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Τροπολογία 28
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια 
των Τροφίμων (EAAT) εξέδωσε δύο 
γνωμοδοτήσεις σχετικά με τις πτυχές που 
αφορούν την καλή μεταχείριση των ζώων 
για τα κύρια συστήματα αναισθητοποίησης 
και θανάτωσης ορισμένων ειδών ζώων, και 
συγκεκριμένα τη γνωμοδότηση του 2004 
για τις πτυχές καλής μεταχείρισης για τα 
κύρια συστήματα αναισθητοποίησης και 
θανάτωσης των βασικών εμπορεύσιμων 
ειδών ζώων και τη γνωμοδότηση του 2006 
για τις πτυχές καλής μεταχείρισης για τα 
κύρια συστήματα αναισθητοποίησης και 
θανάτωσης που εφαρμόζονται στα ελάφια, 
τις αίγες, τους κονίκλους, τις 
στρουθοκαμήλους, τις πάπιες, τις χήνες και 
τα ορτύκια που εκτρέφονται για 
εμπορικούς σκοπούς. Η κοινοτική 
νομοθεσία στον εν λόγω τομέα πρέπει να 
επικαιροποιηθεί ώστε να λάβει υπόψη τις 
συγκεκριμένες γνωμοδοτήσεις. Οι 
συστάσεις για τη σταδιακή κατάργηση της 
χρήσης διοξειδίου του άνθρακα για τους 
χοίρους και τα πουλερικά, καθώς και για 
τη σταδιακή κατάργηση των αναισθητικών 
υδρόλουτρων για τα πουλερικά δεν 
συμπεριλήφθησαν στην πρόταση διότι, με 
βάση την εκτίμηση αντικτύπου, δεν θα 
ήταν επί του παρόντος οικονομικά 
βιώσιμες στην ΕΕ. Επιπλέον, άλλες 
συστάσεις δεν πρέπει να συμπεριληφθούν 
στον παρόντα κανονισμό διότι 
αναφέρονται σε τεχνικές παραμέτρους που 
πρέπει να αποτελούν μέρος των μέτρων 
εφαρμογής ή κανόνων ορθών πρακτικών. 
Οι συστάσεις σχετικά με τα ψάρια 
ιχθυοκαλλιέργειας δεν συμπεριλήφθησαν 
στην πρόταση διότι απαιτούνταν 

(6) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια 
των Τροφίμων (EAAT) εξέδωσε δύο 
γνωμοδοτήσεις σχετικά με τις πτυχές που 
αφορούν την καλή μεταχείριση των ζώων 
για τα κύρια συστήματα αναισθητοποίησης 
και θανάτωσης ορισμένων ειδών ζώων, και 
συγκεκριμένα τη γνωμοδότηση του 2004 
για τις πτυχές καλής μεταχείρισης για τα 
κύρια συστήματα αναισθητοποίησης και 
θανάτωσης των βασικών εμπορεύσιμων 
ειδών ζώων και τη γνωμοδότηση του 2006 
για τις πτυχές καλής μεταχείρισης για τα 
κύρια συστήματα αναισθητοποίησης και 
θανάτωσης που εφαρμόζονται στα ελάφια, 
τις αίγες, τους κονίκλους, τις 
στρουθοκαμήλους, τις πάπιες, τις χήνες και 
τα ορτύκια που εκτρέφονται για 
εμπορικούς σκοπούς. Το 2001 η 
Επιστημονική Επιτροπή για την Υγεία 
και την Ορθή Μεταχείριση των Ζώων 
(SCAHAW) ενέκρινε έκθεση σχετικά με 
την καλή μεταχείριση των ζώων που 
εκτρέφονται για τη γούνα τους, η οποία 
περιλαμβάνει ανασκόπηση των μεθόδων 
θανάτωσης που εφαρμόζονται σε μονάδες 
παραγωγής γουναρικών. Η κοινοτική 
νομοθεσία στον εν λόγω τομέα πρέπει να 
επικαιροποιηθεί ώστε να λάβει υπόψη τις 
συγκεκριμένες γνωμοδοτήσεις. Οι 
συστάσεις για τη σταδιακή κατάργηση της 
χρήσης διοξειδίου του άνθρακα για τους 
χοίρους και τα πουλερικά, καθώς και για 
τη σταδιακή κατάργηση των αναισθητικών 
υδρόλουτρων για τα πουλερικά δεν 
συμπεριλήφθησαν στην πρόταση διότι, με 
βάση την εκτίμηση αντικτύπου, δεν θα 
ήταν επί του παρόντος οικονομικά 
βιώσιμες στην ΕΕ. Επιπλέον, άλλες 
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περαιτέρω επιστημονική γνωμοδότηση και 
καλύτερη οικονομική αξιολόγηση για τον 
συγκεκριμένο τομέα.

συστάσεις δεν πρέπει να συμπεριληφθούν 
στον παρόντα κανονισμό διότι 
αναφέρονται σε τεχνικές παραμέτρους που 
πρέπει να αποτελούν μέρος των μέτρων 
εφαρμογής ή κανόνων ορθών πρακτικών. 
Οι συστάσεις σχετικά με τα ψάρια 
ιχθυοκαλλιέργειας δεν συμπεριλήφθησαν 
στην πρόταση διότι απαιτούνταν 
περαιτέρω επιστημονική γνωμοδότηση και 
καλύτερη οικονομική αξιολόγηση για τον 
συγκεκριμένο τομέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έκθεση της SCAHAW περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την θανάτωση ζώων 
σε μονάδες παραγωγής γουναρικών εντός της ΕΕ.

