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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της 
Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει τη λύπη του για την ανεπαρκή εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005, 
με αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρών προβλημάτων όσον αφορά την καλή 
μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά· θεωρεί ότι δεν πληρούνται επαρκώς οι 
απαιτήσεις του κανονισμού· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικές εκθέσεις 
στο Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή και την επιβολή του ισχύοντος κανονισμού, 
παρουσιάζοντας απτά στοιχεία·

2. επαναλαμβάνει ότι οι μεταφορές συγκαταλέγονται στις πλέον ευαίσθητες στιγμές της 
ζωής ενός ζώου και ότι ακόμη και οι μεταφορές που έχουν προγραμματιστεί με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο προκαλούν άγχος στα ζώα· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι τα 
μεταφερόμενα ζώα πρέπει να χαίρουν νομικής προστασίας στον μεγαλύτερο και 
αυστηρότερο δυνατό βαθμό·

3. ζητεί την απαγόρευση όλων των δρομολογίων άνω των οκτώ ωρών, ανεξαρτήτως του 
τρόπου μεταφοράς, καθώς και τον περιορισμό των δρομολογίων προς το σφαγείο στις 
τέσσερις ώρες· θεωρεί ότι τα μη απογαλακτισμένα ζώα δεν θα πρέπει να μεταφέρονται 
για περισσότερες από τέσσερις ώρες·

4. είναι υπέρ ενός αποτελεσματικότερου, οικονομικότερου και πιο δεοντολογικού 
συστήματος μεταφορών που δίνει προτεραιότητα στη μεταφορά κρέατος αντί ζώων που 
μεταφέρονται προς σφαγεία·

5. είναι υπέρ της σφαγής των ζώων και της επεξεργασίας του κρέατος όσο το δυνατόν 
πλησιέστερα στον τόπο εκτροφής και, ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
την ανάπτυξη περιφερειακών ή/και κινητών σφαγείων·

6. επισημαίνει ότι το 70-80 % περίπου των δρομολογίων αφορούν ζώα προς σφαγή και ότι 
οι οικονομικές απώλειες που προκύπτουν από τις ανεπαρκώς διεξαγόμενες ή τις 
υπερβολικά μεγάλες μεταφορές μπορούν να είναι πολύ υψηλές και να μειώνουν 
σημαντικά την καλή μεταχείριση των ζώων·

7. αναγνωρίζει ότι πολλά προβλήματα μπορούν να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν 
πριν από την έναρξη του δρομολογίου και, ως εκ τούτου, παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
επιθεωρούν όλα τα φορτία που προορίζονται για κράτη που δεν είναι μέλη της ΕΕ και 
τουλάχιστον έναν ελάχιστο αριθμό οχημάτων κατά τη φόρτωση, αναλογικά με τον 
αριθμό των παραβάσεων που αναφέρονται από ΜΚΟ και από τις επιθεωρήσεις του 
Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων· απαιτεί κατάλληλες εγκαταστάσεις 
φόρτωσης και εκφόρτωσης για τα ζώα σε οχήματα/σκάφη και κατάλληλα εκπαιδευμένο 
προσωπικό·

8. αναγνωρίζει την τρέχουσα στρέβλωση της αγοράς που προκαλείται από τους 
διαφορετικούς δασμούς οι οποίοι εφαρμόζονται στα ζώντα ζώα και στο κρέας, γεγονός 
που παρέχει σε μεγάλο βαθμό κίνητρα για το εμπόριο ζώντων ζώων· προτρέπει την 
Επιτροπή, καθώς και τους εμπορικούς της εταίρους, να επανεξετάσουν τη στρέβλωση 
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αυτή με στόχο τη μείωση του εμπορίου ζώντων ζώων και, όπου είναι αναγκαίο, την 
αντικατάσταση των πωλήσεων αυτών με κρέας·

9. εκφράζει τη λύπη του για τις συνθήκες των συνοριακών ελέγχων στα σύνορα τρίτων 
χωρών, όπου η έντονη έλλειψη εγκαταστάσεων συνεπάγεται μεγάλες ουρές αναμονής 
και υπερθέρμανση, με αποτέλεσμα πολλά ζώα να πεθαίνουν και να υφίστανται φρικτές 
ταλαιπωρίες·

10. ενστερνίζεται την απόφαση C-424/13 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σύμφωνα με την οποία οι έμποροι της ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται με τον κανονισμό 
έως τον τελικό προορισμό τους, ακόμα και όταν η αποστολή έχει εξέλθει από την 
Ένωση· θεωρεί ότι, έως ότου καταστεί δυνατή η εξασφάλιση της συμμόρφωσης, δεν θα 
πρέπει να επιτρέπεται τέτοιου είδους μεταφορά ζώντων ζώων· ζητεί από την Επιτροπή 
να προωθήσει διεθνώς την καλή μεταχείριση των ζώων και να αναλάβει πρωτοβουλίες 
με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης μεταξύ των χωρών που δεν ανήκουν στην 
ΕΕ·

11. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλίζουν τα κράτη μέλη τη σωστή οργάνωση της 
μεταφοράς των ζώων, λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες και το είδος της 
μεταφοράς·

12. τονίζει ότι, όταν απαιτείται η εκφόρτωση των ζώων για περίοδο ανάπαυσης 24 ωρών σε 
τρίτες χώρες, ο διοργανωτής πρέπει να εξασφαλίζει χώρο ανάπαυσης με εγκαταστάσεις 
εφάμιλλες με αυτές των σημείων ελέγχου της ΕΕ· καλεί τις αρμόδιες αρχές να 
επιθεωρούν τακτικά τις εγκαταστάσεις αυτές και να μην εγκρίνουν τα ημερολόγια 
δρομολογίου, εάν ο προτεινόμενος χώρος ανάπαυσης δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι διαθέτει 
εγκαταστάσεις εφάμιλλες με τις εγκαταστάσεις των σημείων ελέγχου της ΕΕ·

13. 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·

14. επισημαίνει την ανάγκη να βελτιωθούν οι συνθήκες κατά τις θαλάσσιες μεταφορές, 
όπως ορίζεται στον ισχύοντα κανονισμό, και ζητεί:

 μεγαλύτερη αυστηρότητα από τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες αρχές όσον αφορά 
τις διαδικασίες πιστοποίησης και έγκρισης των σκαφών και βελτίωση των 
ελέγχων σχετικά με την καταλληλότητα των ζώων για μετακίνηση πριν από τη
φόρτωση·

 από τα κράτη μέλη να υποβάλουν στην Επιτροπή λεπτομερή σχέδια των 
εγκαταστάσεων επιθεώρησης πριν από τη χρήση οποιουδήποτε λιμένα ως 
σημείου εξόδου για ζώα και από την Επιτροπή να καταρτίσει κατάλογο των 
λιμένων με επαρκείς εγκαταστάσεις επιθεώρησης ζώων, βάσει των πληροφοριών 
από τα κράτη μέλη·

 την παρουσία κτηνιάτρου (ή τουλάχιστον υγειονομικού υπαλλήλου) καθ’ όλη τη 
διάρκεια των θαλάσσιων δρομολογίων·

15. επισημαίνει περαιτέρω τις δυσμενείς συνθήκες κατά τις οδικές μεταφορές και ζητεί:
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– μεγαλύτερη αυστηρότητα από τα κράτη μέλη τόσο όσον αφορά τις διαδικασίες 
πιστοποίησης και έγκρισης των οχημάτων όσο και αναφορικά με τη χορήγηση 
πιστοποιητικών επαγγελματικής ικανότητας στους οδηγούς·

– την εξασφάλιση από τις αρμόδιες αρχές ότι δεν υπάρχουν διάκενα μεταξύ του 
κάτω μέρους του διαχωριστικού και του δαπέδου του οχήματος ή μεταξύ του 
εξωτερικού άκρου του διαχωριστικού και του τοιχώματος του οχήματος, καθώς 
και ότι υπάρχει επαρκής καθαρή στρωμνή καθ’ όλη τη διάρκεια του δρομολογίου·

– την εξασφάλιση από τους επιχειρηματίες της ενδελεχούς κατάρτισης των οδηγών, 
η οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ορθής μεταχείρισης των 
ζώων σύμφωνα με το παράρτημα IV·

16. επισημαίνει ότι, παρά τις σαφείς συστάσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια 
των Τροφίμων (EFSA), ορισμένα μέρη του κανονισμού δεν συνάδουν με τις τρέχουσες 
επιστημονικές γνώσεις· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για επικαιροποίηση των 
κανόνων σε σχέση με τα κενά που υπάρχουν μεταξύ της νομοθεσίας και των πλέον 
πρόσφατων επιστημονικών στοιχείων, όπως αυτά προσδιορίζονται από την EFSA· 
τονίζει ειδικότερα τα ακόλουθα:

 επαρκή αερισμό και κατάλληλο έλεγχο της θερμοκρασίας σε όλα τα οχήματα·

 κατάλληλα συστήματα ποτίσματος, ιδίως για ζώα που δεν έχουν απογαλακτιστεί·

 επαρκές και συγκεκριμένο ελάχιστο ελεύθερο ύψος·

 μειωμένες πυκνότητες πληθυσμού των ζώων·

17. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν ουσιαστικά τη συμμόρφωση προς τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1/2005· επιμένει να χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη που εντοπίζουν 
παραβιάσεις της ορθής εφαρμογής του κανονισμού τις ισχυρές εκτελεστικές εξουσίες 
τους οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 26, προκειμένου να αποφεύγεται τυχόν 
επανάληψη τέτοιων παραβιάσεων· καλεί ειδικότερα τα κράτη μέλη να λαμβάνουν 
διορθωτικά μέτρα και να επιβάλλουν κυρώσεις προκειμένου να αποφεύγεται η 
ταλαιπωρία των ζώων και ο αθέμιτος ανταγωνισμός, συμπεριλαμβανομένης της 
αναστολής ή ανάκλησης του πιστοποιητικού αδείας του μεταφορέα, και να 
ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή·

