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Ψήυησκα τοσ Εσρωπαϊθού Κοηλοβοσιίοσ στετηθά κε τε ζέσπησε σσκβατώλ σσστεκάτωλ
γηα τελ θαταγραυή τωλ δώωλ σσλτρουηάς στα θράτε κέιε
(2016/2540(RSP))
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
– έρνληαο ππφςε ηελ δήισζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 4εο Φεβξνπαξίνπ 2016 ζρεηηθά κε ηε
ζέζπηζε ζπκβαηψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ δψσλ ζπληξνθηάο ζηα θξάηε
κέιε,
– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 43 ηεο Σπλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
(ΣΛΔΔ) ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο Κνηλήο Γεσξγηθήο Πνιηηηθήο,
– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 114 ηεο ΣΛΔΔ ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο
εληαίαο αγνξάο,
– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 168 παξάγξαθνο 4 ζηνηρείν β ηεο ΣΛΔΔ ζρεηηθά κε ηα κέηξα
ζηνλ θηεληαηξηθφ θαη ηνλ θπηνυγεηνλνκηθφ ηνκέα,
– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 169 ηεο ΣΛΔΔ ζρεηηθά κε ηα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ
θαηαλαισηψλ,
– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 13 ηεο ΣΛΔΔ, ζχκθσλα κε ην νπνίν θαηά ηε δηαηχπσζε θαη ηελ
εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ ηεο Έλσζεο, ε Έλσζε θαη ηα θξάηε κέιε ιακβάλνπλ πιήξσο
ππφςε ηνπο ηηο απαηηήζεηο θαιήο δηαβίσζεο ησλ δψσλ σο επαίζζεησλ φλησλ,
– έρνληαο ππφςε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 576/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη
ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 12εο Ηνπλίνπ 2013 ζρεηηθά κε ηηο κε εκπνξηθνχ ραξαθηήξα
κεηαθηλήζεηο δψσλ ζπληξνθηάο , θαη ηνλ εθηειεζηηθφ θαλνληζκφ ηεο Δπηηξνπήο (ΔΔ)
αξηζ. 577/2013 ηεο 28εο Ηνπλίνπ 2013 γηα ηα ππνδείγκαηα εγγξάθσλ ηαπηνπνίεζεο
ζρεηηθά κε ηηο κε εκπνξηθνχ ραξαθηήξα κεηαθηλήζεηο ζθχισλ, γαηψλ θαη ηθηίδσλ, ηελ
θαηάξηηζε θαηαιφγσλ εδαθψλ θαη ηξίησλ ρσξψλ, θαζψο θαη ηε κνξθή, ηε δηάηαμε θαη ηηο
γισζζηθέο απαηηήζεηο ησλ δειψζεσλ πνπ πηζηνπνηνχλ ηε ζπκκφξθσζε κε νξηζκέλνπο
φξνπο νη νπνίνη πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ ΔΔ αξηζ. 576/2013 ,
– έρνληαο ππφςε ηελ νδεγία 92/65/ΔΟΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπιίνπ 1992, ε νπνία
θαζνξίδεη ηνπο φξνπο πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ πνπ δηέπνπλ ην εκπφξην θαη ηηο εηζαγσγέο
ζηελ Κνηλφηεηα δψσλ, ζπέξκαηνο, σαξίσλ θαη εκβξχσλ πνπ δελ ππφθεηληαη, φζνλ αθνξά
ηνπο φξνπο πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ, ζηηο εηδηθέο θνηλνηηθέο ξπζκίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην
ηκήκα Η ηνπ παξαξηήκαηνο Α ηεο νδεγίαο 90/425/ΔΟΚ,
– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 15εο Απξηιίνπ 2014, ζρεηηθά κε πξφηαζε θαλνληζκνχ
γηα ηελ πγεία ησλ δψσλ1,
– έρνληαο ππφςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ 305νπ Σπκβνπιίνπ Γεσξγίαο θαη
Αιηείαο ηεο 29εο Ννεκβξίνπ 2010 ζρεηηθά κε ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ ζθχισλ θαη ησλ
γάησλ,
1