Τροπολογία 29
Mojca Drčar Murko

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Τα ψάρια παρουσιάζουν ουσιαστικές 
φυσιολογικές διαφορές από τα χερσαία 
ζώα και τα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας 
σφαγιάζονται και θανατώνονται σε ένα 
πολύ διαφορετικό πλαίσιο, ειδικά σε ό,τι 
αφορά τη διαδικασία επιθεώρησης. 
Επιπλέον, η έρευνα σχετικά με την 
αναισθητοποίηση των ψαριών έχει 
αναπτυχθεί πολύ λιγότερο σε σχέση με 
άλλα εκτρεφόμενα είδη. Για την 
προστασία των ψαριών κατά τη θανάτωση 
πρέπει να θεσπιστούν ξεχωριστά πρότυπα. 
Επομένως, οι διατάξεις που ισχύουν για τα 
ψάρια πρέπει προς το παρόν να 
περιορίζονται στη βασική αρχή. 
Περαιτέρω πρωτοβουλίες θα πρέπει να 
διερευνήσουν επιλογές νομοθετικού ή μη 
χαρακτήρα που ενδέχεται να αναληφθούν 
από την Επιτροπή με βάση επιστημονική 

(11) Τα ψάρια παρουσιάζουν ουσιαστικές 
φυσιολογικές διαφορές από τα χερσαία 
ζώα και τα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας 
σφαγιάζονται και θανατώνονται σε ένα 
πολύ διαφορετικό πλαίσιο, ειδικά σε ό,τι 
αφορά τη διαδικασία επιθεώρησης. 
Επιπλέον, η έρευνα σχετικά με την 
αναισθητοποίηση των ψαριών έχει 
αναπτυχθεί πολύ λιγότερο σε σχέση με 
άλλα εκτρεφόμενα είδη. Για την 
προστασία των ψαριών κατά τη θανάτωση 
πρέπει, ωστόσο, να θεσπιστούν ξεχωριστά 
πρότυπα εντός διετίας μετά από τη θέση 
σε ισχύ του παρόντος κανονισμού. 
Επομένως, οι διατάξεις που ισχύουν για τα 
ψάρια πρέπει έως τότε  να περιορίζονται 
στη βασική αρχή. Αυτές οι περαιτέρω 
πρωτοβουλίες θα πρέπει να διερευνήσουν 
επιλογές νομοθετικού ή μη χαρακτήρα που 

Adlib Express Watermark



AM\758064EL.doc 5/29 PE416.622v01-00

EL

εκτίμηση κινδύνων για τη σφαγή και τη 
θανάτωση των ψαριών της Ευρωπαϊκής 
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
και λαμβανομένων υπόψη των κοινωνικών, 
οικονομικών και διοικητικών επιπτώσεων.

ενδέχεται να αναληφθούν από την 
Επιτροπή με βάση επιστημονική εκτίμηση 
κινδύνων για τη σφαγή και τη θανάτωση 
των ψαριών της Ευρωπαϊκής Αρχής για 
την Ασφάλεια των Τροφίμων και 
λαμβανομένων υπόψη των κοινωνικών, 
οικονομικών και διοικητικών επιπτώσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2009, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων - ΕΕΑΤ 
θα εγκρίνει 7 εκθέσεις σχετικά με την αναισθητοποίηση και τη θανάτωση διαφόρων ειδών 
ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει, ως εκ τούτου, να είναι σε θέση 
να καθορίσει πρότυπα για τη θανάτωση ψαριών εντός διετίας.

Τροπολογία 30
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14. Οι κυνηγετικές δραστηριότητες 
λαμβάνουν χώρα σε ένα πλαίσιο όπου οι 
συνθήκες θανάτωσης είναι πολύ 
διαφορετικές από εκείνες που 
χρησιμοποιούνται για τη θανάτωση των 
εκτρεφόμενων ζώων και οι δραστηριότητες 
αυτές διέπονται από ειδική νομοθεσία. 
Είναι επομένως σκόπιμο να εξαιρεθεί από 
το πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού η θανάτωση ζώων κατά τη 
διάρκεια κυνηγετικών δραστηριοτήτων

14. Οι κυνηγετικές δραστηριότητες 
λαμβάνουν χώρα σε ένα πλαίσιο όπου οι 
συνθήκες θανάτωσης είναι πολύ 
διαφορετικές από εκείνες που 
χρησιμοποιούνται για τη θανάτωση των 
εκτρεφόμενων ζώων και οι δραστηριότητες 
αυτές διέπονται από ειδική εθνική
νομοθεσία. Η θανάτωση ζώων κατά τη 
διάρκεια κυνηγετικών δραστηριοτήτων δεν 
πρέπει, ως εκ τούτου, να καλύπτεται από 
τον παρόντα κανονισμό, αλλά να 
υπόκειται σε κανόνες που καθορίζονται 
στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας των 
κρατών μελών.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Οι  κυνηγετικές δραστηριότητες υπόκεινται στις αρμοδιότητες των κρατών μελών, που έχουν 
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προβλέψει κατάλληλη νομοθεσία.

Τροπολογία 31
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Ανάλογα με το πώς χρησιμοποιούνται 
κατά τη διαδικασία της σφαγής ή της 
θανάτωσης, ορισμένες μέθοδοι 
αναισθητοποίησης μπορούν να επιφέρουν 
τον θάνατο των ζώων με τρόπο που δεν 
προκαλεί πόνο και ελαχιστοποιεί την 
αγωνία ή την ταλαιπωρία του ζώου. 
Επομένως, δεν είναι απαραίτητο να 
γίνεται διάκριση μεταξύ αντιστρέψιμων 
και μη αντιστρέψιμων μεθόδων 
αναισθητοποίησης.

(24) Ανάλογα με το πώς χρησιμοποιούνται 
κατά τη διαδικασία της σφαγής ή της 
θανάτωσης, ορισμένες μέθοδοι 
αναισθητοποίησης μπορούν να επιφέρουν 
τον θάνατο των ζώων με τρόπο που δεν 
προκαλεί πόνο και ελαχιστοποιεί την 
αγωνία ή την ταλαιπωρία του ζώου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένες μέθοδοι αναισθητοποίησης / θανάτωσης γουνοφόρων ζώων με ασφυξιογόνα αέρια 
είναι αντιστρέψιμες και τα ζώα συνέρχονται. Δεδομένου ότι δεν ακολουθεί περαιτέρω στάδιο 
στη διαδικασία θανάτωσης, π.χ. αφαίμαξη, υπάρχει περίπτωση τα ζώα να συνεχίζουν να 
γδέρνονται ενώ έχουν ακόμα αισθητηριακή αντίληψη.