18. καλεί την Επιτροπή, ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, να αναλάβει δράση κατά των 
κρατών μελών που συστηματικά δεν εφαρμόζουν ούτε επιβάλλουν τον κανονισμό και 
να καταρτίσει κατάλογο των συστημάτων κυρώσεων, ώστε να διασφαλίσει ότι οι ποινές 
θα είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές·

19. ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει, κατόπιν διαβούλευσης με τα εθνικά σημεία 
επαφής, μαύρη λίστα των επιχειρηματιών που έχουν διαπράξει επανειλημμένως 
σοβαρές παραβιάσεις του κανονισμού, με βάση τις εκθέσεις επιθεώρησης και 
εφαρμογής· καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύει και να επικαιροποιεί συχνά τον εν λόγω 
κατάλογο, και να προωθεί επίσης παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών, τόσο στον 
τομέα των μεταφορών όσο και σε αυτόν της διακυβέρνησης·
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20. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να συνεργάζεται με τον Παγκόσμιο Οργανισμό για 
την Υγεία των Ζώων (OIE), την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και 
τα κράτη μέλη, με σκοπό τη στήριξη της εφαρμογής και της ορθής επιβολής του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 με σκοπό την προώθηση και την ενίσχυση του διαλόγου 
σχετικά με ζητήματα που άπτονται της καλής μεταχείρισης των ζώων κατά τη 
μεταφορά, με ιδιαίτερη έμφαση στα εξής:

 την καλύτερη εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων 
κατά τη μεταφορά, μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών 
και της άμεσης συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών·

 την υποστήριξη δραστηριοτήτων κατάρτισης για τους οδηγούς και τις εταιρείες 
μεταφορών·

 την καλύτερη διάδοση των οδηγών και των ενημερωτικών δελτίων για τις 
μεταφορές ζώων, μεταφρασμένων σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ·

 την ανάπτυξη και χρήση εθελοντικών δεσμεύσεων από μέρους των επιχειρήσεων 
για την περαιτέρω βελτίωση της καλής μεταχείρισης των ζώων κατά τη 
μεταφορά·

 την αυξημένη ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των 
εθνικών αρχών για τη μείωση του αριθμού των παραβάσεων που προκαλούνται 
από τις εταιρείες μεταφορών και τους οδηγούς·

21. εκφράζει τη λύπη του για τον χαμηλό και ανεπαρκή αριθμό επαληθεύσεων και 
επίσημων ελέγχων, και πιστεύει ότι πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των ετήσιων 
επιθεωρήσεων που διενεργούνται από το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών 
Θεμάτων· ζητεί αποτελεσματικότερο και διαφανέστερο σύστημα παρακολούθησης, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες που συλλέγονται 
μέσω του ενοποιημένου μηχανογραφικού κτηνιατρικού συστήματος (TRACES)· καλεί 
μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να στηρίξει μελέτες σχετικά με την τεχνική σκοπιμότητα 
και την οικονομική βιωσιμότητα των συστημάτων εντοπισμού της γεωγραφικής θέσης 
των ζώων, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της τοποθεσίας στην οποία 
βρίσκονται και η διάρκεια των δρομολογίων στα οχήματα μεταφοράς, καθώς και τυχόν 
μη συμμόρφωσης με τα ωράρια μεταφοράς·

22. παροτρύνει την Επιτροπή να εγκρίνει και να υποβάλει πρόταση αναθεώρησης του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου για την προστασία των ζώων κατά τη 
μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες, με σκοπό τη δημιουργία βελτιωμένων 
μηχανισμών για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης των κρατών μελών με κανόνες για 
την προστασία των ζώντων ζώων κατά τη μεταφορά τους.



AD\1168527EL.docx 7/8 PE626.972v02-00

EL

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης 3.12.2018

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

27
5
1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao 
Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De 
Monte, Ismail Ertug, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, 
Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Gesine Meissner, 
Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault 
d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Keith 
Taylor, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Peter van Dalen, Wim van de 
Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Kosma Złotowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Evžen Tošenovský

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) 
παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lieve Wierinck



PE626.972v02-00 8/8 AD\1168527EL.docx

EL

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

27 +

ALDE Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR Peter van Dalen, Mark Demesmaeker, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský, Kosma 
Złotowski

EFDD Daniela Aiuto

GUE/NGL Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE Georges Bach, Dieter-Lebrecht Koch, Markus Pieper

S&D Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Gabriele Preuß, Christine Revault 
d’Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

VERTS/ALE Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

5 -

PPE Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Innocenzo Leontini, Renaud Muselier

1 0

PPE Massimiliano Salini

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:
+ : υπέρ
- : κατά
0 : αποχή


	1168527EL.docx