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– έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 338/97 ηνπ Σπκβνπιίνπ, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
εηδψλ άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο κε ηνλ έιεγρν ηνπ εκπνξίνπ ηνπο,
– έρνληαο ππφςε ηνλ εθηειεζηηθφ θαλνληζκφ ηεο Δπηηξνπήο (ΔΔ) αξηζ. 792/2012 ζρεηηθά
κε ηε ζέζπηζε θαλφλσλ ζρεδηαζκνχ ησλ αδεηψλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη άιισλ εγγξάθσλ
πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 338/97 ηνπ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ πξνζηαζία
ησλ εηδψλ άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο κε ηνλ έιεγρν ηνπ εκπνξίνπ ηνπο,
– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 19εο Μαΐνπ 2015 ζρεηηθά κε αζθαιέζηεξε
πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ζηελ Δπξψπε: βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ησλ αζζελψλ θαη
θαηαπνιέκεζε ηεο κηθξνβηαθήο αληνρήο1,
– έρνληαο ππφςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο ηεο Πνιπηνκεαθήο, Γηεπαγγεικαηηθήο θαη
Γηεπηζηεκνληθήο Σηξαηεγηθήο Γεμακελήο Σθέςεο γηα ηα Εψα Σπληξνθηάο (πξφγξακκα
ΚΑΛΛΗΣΤΩ),
– έρνληαο ππφςε ηα πξψηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ηεο ΔΔ γηα ζθχινπο θαη γάηεο πνπ
απνηεινχλ αληηθείκελν εκπνξηθψλ πξαθηηθψλ πνπ δηεμήρζε ζε 12 θξάηε κέιε, ζχκθσλα
κε ηε δήισζε ηεο Δπηηξνπήο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 576/2013,
– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 123 παξάγξαθνη 2 θαη 4 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ,
A. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Δπηηξνπή ρξεκαηνδφηεζε κειέηε ζρεηηθά κε ηελ θαιή
δηαβίσζε ησλ ζθχισλ θαη ησλ γαηψλ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν εκπνξηθψλ πξαθηηθψλ·
B. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, νη ππεξεζίεο επηβνιήο ηνπ
λφκνπ, νη αξκφδηεο αξρέο θαη νη θηελίαηξνη έρνπλ παξνπζηάζεη απνδείμεηο κηαο
απμαλφκελεο παξάλνκεο εκπνξίαο δψσλ ζπληξνθηάο, κε επξεία θαηάρξεζε ηνπ
θαζεζηψηνο κεηαθίλεζεο δψσλ ζπληξνθηάο, απνθπγή ειέγρσλ θαη πιαζηνγξάθεζε
εγγξάθσλ·
Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην παξάλνκν εκπφξην δψσλ ζπληξνθηάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ αγξίσλ θαη εμσηηθψλ δψσλ, ζπλδέεηαη κε ην ζνβαξφ θαη νξγαλσκέλν έγθιεκα,
ζχκθσλα κε ηηο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, ηηο ππεξεζίεο επηβνιήο ηνπ λφκνπ θαη ηηο
αξκφδηεο αξρέο·
Γ. ιακβάλνληαο ππφςε, φηη παξά ηηο πξφζθαηεο βειηηψζεηο, εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη
ζεκαληηθέο αλεζπρίεο γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηα δηαβαηήξηα δψσλ
ζπληξνθηάο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε αλαγξαθφκελε ειηθία γηα έλα
κεκνλσκέλν δψν κπνξεί λα απνδεηρζεί φηη είλαη αθξηβήο·
Δ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην 70% ησλ λέσλ αζζελεηψλ πνπ έρνπλ εκθαληζζεί ζε
αλζξψπνπο θαηά ηηο πξφζθαηεο δεθαεηίεο είλαη δσηθήο πξνέιεπζεο, θαη φηη ηα δψα ηα
νπνία ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη σο δψα ζπληξνθηάο είλαη θνξείο δσνλφζσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ιχζζαο·
ΣΤ.