Τροπολογία 32
Mojca Drčar Murko

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Ένα κατάλληλα εκπαιδευμένο και 
ειδικευμένο προσωπικό συμβάλλει στη 
βελτίωση των συνθηκών μεταχείρισης των 
ζώων. Η ικανότητα καλής μεταχείρισης 
των ζώων προϋποθέτει γνώση των 

(27) Ένα κατάλληλα εκπαιδευμένο και 
ειδικευμένο προσωπικό συμβάλλει στη 
βελτίωση των συνθηκών μεταχείρισης των 
ζώων. Η ικανότητα καλής μεταχείρισης 
των ζώων προϋποθέτει γνώση των 
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βασικών προτύπων συμπεριφοράς και των 
αναγκών του κάθε είδους ζώου, καθώς και 
γνώση των ενδείξεων αισθητηριακής 
αντίληψης και ευαισθησίας. Προϋποθέτει 
επίσης τεχνική εμπειρία σε ό,τι αφορά τον 
χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό 
αναισθητοποίησης. Για το προσωπικό που 
αναλαμβάνει τη θανάτωση ζώων για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο και για 
όσους εποπτεύουν την εποχική θανάτωση 
γουνοφόρων ζώων πρέπει, επομένως, να 
προβλέπεται η κατοχή πιστοποιητικού 
ικανότητας για τις εργασίες που εκτελούν. 
Η απαίτηση κατοχής πιστοποιητικού 
ικανότητας για το υπόλοιπο προσωπικό 
που συμμετέχει στη θανάτωση των ζώων 
θα ήταν πάντως δυσανάλογη προς τον 
επιδιωκόμενο στόχο.

βασικών προτύπων συμπεριφοράς και των 
αναγκών του κάθε είδους ζώου, καθώς και 
γνώση των ενδείξεων αισθητηριακής 
αντίληψης και ευαισθησίας. Προϋποθέτει 
επίσης τεχνική εμπειρία σε ό,τι αφορά τον
χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό 
αναισθητοποίησης. Για το προσωπικό που 
αναλαμβάνει τη θανάτωση ζώων για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο και 
παραγωγή γουναρικών πρέπει, επομένως, 
να προβλέπεται η κατοχή πιστοποιητικού 
ικανότητας για τις εργασίες που εκτελούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στα σφαγεία απαιτείται πιστοποιητικό ικανότητας για όλο το προσωπικό που μεταχειρίζεται ή 
θανατώνει ζώα. Δεν υπάρχει λόγος να εξαιρεθούν τα άτομα που ασχολούνται με γουνοφόρα 
ζώα από την ίδια απαίτηση.

Τροπολογία 33
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Το προσωπικό με αρκετά χρόνια 
επαγγελματικής δραστηριότητας μπορεί να 
θεωρείται ότι διαθέτει έναν ορισμένο 
βαθμό εμπειρίας. Για το προσωπικό αυτό 
πρέπει επομένως να προβλεφθεί από τον 
παρόντα κανονισμό μεταβατική περίοδος 
σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις για το 
πιστοποιητικό ικανότητας.

(28) Το προσωπικό με αρκετά χρόνια 
επαγγελματικής δραστηριότητας μπορεί να 
θεωρείται ότι διαθέτει έναν ορισμένο 
βαθμό εμπειρίας. Για το προσωπικό αυτό 
πρέπει επομένως να προβλεφθεί από τον 
παρόντα κανονισμό μεταβατική περίοδος 
ανώτερης διάρκειας ενός έτους σε ό,τι 
αφορά τις απαιτήσεις για το πιστοποιητικό 
ικανότητας.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τα "αρκετά χρόνια επαγγελματικής δραστηριότητας" ενδέχεται να σημαίνουν πολλά χρόνια 
ανεκπαίδευτης κακής πρακτικής, με αποτέλεσμα τα ζώα να υφίστανται κακομεταχείριση. Για το 
λόγο αυτό πρέπει να καθοριστεί χρονικό όριο για την απαίτηση αυτής της σημαντικής διάταξης.

Τροπολογία 34
John Bowis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Τα κινητά σφαγεία περιορίζουν την 
ανάγκη για μεταφορά των ζώων σε 
μεγάλες αποστάσεις και μπορούν να 
συμβάλλουν στη βελτίωση της 
μεταχείρισης των ζώων. Ωστόσο, οι 
τεχνικοί περιορισμοί για τα κινητά σφαγεία 
διαφέρουν από τους αντίστοιχους για τα 
σταθερά και ενδέχεται να απαιτείται 
ανάλογη προσαρμογή των τεχνικών 
κανόνων. Επομένως, ο παρών κανονισμός 
πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα 
θέσπισης παρεκκλίσεων για την εξαίρεση 
των κινητών σφαγείων από τις απαιτήσεις 
σχετικά με την κατασκευή, τη διαρρύθμιση 
και τον εξοπλισμό τους.

(34) Τα κινητά σφαγεία περιορίζουν την 
ανάγκη για μεταφορά των ζώων σε 
μεγάλες αποστάσεις και μπορούν να 
συμβάλλουν στη βελτίωση της 
μεταχείρισης των ζώων. Τα κράτη μέλη θα 
έπρεπε επομένως να υποστηρίξουν και να 
ενθαρρύνουν την περαιτέρω ανάπτυξη 
και αύξηση της χρήσης των κινητών 
σφαγείων. Ωστόσο, οι τεχνικοί 
περιορισμοί για τα κινητά σφαγεία 
διαφέρουν από τους αντίστοιχους για τα 
σταθερά και ενδέχεται να απαιτείται 
ανάλογη προσαρμογή των τεχνικών 
κανόνων. Επομένως, ο παρών κανονισμός 
πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα 
θέσπισης παρεκκλίσεων για την εξαίρεση 
των κινητών σφαγείων από τις απαιτήσεις 
σχετικά με την κατασκευή, τη διαρρύθμιση 
και τον εξοπλισμό τους, υπό τον όρο ότι 
δεν τίθεται σε κίνδυνο η καλή 
μεταχείριση των ζώων. Η Επιτροπή θα 
υποβάλει έως την 1η Ιανουαρίου 2013 
νομοθετική πρόταση για την αύξηση της 
χρήσης των κινητών σφαγείων στην 
Κοινότητα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα κινητά σφαγεία μειώνουν την αγωνία που προκαλείται από το χειρισμό και τη μεταφορά των 
ζώων πριν από τη σφαγή αμβλύνοντας έτσι τον κίνδυνο για κρέας χαμηλής ποιότητας. 
Εντούτοις, για τα κινητά σφαγεία επίσης, πρέπει να διασφαλίζεται ο σεβασμός όλων των 
απαιτήσεων που σχετίζονται με την καλή μεταχείριση των ζώων.

