία των ζώων κατά τη μεταφορά προκαλεί μεγάλη κοινωνική 
αναστάτωση και κατακραυγή· διαπιστώνει ότι η Επιτροπή έλαβε στις 21 Σεπτεμβρίου 
2017 πάνω από 1 εκατομμύριο υπογραφές υπέρ της εκστρατείας #StopTheTrucks, με την 
οποία Ευρωπαίοι πολίτες ζητούν να μπει τέλος στις μεταφορές ζώων σε μεγάλες 
αποστάσεις·

7. εκτιμά ότι οι ελλείψεις στην εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 αποτελούν 
σαφές παράδειγμα της ανάγκης να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την 
πρόληψη σοβαρών περιστατικών με σημαντικό αντίκτυπο ως προς την καλή μεταχείριση 
των ζώων, και για τη δίωξη όσων παρανομούν·

8. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005, σε συμφωνία με 
την υπ’ αριθ. 11 αιτιολογική σκέψη του, ώστε να τον εναρμονίσει με τις τρέχουσες 
επιστημονικές γνώσεις·

9. υπενθυμίζει την πληθώρα των κοινοβουλευτικών ερωτήσεων, επιστολών και καταγγελιών 
από ευρωβουλευτές προς την Επιτροπή, όπου τονίζονται οι συστηματικές παραβιάσεις 
του κανονισμού και καταδικάζονται οι απαράδεκτες συνθήκες άγχους, πόνου, αγωνίας 
και οδύνης που υφίστανται τα ζώντα ζώα κατά τη μεταφορά τους εντός της Ένωσης αλλά 
και σε τρίτες χώρες·

10. θεωρεί λυπηρές τις παραβιάσεις του κανονισμού που έχουν σχέση με την μη εφαρμογή 
των κανόνων για τα μη απογαλακτισμένα ζώα, όπως μόσχους, αμνούς, ερίφια, χοιρίδια 
και πουλάρια που ακόμη λαμβάνουν γαλακτική διατροφή, και ζητεί τη θέσπιση 
λεπτομερέστερων μέτρων ώστε να διασφαλίζεται η καλή μεταχείριση των ζώων αυτής 
της κατηγορίας κατά τη μεταφορά τους·

11. τονίζει ότι πρέπει να περιοριστεί στις οκτώ ώρες ο χρόνος μεταφοράς των ζώων, 
συμπεριλαμβανομένου του χρόνου φόρτωσης και λαμβανομένων υπόψη των ειδικών για 
το κάθε είδος κτηνιατρικών συστάσεων, ανεξαρτήτως του αν η μεταφορά είναι χερσαία, 
θαλάσσια ή εναέρια. εκτιμά πως τα μη απογαλακτισμένα ζώα δεν θα πρέπει να 
μεταφέρονται σε διαδρομές μεγαλύτερες των τεσσάρων ωρών·
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12. θεωρεί λυπηρό το ότι, παρά τις σαφείς συστάσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), ορισμένα σημεία του κανονισμού δεν είναι 
ευθυγραμμισμένα με τις τρέχουσες επιστημονικές γνώσεις περί καλής μεταχείρισης των 
ζώων, όπως απαιτεί ο ίδιος ο κανονισμός· ζητεί συνεπώς επικαιροποιημένους και 
βελτιωμένους κανόνες για τα εξής:

– τον αερισμό και την ψύξη σε όλα τα οχήματα/σκάφη,

– τα κατάλληλα συστήματα ποτίσματος, ιδίως για τα μη απογαλακτισμένα ζώα,

– τη μεταφορά ακατάλληλων ζώων,

– την αύξηση του ελάχιστου ελεύθερου ύψους,

– τη μείωση της πυκνότητας του ζωικού πληθυσμού·

13. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005, τα ζώα που μεταφέρονται 
σε μεγάλες αποστάσεις πρέπει να σιτίζονται και να ποτίζονται και να αναπαύονται ανά 
κατάλληλα χρονικά διαστήματα, ανάλογα με το είδος και την ηλικία τους· καλεί την 
Επιτροπή να εποπτεύει αποτελεσματικότερα την πλήρη και εναρμονισμένη τήρηση αυτών 
των νομικών απαιτήσεων από όλα τα κράτη μέλη·

14. θεωρεί λυπηρές τις συχνά μεγάλες καθυστερήσεις στα σύνορα, όπου η έλλειψη 
εγκαταστάσεων ανάπαυσης, παροχής νερού και κτηνιατρικής φροντίδας μπορεί επίσης να 
επιφέρει μεγαλύτερα προβλήματα υγείας και καλής μεταχείρισης για τα ζώα, ακόμη και 
οδύνη και θανάτους· καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε οι διοργανωτές να 
σχεδιάζουν καλύτερα τα ταξίδια τους και τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της επικοινωνίας 
ανάμεσα στις εθνικές αρχές των διαφόρων κρατών μελών, με σκοπό να προλαμβάνεται 
στα σύνορα η συμφόρηση φορτηγών μεταφοράς ζώων·