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ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ δελ είλαη αθφκε
ζπκβαηέο, γεγνλφο πνπ δελ επηηξέπεη πιήξε ηρλειαζηκφηεηα φηαλ ηα δψα ζπληξνθηάο
κεηαθέξνληαη εληφο ηεο ΔΔ·
Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ζέζπηζε ζπκβαηψλ παλεπξσπατθψλ εληαίσλ απαηηήζεσλ γηα
ηελ ηαπηνπνίεζε θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ δψσλ ζπληξνθηάο ζα απνηεινχζε ζεκαληηθφ
βήκα πξνφδνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θαιήο δηαβίσζεο ησλ δψσλ θαζψο θαη ηεο δεκφζηαο
πγείαο θαη ηεο πγείαο ησλ δψσλ, θαη ζα ζπλέβαιιε ζηελ απνηειεζκαηηθή ελδνελσζηαθή
ηρλειαζηκφηεηα ησλ δψσλ ζπληξνθηάο·
Ζ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νξηζκέλα θξάηε κέιε (φπσο ε Οιιαλδία θαη ην Βέιγην) έρνπλ
ήδε ζεηηθνχο θαηαιφγνπο γηα ηελ δηαηήξεζε θαη/ή πψιεζε δψσλ ζπληξνθηάο·
1. ππνγξακκίδεη ηελ ζεηηθή επίδξαζε ησλ δψσλ ζπληξνθηάο ζηελ δσή εθαηνκκπξίσλ
κεκνλσκέλσλ ηδηνθηεηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο ζε φιε ηελ ΔΔ, θαη επηβεβαηψλεη εθ
λένπ φηη νη ηδηνθηήηεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ηαμηδεχνπλ κε ηα δψα ζπληξνθηάο
ηνπο θαηά ηξφπν αζθαιή θαη ειεγρφκελν ζε φιε ηελ Έλσζε·
2. επηδνθηκάδεη ηηο βειηηψζεηο πνπ επήιζαλ ζην θαζεζηψο κεηαθίλεζεο ησλ δψσλ
ζπληξνθηάο κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 576/2013, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
πξφζζεησλ ραξαθηεξηζηηθψλ αζθαιείαο πνπ πεξηέρνληαη ζην δηαβαηήξην ηνπ δψνπ
ζπληξνθηάο, θαζψο θαη ηηο πεξαηηέξσ βειηηψζεηο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ κφιηο εγθξηζεί
απφ ηνπο ζπλλνκνζέηεο ν λφκνο γηα ηελ πγεία ησλ δψσλ·
3. ζεκεηψλεη κε αλεζπρία ηα ζηνηρεία απφ ηηο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, ηηο ππεξεζίεο
επηβνιήο ηνπ λφκνπ, ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη ηνπο θηελίαηξνπο πνπ θαηαδεηθλχνπλ κε
ζαθή ηξφπν ηελ απμαλφκελε παξάλνκε θαηάρξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθίλεζεο ησλ
δψσλ ζπληξνθηάο, ην νπνίν απνηειεί αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο γηα εκπνξηθνχο
ζθνπνχο·
4. ζεκεηψλεη φηη ε έιιεηςε εκβνιηαζκνχ, θαηάιιειεο αληηηθήο ζεξαπείαο, θαζψο θαη
θηεληαηξηθήο θαη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο κεηαμχ ησλ παξαλφκσο δηαθηλεζέλησλ δψσλ
ζπληξνθηάο, ζπρλά νδεγνχλ ζηελ αλάγθε λα αληηκεησπηζζνχλ απηέο νη θαηαζηάζεηο κε
αληηβηνηηθά· ππνγξακκίδεη φηη απηφ απμάλεη ηνλ θίλδπλν ηεο κηθξνβηαθήο αληνρήο·
5. πξνο κεγάιε ηνπ αλεζπρία δηαπηζηψλεη φηη απμάλεηαη ην εκπφξην, ηφζν λφκηκν φζν θαη
παξάλνκν, ησλ άγξησλ δψσλ πνπ δηαηεξνχληαη σο δψα ζπληξνθηάο· επηζεκαίλεη φηη ε
δηαηήξεζε άγξησλ δψσλ σο δψσλ ζπληξνθηάο ππνλνκεχεη ηηο νξζέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο
ησλ δψσλ θαη ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη αζθάιεηα· ζεκεηψλεη φηη ην
εκπφξην έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο γηα ηε δηαηήξεζε αγξίσλ εηδψλ πνπ αηρκαισηίδνληαη
παξάλνκα γηα ην εκπφξην· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα πηνζεηήζεη δξαζηηθά θαη