Τροπολογία 35
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι 
απαραίτητες προκειμένου να παρέχουν 
στους φορείς εκμετάλλευσης και στις 
αρμόδιες αρχές συγκεκριμένες 
πληροφορίες σχετικά με την κατασκευή, τη 
διαρρύθμιση και τον εξοπλισμό των 
σφαγείων, ώστε να διασφαλίζεται ένα 
υψηλό επίπεδο προστασίας των ζώων αλλά 
και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τους 
φορείς εκμετάλλευσης. Είναι επομένως 
απαραίτητο η Κοινότητα να 
εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή ώστε να 
μπορεί να εκδίδει τέτοιου είδους 
κατευθυντήριες γραμμές.

(36) Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι 
απαραίτητες προκειμένου να παρέχουν 
στους φορείς εκμετάλλευσης και στις 
αρμόδιες αρχές συγκεκριμένες 
πληροφορίες σχετικά με την κατασκευή, τη 
διαρρύθμιση και τον εξοπλισμό των 
σφαγείων και μονάδων παραγωγής 
γουναρικών, ώστε να διασφαλίζεται ένα 
υψηλό επίπεδο προστασίας των ζώων αλλά 
και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τους 
φορείς εκμετάλλευσης. Είναι επομένως 
απαραίτητο η Κοινότητα να 
εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή ώστε να 
μπορεί να εκδίδει τέτοιου είδους 
κατευθυντήριες γραμμές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα ήταν λογικό να εξαιρεθούν οι μονάδες παραγωγής γουναρικών από τη διάταξη αυτή.
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Τροπολογία 36
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Σε ό,τι αφορά τον χειρισμό και την 
ακινητοποίηση των ζώων στα σφαγεία 
σημειώνονται συνεχείς επιστημονικές και 
τεχνικές πρόοδοι. Είναι επομένως 
σημαντικό η Κοινότητα να εξουσιοδοτήσει 
την Επιτροπή ώστε να μπορεί να 
τροποποιεί τις απαιτήσεις που διέπουν τον 
χειρισμό και την ακινητοποίηση των ζώων 
πριν από τη σφαγή διατηρώντας 
ταυτόχρονα ένα ομοιόμορφο και υψηλό 
επίπεδο προστασίας των ζώων.

(38) Σε ό,τι αφορά τον χειρισμό και την 
ακινητοποίηση των ζώων στα σφαγεία και 
στις μονάδες παραγωγής γουναρικών
σημειώνονται συνεχείς επιστημονικές και 
τεχνικές πρόοδοι. Είναι επομένως 
σημαντικό η Κοινότητα να εξουσιοδοτήσει 
την Επιτροπή ώστε να μπορεί να 
τροποποιεί τις απαιτήσεις που διέπουν τον 
χειρισμό και την ακινητοποίηση των ζώων 
πριν από τη θανάτωση διατηρώντας
ταυτόχρονα ένα ομοιόμορφο και υψηλό 
επίπεδο προστασίας των ζώων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα ήταν λογικό να εξαιρεθούν οι μονάδες παραγωγής γουναρικών από τη διάταξη αυτή. Ο 
όρος "σφαγή" προσδιορίζεται στον Κανονισμό ως " θανάτωση ζώων που προορίζονται για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο", με αποτέλεσμα να εξαιρούνται από την παρούσα διάταξη τα 
ζώα που θανατώνονται σε μονάδες παραγωγής γουναρικών.

Τροπολογία 37
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Πρόταση
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι 
απαραίτητες προκειμένου να παρέχουν 
στους φορείς εκμετάλλευσης και στις 
αρμόδιες αρχές συγκεκριμένες 
πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό και 
την ακινητοποίηση των ζώων πριν από τη 
σφαγή, ώστε να διασφαλίζεται ένα υψηλό 
επίπεδο προστασίας των ζώων αλλά και 

(39) Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι 
απαραίτητες προκειμένου να παρέχουν 
στους φορείς εκμετάλλευσης και στις 
αρμόδιες αρχές συγκεκριμένες 
πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό και 
την ακινητοποίηση των ζώων πριν από τη 
θανάτωση, ώστε να διασφαλίζεται ένα 
υψηλό επίπεδο προστασίας των ζώων αλλά 
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ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τους 
φορείς εκμετάλλευσης. Είναι επομένως 
απαραίτητο η Κοινότητα να 
εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή ώστε να 
μπορεί να εκδίδει τέτοιου είδους 
κατευθυντήριες γραμμές.

και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τους 
φορείς εκμετάλλευσης. Είναι επομένως 
απαραίτητο η Κοινότητα να 
εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή ώστε να 
μπορεί να εκδίδει τέτοιου είδους 
κατευθυντήριες γραμμές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. την Αιτιολόγηση της Τροπολογίας 6.

Τροπολογία 38
Bart Staes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, όσον αφορά τα ψάρια, 
εφαρμόζεται μόνο το άρθρο 3 παράγραφος 
1.

Όσον αφορά τα ψάρια, εφαρμόζεται 
προσωρινά μόνο το άρθρο 3 παράγραφος 
1. Εντούτοις, η Επιτροπή θα υποβάλει, 
εντός πενταετίας από τη θέση σε ισχύ του 
παρόντος κανονισμού, νομοθετική 
πρόταση σχετικά με τα πρότυπα για την 
προστασία των ψαριών κατά τη στιγμή 
της θανάτωσης.

Or. en

Τροπολογία 39
Mojca Drčar Murko

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) σχετικές διαδικασίες: διαδικασίες όπως 
ο χειρισμός, ο σταυλισμός, η 
ακινητοποίηση, η αναισθητοποίηση και η 
αφαίμαξη ζώων, όταν γίνονται στο πλαίσιο 

(β) σχετικές διαδικασίες: διαδικασίες όπως 
η εκφόρτωση, ο χειρισμός, ο σταυλισμός, 
η ακινητοποίηση, η αναισθητοποίηση και η 
αφαίμαξη ζώων, όταν γίνονται στο πλαίσιο 
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και στον χώρο όπου πρόκειται να 
θανατωθούν τα ζώα· 

και στον χώρο όπου πρόκειται να 
θανατωθούν τα ζώα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εκφόρτωση είναι μια από τις σχετικές διαδικασίες και πρέπει, ως εκ τούτου, να αναφέρεται 
στον προσδιορισμό. 