15. διαπιστώνει ότι η επιβολή του κανονισμού είναι ιδιαίτερα δυσχερής όταν ένα δρομολόγιο 
διασχίζει διάφορα κράτη μέλη και όταν διαφορετικά κράτη μέλη έχουν ευθύνη για την 
έγκριση του ημερολογίου ταξιδίου, τη χορήγηση άδειας στον μεταφορέα και τη χορήγηση 
πιστοποιητικού ικανότητας στον οδηγό· καλεί όσα κράτη μέλη διαπιστώνουν παραβάσεις 
να ενημερώνουν τα άλλα εμπλεκόμενα κράτη μέλη το συντομότερο δυνατό· επισημαίνει 
ότι το άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 παρέχει στα κράτη μέλη ισχυρές 
εξουσίες επιβολής, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας να αναστέλλουν ή να ανακαλούν 
την άδεια ενός μεταφορέα σε περίπτωση σοβαρής παράβασης, και να απαιτούν από αυτόν 
να εγκαταστήσει συστήματα που θα αποτρέπουν την επανάληψης της παράβασης, ενώ θα 
του επιβάλλουν πρόσθετους ελέγχους, όπως την παρουσία κτηνιάτρου κατά τη φόρτωση 
των ζώων· ανησυχεί διότι σε πολλά κράτη μέλη οι εν λόγω εξουσίες δεν 
χρησιμοποιούνται σωστά και η χρήση τους δεν εποπτεύεται· ζητεί από τα κράτη μέλη που 
λαμβάνουν κοινοποιήσεις για παραβάσεις να λαμβάνουν εγκαίρως μέτρα ώστε να 
αποφεύγεται η επανάληψη των παραβάσεων·

16. θεωρεί λυπηρό το ότι ο συνολικός αριθμός των ελέγχων που διενεργούνται από τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 έχει μειωθεί, παρά την 
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αύξηση του αριθμού των αποστολών ζώντων ζώων μέσα στην ΕΕ1· καλεί τα κράτη μέλη 
να αυξήσουν σημαντικά τον ελάχιστο αριθμό ελέγχων στις μεταφορές ζώντων ζώων, 
ώστε να διασφαλιστεί η καλή μεταχείριση των ζώων·

17. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τις συνθήκες μεταφοράς σε τρίτες χώρες· καλεί τα 
κράτη μέλη και τους μεταφορείς να συμμορφωθούν αυστηρά με την απόφαση του 
Δικαστηρίου που έκρινε ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2005 ισχύει και για τις εξαγωγές 
σε χώρες εκτός ΕΕ2, μέχρι τον τελικό προορισμό· καλεί τα κράτη μέλη να διενεργούν 
περισσότερους ελέγχους στα σημεία εξόδου από την ΕΕ για να επαληθεύουν ότι κάθε ζώο 
είναι σε θέση να συνεχίσει το ταξίδι του πέρα από τα σύνορα της ΕΕ·

18. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα αυξήσουν και θα καταστήσουν 
αυστηρότερους τους επίσημους ελέγχους στις μεταφορές ζώντων ζώων και ότι θα 
αναφέρουν τα πορίσματα με λεπτομερή και διαφανή τρόπο· καλεί την Επιτροπή να 
καταστήσει προς το σκοπό αυτό το σύστημα TRACES διαθέσιμο στο κοινό·

19. τονίζει τη σημασία της κατάρτισης, της εκπαίδευσης και της πιστοποίησης των 
ικανοτήτων των οδηγών, ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο καλής μεταχείρισης των ζώων 
κατά τη μεταφορά· καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν, με τη βοήθεια της Επιτροπής, 
ώστε να υπάρχει η κατάλληλη και εναρμονισμένη κατάρτιση για τους εμπλεκόμενους 
φορείς·

20. ζητεί από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να μεριμνήσουν ώστε επίσημοι 
κτηνίατροι να είναι παρόντες στα σημεία εξόδου από την επικράτεια της Ένωσης και να 
έχουν ως αποστολή να επαληθεύουν ότι τα οχήματα μεταφοράς ζώων διαθέτουν 
διαμερίσματα με επαρκή χώρο προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός, ότι 
υπάρχουν στρωμνές, ζωοτροφές και νερό σε επαρκείς ποσότητες ανάλογα με τα είδη και 
τον αριθμό των μεταφερόμενων ζώων, και ότι τα συστήματα αερισμού και διανομής 
γλυκού νερού για τα ζώα λειτουργούν σωστά·

21. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει με ποιον τρόπο μπορούν να προσφερθούν κίνητρα στους 
εκτροφείς, στα σφαγεία και στη βιομηχανία επεξεργασίας κράτος, για να οδηγούν τα ζώα 
στο κοντινότερο σφαγείο ώστε να αποφεύγονται οι μακροί χρόνοι μεταφοράς των ζώων 
και να μειωθούν οι εκπομπές· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει τις καινοτόμες λύσεις 
στο θέμα αυτό, όπως π.χ. λύσεις κινητών σφαγείων, με παράλληλη διασφάλιση υψηλών 
προτύπων ως προς την καλή μεταχείριση των ζώων·

22. εκτιμά πως η μεταφορά κρέατος αντί ζώντων ζώων μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη 
βελτίωση του επιπέδου καλής μεταχείρισης των ζώων και στη μείωση του όγκου των 
σχετικών μεταφορών, έχοντας έτσι θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον· καλεί τα κράτη 
μέλη και τους μεταφορείς να αναπτύξουν στρατηγικές για την αντικατάσταση της 
μεταφοράς ζώντων ζώων με τη μεταφορά προϊόντων κρέατος και σφαγίων·

23. καλεί την Επιτροπή να καθορίσει τις απαιτήσεις για τις τοποθεσίες και τις εγκαταστάσεις 

                                               
1 Μελέτη — «Regulation (EC) No 1/2005 on the protection of animals during transport and related operations -
European Implementation Assessment», Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Κοινοβουλευτικής Έρευνας (EPRS), 
2018, σ. 31.
2 Απόφαση του Δικαστηρίου της 23ης Απριλίου 2015, Zuchtvieh-Export GmbH κατά Δήμου του Kempten, C-
424/13, ECLI:EU:C:2015:259.
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των τόπων ανάπαυσης·

24. θεωρεί λυπηρό το ότι υπάρχουν οχήματα και πλοία μεταφοράς ζώων που δεν έπρεπε να 
είχαν εγκριθεί ως κατάλληλα για τη μεταφορά ζώων· αναγνωρίζει ότι οι απαιτήσεις των 
άρθρων 20 και 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 σχετικά με τη μεταφορά με πλοία 
μεταφοράς ζώων συχνά παραβλέπονται· καλεί τα κράτη μέλη να μην εγκρίνουν ούτε και 
να ανανεώσουν την έγκριση οχημάτων και/ή πλοίων μεταφοράς ζώων που δεν πληρούν 
τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005, και να διενεργούν διεξοδικά τις 
απαιτούμενες προ φόρτωσης επιθεωρήσεις στα πλοία μεταφοράς ζώων·

25. επισημαίνει ότι οι εκτροφείς, οι μεταφορείς και οι αρμόδιες αρχές στα διάφορα κράτη 
μέλη ενδέχεται να ερμηνεύουν διαφορετικά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005, ιδίως όσον 
αφορά την καταλληλότητα των προς μεταφορά ζώων· καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει τον κανονισμό, ώστε να διευκρινιστούν οι απαιτήσεις μεταφοράς όπου 
τούτο απαιτείται·

26. τονίζει την ανάγκη να καταστεί υποχρεωτική η παρουσία κτηνιάτρων πάνω στα πλοία 
μεταφοράς ζώων δια θαλάσσης, ώστε να αναφέρουν και να καταγράφουν τον αριθμό των 
ζώων που πεθαίνουν κατά τη διάρκεια των θαλάσσιων ταξιδιών, και να εκπονούν σχέδια 
έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε κατάστασης εν πλω η οποία θα 
μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά το επίπεδο καλής μεταχείρισης των μεταφερόμενων 
ζώων·

27. θεωρεί λυπηρό το ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, τα δεδομένα που υποβάλλονται από τα 
κράτη μέλη δεν είναι πάντοτε πλήρη, συνεπή, αξιόπιστα ή επαρκώς λεπτομερή ώστε να 
εξάγονται σε επίπεδο ΕΕ συμπεράσματα ως προς τη συμμόρφωση· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν αξιόπιστους δείκτες και δημόσια δεδομένα, για τη 
μέτρηση του επιπέδου καλής μεταχείρισης των ζώων κατά τη μεταφορά ζώντων ζώων·

28. καλεί την Επιτροπή να εναρμονίσει καλύτερα, από κοινού με τα κράτη μέλη, τα επίπεδα 
των κυρώσεων για τις περιπτώσεις παραβάσεων, δεδομένου ότι σε ορισμένα κράτη μέλη 
οι κυρώσεις μπορεί να είναι δέκα ή και παραπάνω φορές υψηλότερες από ό,τι σε άλλα· 
υπενθυμίζει ότι οι κυρώσεις θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει έναν οδικό χάρτη για την εναρμόνιση 
των κυρώσεων ανάμεσα στα διάφορα κράτη μέλη·