απνηειεζκαηηθά κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ δψσλ ζπληξνθηάο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αγξίσλ δψσλ πνπ δηαηεξνχληαη σο δψα ζπληξνθηάο·
6. επηζεκαίλεη φηη ελψ πνιιά θξάηε κέιε έρνπλ ππνρξεσηηθά ζπζηήκαηα γηα ηελ
ηαπηνπνίεζε θαη θαηαγξαθή ησλ δψσλ ζπληξνθηάο, ππάξρνπλ δηαθνξέο φζνλ αθνξά ηνλ
ηχπν πιεξνθνξηψλ πνπ δηαηεξνχληαη, ηα δψα πνπ θαιχπηνληαη απφ ηηο απαηηήζεηο
ηαπηνπνίεζεο θαη θαηαγξαθήο, θαζψο θαη ην επίπεδν δηαθπβέξλεζεο φζνλ αθνξά ηηο
δηαηεξνχκελεο πιεξνθνξίεο·
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7. αλαγλσξίδεη φηη ε ελαξκφληζε ησλ απαηηήζεσλ ηαπηνπνίεζεο θαη θαηαγξαθήο γηα
ζθχινπο (Canis lupus familiaris) θαη γάηεο (Felis silvestris catus) ζα πεξηνξίζεη ηηο
δπλαηφηεηεο πιαζηνγξάθεζεο εγγξάθσλ θαη παξάλνκνπ εκπνξίνπ, βειηηψλνληαο κε ηνλ
ηξφπν απηφ ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ δψσλ, πξνζηαηεχνληαο ηε δεκφζηα πγεία θαη ηελ
πγεία ησλ δψσλ θαη παξέρνληαο απνηειεζκαηηθή ηρλειαζηκφηεηα εληφο ηεο Έλσζεο·
8. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εθδψζεη, κε ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ θαλνληζκνχ ζρεηηθά κε ηηο
κεηαδνηηθέο λφζνπο ησλ δψσλ, κία θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμε γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ,
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 109 θαη 118 ηνπ θαλνληζκνχ ζρεηηθά κε ιεπηνκεξή, ζπκβαηά
ζπζηήκαηα γηα ηα κέζα θαη ηηο κεζφδνπο ηαπηνπνίεζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ ζθχισλ
(Canis lupus familiaris) θαη ησλ γαηψλ (Felis silvestris catus)· ππνγξακκίδεη φηη ηα
πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ ηδηνθηεηψλ θαη ησλ πσιεηψλ δψσλ ζπληξνθηάο ζα πξέπεη λα
γίλνληαη ζεβαζηά ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά λνκηθά πξφηππα ηεο ΔΔ φζνλ αθνξά ηελ
πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ·
9. θαιεί ηελ Δπηηξνπή, κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ θαλνληζκνχ ζρεηηθά κε ηηο κεηαδνηηθέο
λφζνπο ησλ δψσλ, λα εμεηάζεη ηελ έγθξηζε θαη' εμνπζηνδφηεζε πξάμεσλ πνπ ζα
θαζνξίδνπλ θαλφλεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 109 θαη 118 ηνπ θαλνληζκνχ κε ιεπηνκεξείο
θαη ελαξκνληζκέλεο απαηηήζεηο γηα ηα κέζα θαη ηηο κεζφδνπο ηαπηνπνίεζεο θαη
θαηαγξαθήο ησλ δψσλ ζπληξνθηάο, φπσο θαζνξίδεηαη απφ ην Παξάξηεκα 1 ηνπ ηδίνπ
θαλνληζκνχ·
10. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα δεκνζηεχζεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο
ζρεηηθά κε ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ ζθχισλ θαη ησλ γαηψλ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν
εκπνξηθψλ πξαθηηθψλ·
11. πηζηεχεη φηη ε ζέζπηζε ζπκβαηψλ ζπζηεκάησλ ηαπηνπνίεζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ δψσλ
ζπληξνθηάο ζηελ ΔΔ ζα απνθέξεη επξχηεξα νθέιε απφ ηελ απιή θαηαπνιέκεζε ηνπ
παξάλνκνπ εκπνξίνπ· πηζηεχεη φηη ηα ελ ιφγσ νθέιε πεξηιακβάλνπλ ηνλ εληνπηζκφ ηεο
πεγήο ησλ λφζσλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θξνπζκάησλ θαθνπνίεζεο θαη άιισλ
πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ
12. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην Σπκβνχιην θαη ζηελ
Δπηηξνπή.
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