Τροπολογία 40
Mojca Drčar Murko

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο ια)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια) σφαγείο: οποιαδήποτε εγκατάσταση 
χρησιμοποιείται για τη σφαγή χερσαίων 
ζώων·

(ια) σφαγείο: οποιαδήποτε εγκατάσταση 
χρησιμοποιείται για τη σφαγή χερσαίων 
ζώων και ζώων που εκτρέφονται για την 
παραγωγή γουναρικών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προσδιορισμός του σφαγείου πρέπει να καλύπτει και την θανάτωση γουνοφόρων ζώων, 
ειδεμή θα εξαιρούνται από πολλές διατάξεις του προτεινόμενου Κανονισμού. Εάν δεν 
τροποποιηθεί ο προσδιορισμός, το σύνολο του κεφαλαίου 3 δεν θα εφαρμόζεται στα γουνοφόρα 
ζώα.

Τροπολογία 41
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο ιγ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιγ) γουνοφόρα ζώα: θηλαστικά ζώα τα 
οποία εκτρέφονται κατά κύριο λόγο για 
την παραγωγή γούνας, όπως τα βιζόν, τα 

(ιγ) γουνοφόρα ζώα: θηλαστικά ζώα τα 
οποία εκτρέφονται κατά κύριο λόγο για 
την παραγωγή γούνας, όπως τα βιζόν, τα 
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κουνάβια, οι αλεπούδες, τα ρακούν, οι 
μυοκάστορες και τα τσιντσιλά·

κουνάβια, οι αλεπούδες, τα ρακούν, οι 
νυκτερευτές, οι μυοκάστορες , τα 
κουνέλια και τα τσιντσιλά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη δύο ειδών που εκτρέφονται για την γούνα τους στην ΕΕ συμβάλλει στη συνοχή.

Τροπολογία 42
Jerzy Buzek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Για τα ζώα πριν και μετά τη γέννα 
ισχύει περίοδος προστασίας.

Or. pl

Τροπολογία 43
Mojca Drčar Murko

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1, όταν οι σχετικές μέθοδοι προβλέπονται 
από θρησκευτικά έθιμα, τα ζώα μπορούν 
να θανατώνονται χωρίς προηγούμενη 
αναισθητοποίηση, υπό την προϋπόθεση 
ότι η θανάτωση γίνεται σε σφαγείο.

Διαγράφεται

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν τη 
συγκεκριμένη παρέκκλιση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στην έκθεσή της του 2004 με τίτλο " Πτυχές καλής μεταχείρισης των μεθόδων 
αναισθητοποίησης και θανάτωσης των ζώων" η ΕΑΑΤ αναφέρει ότι "Κατά το διάστημα κατά το 
οποίο ο λαιμός του ζώου μόλις έχει κοπεί, και το ζώο έχει ακόμα αισθητηριακή  αντίληψη, 
είναι πολύ πιθανόν να ανακύπτουν σοβαρά προβλήματα από την άποψη της καλής μεταχείρισης 
των ζώων, καθότι το ζώο μπορεί να αισθάνεται άγχος, πόνο, αγωνία και άλλη ταλαιπωρία" , 
και κατά συνέπεια, η θανάτωση ενός ζώου χωρίς αναισθητοποίηση συνεπάγεται παραβίαση των 
απαιτήσεων της βασικής αρχής του παρόντος Κανονισμού, η οποία εκφράζεται στο Άρθρο 3.1: 
"Τα ζώα πρέπει να προφυλάσσονται από κάθε είδους πόνο, αγωνία ή ταλαιπωρία που μπορεί 
να αποφευχθεί, κατά τη θανάτωση και τις σχετικές διαδικασίες."

Τροπολογία 44
Mojca Drčar Murko

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αναισθητοποίηση γίνεται σύμφωνα με 
τις μεθόδους που ορίζονται στο παράρτημα 
I.

1. Η αναισθητοποίηση γίνεται σύμφωνα με 
τις μεθόδους που ορίζονται στο παράρτημα 
I.

Εντούτοις,  η τεχνική του ηλεκτρικού 
υδρόλουτρου για τα πουλερικά θα 
απαγορευθεί στην Κοινότητα έως την 1η 
Ιανουαρίου 2018. Εξαιρέσεις γίνονται για 
μικρά σφαγεία υπό τον όρο ότι 
συμμορφώνονται προς την παράγραφο 5 
του Παραρτήματος ΙΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως έχει αναγνωριστεί από την ΕΤΑΑ η αγκίστρωση ζωντανών πτηνών, σε συνδυασμό με το 
ηλεκτρικό υδρόλουτρο, είναι επώδυνη και αγχωτική διαδικασία η οποία πρέπει να αποφευχθεί. 
Η Επιτροπή δικαιολογεί τη διατήρηση της τεχνικής αυτής, αντί της σταδιακής της κατάργησης, 
με την απουσία οικονομικώς εφικτών εναλλακτικών λύσεων. Στην πραγματικότητα, 
αναπτύσσονται τεχνικές θανάτωσης με ασφυξιογόνα αέρια οι οποίες θα μπορέσουν να 
αντικαταστήσουν σε μερικά χρόνια τα ηλεκτρικά υδρόλουτρα στα μεγάλα και μεσαίου μεγέθους 
σφαγεία. Στα μικρά σφαγεία, όπου το κόστος της μετάβασης σε μεθόδους θανάτωσης με 
ασφυξιογόνα αέρια, θα ήταν πολύ υψηλό, ο υπάρχων εξοπλισμός αγκίστρωσης πρέπει να 
βελτιωθεί για να ελαχιστοποιηθεί η ταλαιπωρία των πτηνών.
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Τροπολογία 45
Bart Staes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το παράρτημα I μπορεί να 
τροποποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 
2 ώστε να λαμβάνεται υπόψη η σχετική 
επιστημονική και τεχνική πρόοδος.

3. Το παράρτημα I μπορεί να 
τροποποιείται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2α
ώστε να λαμβάνεται υπόψη η σχετική 
επιστημονική και τεχνική πρόοδος.