29 συνιστά ένα υψηλότερο ποσοστό ενωσιακών επενδύσεων στην ανάπτυξη της τοπικής 
κτηνοτροφίας μικρότερης κλίμακας και στην προώθηση υγιεινών τρόπων διατροφής με 
βάση τα φυτά, για να αντικαταστήσουν τη σημερινή υψηλή κατανάλωση ζωικών 
προϊόντων·

30. ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει μια «μαύρη λίστα» των επιχειρηματιών που έχουν 
διαπράξει επανειλημμένως σοβαρές παραβιάσεις του κανονισμού, με βάση τις εκθέσεις 
επιθεώρησης και εφαρμογής· καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιεί και να δημοσιεύει 
συχνά τις εν λόγω «μαύρες λίστες», και να διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, στους τομείς τόσο των μεταφορών όσο και της 
διακυβέρνησης·

31. διαπιστώνει ότι η μεταφορά μόσχων επιτρέπεται ήδη από την ηλικία των 14 ημερών· 
εκτιμά πως είναι αδύνατο να ικανοποιούνται οι ανάγκες των πολύ μικρών ζώων κατά τη 
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μεταφορά, μεταξύ άλλων η φυσική ανάγκη των μοσχαριών να θηλάσουν τη μητέρα τους, 
και καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να βάλει τέλος σε αυτή την πρακτική·

32. ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε τυχόν μελλοντική αναθεώρηση της 
νομοθεσίας για την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά να βασίζεται σε 
αντικειμενικούς και επιστημονικά τεκμηριωμένους δείκτες, για να αποφεύγονται 
αυθαίρετες αποφάσεις με αδικαιολόγητες οικονομικές συνέπειες για τους κτηνοτροφικούς 
κλάδους·

33. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει πιθανές παραβιάσεις της Διεθνούς Σύμβασης για την 
πρόληψη της ρύπανσης από πλοία (MARPOL 73/78)·

34. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει πιθανές παραβιάσεις της Διεθνούς Σύμβασης για την 
ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (SOLAS), της οδηγίας 2009/16/ΕΚ σχετικά 
με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα1, και του άρθρου 19 του κανονισμού 
/ΕΚ) αριθ. 1/2005·

35. θεωρεί λυπηρό το ότι οι αρχές των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για τις επιθεωρήσεις 
μεταφορών σπανίως χρησιμοποιούν πληροφορίες από το σύστημα TRACES για να 
κάνουν στοχοθετημένες επιθεωρήσεις και έτσι να εποπτεύουν τις εντός της ΕΕ 
μετακινήσεις ζώων σε μεγάλες αποστάσεις και σε διασυνοριακό επίπεδο, εν μέρει λόγω 
ορισμένων περιορισμών στην πρόσβαση χρήστη2· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να προωθήσουν και να απλουστεύσουν τη χρήση του διαδραστικού εργαλείου 
αναζήτησης·

36. ζητεί, ως εκ τούτου, να χρησιμοποιείται ένα σύστημα παρακολούθησης GPS, 
ανεξαρτήτως της απόστασης της διαδρομής·

37. επισημαίνει ότι οι αρχές των κρατών μελών συνήθως αναθέτουν στις τοπικές αρχές την 
ευθύνη της διενέργειας αναλύσεων κινδύνου για τις επιθεωρήσεις μεταφορών3· καλεί τα 
κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή συστήματα για τον έλεγχο της ύπαρξης, της 
ποιότητας και της εφαρμογής των τοπικών αναλύσεων κινδύνου·

38. καλεί την Επιτροπή να αναφέρει σε ετήσια βάση στο Κοινοβούλιο τις δράσεις της σχετικά 
με την προστασία των ζώων κατά τις μεταφορές·

39. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας κατά τη 
μεταφορά ζώων από την ΕΕ σε τρίτες χώρες δια θαλάσσης, όπως την απαγορευμένη 
απόρριψη νεκρών ζώων από τα πλοία στη Μεσόγειο (συχνά έπειτα από αφαίρεση των 
ενωτίων), επειδή συχνά δεν υπάρχει δυνατότητα απόρριψής τους στους λιμένες 
προορισμού·

                                               
1 ΕΕ L 131 της 28.5.2009, σ. 57.
2 Ειδική έκθεση αριθ. 31/2018 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, με τίτλο 
«Καλή διαβίωση των ζώων στην ΕΕ: γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ φιλόδοξων στόχων και υλοποίησης στην 
πράξη».
3 Ειδική έκθεση αριθ. 31/2018 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, με τίτλο 
«Καλή διαβίωση των ζώων στην ΕΕ: γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ φιλόδοξων στόχων και υλοποίησης στην 
πράξη».
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