Or. en

Τροπολογία 46
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – σημείο στ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) θανάτωση γουνοφόρων ζώων 
Η έγκριση της τροπολογίας αυτής 
συνεπάγεται τη διαγραφή του Άρθρου 7(3) 
της πρότασης της Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος όλο το προσωπικό που εργάζεται σε μονάδες παραγωγής γουναρικών να μην 
υπόκειται στα ίδια κριτήρια που ισχύουν για το προσωπικό που εργάζεται στα σφαγεία.
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Τροπολογία 47
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – σημείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τη μέγιστη ποσότητα φόρτωσης κάθε 
γραμμής σφαγής·

(α) τη μέγιστη ποσότητα φόρτωσης κάθε 
γραμμής σφαγής και μονάδας παραγωγής 
γουναρικών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ζώα που εκτρέφονται σε μονάδες παραγωγής γουναρικών θανατώνονται κατά τη διάρκεια 
σύντομης περιόδου που αντιστοιχεί στην "παρτίδα" τους, μόλις τελειώσει η πρώτη χειμερινή 
τριχόρροια, με αποτέλεσμα να θανατώνονται πολλές χιλιάδες ζώα σε διάστημα ελάχιστων 
ημερών. Είναι ουσιαστικής σημασίας να καθοριστεί ανώτατο όριο για δραστηριότητες αυτού 
του τύπου, προκειμένου να αποφευχθούν η καταστρατήγηση των διατάξεων και η 
κακομεταχείριση των ζώων. 

Τροπολογία 48
Jerzy Buzek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι φορείς εκμετάλλευσης είναι 
υποχρεωμένοι να βιντεοσκοπούν τον 
χώρο όπου  πραγματοποιείται η σφαγή 
και να διατηρούν τις βιντεοταινίες επί 7-
14 ημέρες.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Εάν οι εργαζόμενοι στο σφαγείο έχουν επίγνωση του ότι βιντεοσκοπούνται οι δραστηριότητές 
τους, θα είναι περισσότερο πειθαρχημένοι απ' ό, τι θα ήταν σε περίπτωση που ήταν παρών ένας  
υπάλληλος υπεύθυνος  για την καλή μεταχείριση των ζώων, ό οποίος πληρώνεται από τον 
προϋπολογισμό του ιδίου του σφαγείου.
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Τροπολογία 49
Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Οι φορείς εκμετάλλευσης των 
μονάδων παραγωγής γουναρικών 
ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές εκ των 
προτέρων όταν πρόκειται να θανατωθούν 
ζώα, ούτως ώστε να είναι δυνατή η 
παρακολούθηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα περισσότερα ζώα που εκτρέφονται σε μονάδες παραγωγής γουναρικών θανατώνονται κατά 
τη διάρκεια σύντομης περιόδου που αντιστοιχεί στην "παρτίδα" τους, μόλις τελειώσει η πρώτη 
χειμερινή τριχόρροια. Συνήθως ακολουθεί δεύτερη περίοδος θανάτωσης μετά από την εποχή 
αναπαραγωγής. Κατά συνέπεια, διαφορετικά απ' ό, τι στην περίπτωση των άλλων διαδικασιών 
σφαγής που εκτελούνται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, η θανάτωση των γουνοφόρων ζώων 
λαμβάνει χώρα σε σύντομο διάστημα μερικών ημερών. Είναι ουσιαστικής σημασίας να 
ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές, ούτως ώστε να είναι εφικτή η παρακολούθηση.

Τροπολογία 50
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Οι φορείς εκμετάλλευσης των 
μονάδων παραγωγής γουναρικών 
ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές εκ των 
προτέρων όταν πρόκειται να θανατωθούν 
ζώα, ούτως ώστε να είναι δυνατή η 
παρακολούθηση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα περισσότερα ζώα που εκτρέφονται σε μονάδες παραγωγής γουναρικών θανατώνονται κατά 
τη διάρκεια σύντομης περιόδου που αντιστοιχεί στην "παρτίδα" τους, μόλις τελειώσει η πρώτη 
χειμερινή τριχόρροια. Συνήθως ακολουθεί δεύτερη περίοδος θανάτωσης μετά από την εποχή 
αναπαραγωγής. Κατά συνέπεια, διαφορετικά απ' ό, τι στην περίπτωση των άλλων διαδικασιών 
σφαγής που εκτελούνται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, η θανάτωση των γουνοφόρων ζώων 
λαμβάνει χώρα σε σύντομο διάστημα μερικών ημερών. Είναι ουσιαστικής σημασίας να 
ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές, ούτως ώστε να είναι εφικτή η παρακολούθηση.

Τροπολογία 51
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Οι φορείς εκμετάλλευσης των 
μονάδων παραγωγής γουναρικών 
ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές εκ των 
προτέρων όταν πρόκειται να θανατωθούν 
ζώα, ούτως ώστε να είναι δυνατή η 
παρακολούθηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα περισσότερα ζώα που εκτρέφονται σε μονάδες παραγωγής γουναρικών θανατώνονται κατά 
τη διάρκεια σύντομης περιόδου που αντιστοιχεί στην "παρτίδα" τους, μόλις τελειώσει η πρώτη 
χειμερινή τριχόρροια. Συνήθως ακολουθεί δεύτερη περίοδος θανάτωσης μετά από την εποχή 
αναπαραγωγής. Κατά συνέπεια, διαφορετικά απ' ό, τι στην περίπτωση των άλλων διαδικασιών 
σφαγής που εκτελούνται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, η θανάτωση των γουνοφόρων ζώων 
λαμβάνει χώρα σε σύντομο διάστημα μερικών ημερών. Είναι ουσιαστικής σημασίας να 
ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές, ούτως ώστε να είναι εφικτή η παρακολούθηση.
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Τροπολογία 52
Bart Staes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τυχόν λεπτομερείς κανόνες που 
απαιτούνται για την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αφορούν τη σφαγή ή θανάτωση των 
ψαριών, μπορούν να εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία που αναφέρεται στο 
άρθρο 22 παράγραφος 2.

Τυχόν λεπτομερείς κανόνες που 
απαιτούνται για την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού μπορούν να 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως για όλα τα άλλα ζώα, η σφαγή και θανάτωση ψαριών πρέπει να ρυθμιστεί μέσω της 
διαδικασίας συναπόφασης, βλ. την τροπολογία στο Άρθρο 1.

Τροπολογία 53
Bart Staes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Όπου γίνεται παραπομπή στην 
παράγραφο αυτή, θα ισχύουν το Άρθρο 
5α(1) έως (4) και το Άρθρο 7 της 
Απόφασης 1999/468/ΕΚ, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 8 
της Απόφασης αυτής.

Or. en
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Τροπολογία 54
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2018, το 
άρθρο 11 παράγραφος 1 ισχύει μόνο για 
νέα σφαγεία ή για τυχόν νέα κατασκευή, 
διαρρύθμιση ή εξοπλισμό που καλύπτεται 
από τους κανόνες που ορίζονται στο 
παράρτημα II, εφόσον δεν έχουν τεθεί σε 
λειτουργία πριν από την ημερομηνία 
[εφαρμογής/έναρξης ισχύος] του παρόντος 
κανονισμού.

1. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2018, το 
άρθρο 11 παράγραφος 1 ισχύει μόνο για 
νέα σφαγεία ή για τυχόν νέα κατασκευή ή
διαρρύθμιση που καλύπτεται από τους 
κανόνες που ορίζονται στο παράρτημα II, 
εφόσον δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία πριν 
από την ημερομηνία [εφαρμογής/έναρξης 
ισχύος] του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν συντρέχουν λόγοι να ισχύει η ίδια εξαίρεση για εξοπλισμό (π. χ. τον ηλεκτρικό εξοπλισμό 
αναισθητοποίησης που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ(4)) με αυτή που ισχύει για κατασκευή.

Τροπολογία 55
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2014, τα 
κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν την 
έκδοση πιστοποιητικών ικανότητας, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 18, χωρίς εξέταση 
των προσώπων που μπορούν να 
αποδείξουν σχετική αδιάλειπτη 
επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 
[δέκα] ετών.

2. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2014, τα 
κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν την 
έκδοση πιστοποιητικών ικανότητας, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 18, μετά από 
απλοποιημένη εξέταση των προσώπων που 
μπορούν να αποδείξουν σχετική 
αδιάλειπτη επαγγελματική εμπειρία
τουλάχιστον [δέκα] ετών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Μια περίοδος "αδιάλειπτης επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον [δέκα] ετών" δεν συνιστά 
εγγύηση ικανότητας και μπορεί να σημαίνει ότι μια κακή πρακτική στην ουσία κατοχυρώνεται. 
Όσοι ασχολούνται με τη θανάτωση πρέπει να εξετάζονται ως προς την ικανότητά τους, 
προκειμένου να καταστεί σεβαστό το πνεύμα της νομοθεσίας.

Τροπολογία 56
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Έως την 1η Ιανουαρίου 2013, η 
Επιτροπή θα υποβάλει νομοθετική 
πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο σχετικά με την 
αυξανόμενη χρήση κινητών σφαγείων 
εντός της Κοινότητας, διασφαλίζοντας τη 
λήψη όλων των προληπτικών μέτρων σ' 
αυτές τις κινητές μονάδες για να μην 
τεθεί σε κίνδυνο η καλή μεταχείριση των 
ζώων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κινητά σφαγεία μειώνουν την αγωνία που προκαλείται από το χειρισμό και τη μεταφορά των 
ζώων πριν από τη σφαγή αμβλύνοντας έτσι τον κίνδυνο για κρέας χαμηλής ποιότητας. Για 
ευπαθή ζώα, όπως ωοτόκοι όρνιθες και αγελάδες γαλακτοπαραγωγής σε περίοδο γαλουχίας, 
συνιστούν σημαντικό μέσο αποφυγής επώδυνων μεταφορών, που προκαλούν συχνά κατάγματα 
ή πτώσεις. Παρέχουν επιπλέον περιβαλλοντικά οφέλη από πλευράς μείωσης της 
περιβαλλοντικής υποβάθμισης.
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Τροπολογία 57
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – πίνακας 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή
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Αρι
θ.

Ονομασία Περιγραφή Κατηγορία ζώων Βασικές παράμετροι Specific requirements of
Chapter II of this Annex

2 Ηλεκτρική 
θανάτωση 
με 
ηλεκτρόδι
α σε 
κεφαλή και 
πλάτη

Έκθεση του σώματος σε ηλεκτρικό ρεύμα 
που προκαλεί ταυτόχρονα ηλεκτροεγκεφαλογράφημα 
(ΗΕΓ) 
τύπου γενικευμένης επιληψίας (αναισθητοποίηση) 
και ινιδισμό ή διακοπή της λειτουργίας 
της καρδιάς (θανάτωση)

Όλα τα είδη εκτός από 
αμνούς 
και χοιρίδια με βάρος 
ζώντος ζώου μικρότερο 
των 5 kg και
βοοειδή.

Ελάχιστο ρεύμα (A ή mA).
Ελάχιστη τάση (V).
Μέγιστη συχνότητα (Hz).
Ελάχιστος χρόνος έκθεσης.
Συχνότητα βαθμονόμησης του 
εξοπλισμού
Βελτιστοποίηση της ροής του 
ρεύματος.
Πρόληψη ηλεκτροσόκ πριν από την 
αναισθητοποίηση.

Σημείο 3.

Σημείο 4 για τις 
αλεπούδες και
τα τσιντσιλά.

Τροπολογία

No Ονομασία Περιγραφή Κατηγορία ζώων Βασικές παράμετροι Specific requirements of
Chapter II of this Annex

2 Ηλεκτρική 
θανάτωση 
με 
ηλεκτρόδι
α σε 
κεφαλή και 
πλάτη

Έκθεση του σώματος σε ηλεκτρικό ρεύμα 
που προκαλεί ταυτόχρονα ηλεκτροεγκεφαλογράφημα 
(ΗΕΓ) 
τύπου γενικευμένης επιληψίας (αναισθητοποίηση) 
και ινιδισμό ή διακοπή της λειτουργίας 
της καρδιάς (θανάτωση)

Όλα τα είδη εκτός από 
αμνούς και χοιρίδια με 
βάρος ζώντος ζώου 
μικρότερο
των 5kg, βοοειδή, και 
γουνοφόρα ζώα.

Ελάχιστο ρεύμα (A ή mA).
Ελάχιστη τάση (V).
Μέγιστη συχνότητα (Hz).
Ελάχιστος χρόνος έκθεσης.
Συχνότητα βαθμονόμησης του 
εξοπλισμού
Βελτιστοποίηση της ροής του 
ρεύματος.
Πρόληψη ηλεκτροσόκ πριν από την 
αναισθητοποίηση.

Σημείο 3.
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Or. en

Αιτιολόγηση

The evidence is clear that electrocution of conscious foxes is not humane. It has been banned 
by New York State. Veterinarian Dr Butterworth says: ‘Electrocution requires considerable 
restraint, and use of electrodes inserted into orifices in some species. If cardiac arrest is 
induced without first inducing unconsciousness, then there is potential for severe pain and 
distress. Electrocution equipment presents hazards to the operator.’  The American 
Veterinary Medical Association disapproves of electrocution in this setting. It says: 
‘Techniques that apply electric current from head to tail……are unacceptable.’ The same 
concerns arise for ‘ear to tail’ electrocution of chinchillas.

Τροπολογία 58
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – κεφάλαιο II – παράγραφος 4 – εδάφια 4.2 και 4.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4.2 Αλεπούδες Διαγράφεται
Τα ηλεκτρόδια πρέπει να τοποθετούνται 
στο στόμα και στο ορθό με ελάχιστη τιμή 
ρεύματος 0,3 αμπέρ και ελάχιστη τάση 
110 βολτ για τουλάχιστον τρία 
δευτερόλεπτα.
4.3 Τσιντσιλά
Τα ηλεκτρόδια πρέπει να τοποθετούνται 
στο αφτί και στην ουρά με ελάχιστη τιμή 
ρεύματος 0,57 αμπέρ για τουλάχιστον 60 
δευτερόλεπτα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία 17.
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Τροπολογία 59
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – κεφάλαιο II – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Μονοξείδιο του άνθρακα (καθαρό ή σε 
συνδυασμό με άλλα αέρια) για γουνοφόρα 
ζώα

Διαγράφεται

8.1 Τα ζώα πρέπει να βρίσκονται υπό 
οπτική παρακολούθηση ανά πάσα στιγμή.
8.2 Πρέπει να εισάγονται ένα ένα και να 
διασφαλίζεται ότι, προτού να εισαχθεί το 
επόμενο ζώο, το προηγούμενο είναι 
αναίσθητο ή νεκρό.
8.3 Τα ζώα πρέπει να παραμένουν στον 
θάλαμο έως ότου είναι πλέον νεκρά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογίες 19 και 20.

Τροπολογία 60
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – κεφάλαιο II – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Μονοξείδιο του άνθρακα σε συνδυασμό 
με άλλα αέρια για γουνοφόρα ζώα

Διαγράφεται

9.1 Αέριο που παράγεται από κινητήρα 
ειδικά προσαρμοσμένο για τον σκοπό 
αυτό μπορεί να χρησιμοποιείται υπό την 
προϋπόθεση ότι δοκιμές έχουν δείξει ότι 
το αέριο αυτό:
(a) έχει ψυχθεί επαρκώς
(β) έχει υποστεί επαρκή διήθηση
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(γ) δεν περιέχει ερεθιστικά συστατικά ή 
αέρια.
9.2 Τα ζώα δεν πρέπει να τοποθετούνται 
στον θάλαμο εάν δεν έχει επιτευχθεί η 
ελάχιστη προβλεπόμενη συγκέντρωση 
μονοξειδίου του άνθρακα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία 20.

Τροπολογία 61
Mojca Drčar Murko

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙΙ – παράγραφος 1 – σημείο 1.2 - εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν πρόκειται για θηλαστικά, με 
εξαίρεση τα λαγόμορφα, ο συνολικός 
χρόνος μεταφοράς που προστίθεται στον 
χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ εκφόρτωσης 
και σφαγής δεν πρέπει να υπερβαίνει:

Όταν πρόκειται για θηλαστικά, με 
εξαίρεση τα λαγόμορφα, ο συνολικός 
χρόνος μεταφοράς που προστίθεται στον 
χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ εκφόρτωσης 
και σφαγής δεν πρέπει να υπερβαίνει:

(α) 19 ώρες για ζώα που δεν έχουν 
απογαλακτιστεί

(α) 2 ώρες για ζώα που δεν έχουν 
απογαλακτιστεί

(β) 24 ώρες για τα ιπποειδή και τους 
χοίρους

(β) 12 ώρες για τα ιπποειδή και τους 
χοίρους

(γ) 29 ώρες για τα μηρυκαστικά. (γ) 12 ώρες για τα μηρυκαστικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ισχύουσα Οδηγία για τη σφαγή ζώων καθορίζει, στο Παράρτημα Α, παράγραφος 1,σημείο 6, 
ότι  προκειμένου για ζώα που δεν έχουν απογαλακτιστεί η σφαγή πρέπει να επέρχεται εντός δύο 
ωρών.  Για ιπποειδή, χοίρους και μηρυκαστικά το ανώτατο χρονικό όριο είναι 12 ώρες.
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Τροπολογία 62
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙΙ – παράγραφος 1 – σημείο 1.5.- στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γa) ζώα γαλακτοπαραγωγής σε περίοδο 
γαλουχίας πρέπει να θανατώνονται σε 
κινητό σφαγείο εντός 12 ωρών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ζώα γαλακτοπαραγωγής σε περίοδο γαλουχίας ταλαιπωρούνται σε μεγάλο βαθμό κατά τη 
διάρκεια μεταφορών και όταν δεν αρμέγονται τουλάχιστον ανά 12ωρο, εξαιτίας της μειωμένης 
ανάπτυξης των οπισθίων μυών τους  και της μόνιμης προσπάθειας που χρειάζεται για να 
διατηρηθεί η ισορροπία κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Συχνά σημειώνονται πτώσεις και τα 
ζώα εκτίθενται σε περαιτέρω κακομεταχείριση όταν φτάνουν ταλαιπωρημένα στα σφαγεία. 
Κατά συνέπεια, πρέπει να αναπτυχθούν κινητά σφαγεία, και μάλιστα πρέπει να διασφαλιστεί ότι 
σχεδιάζονται και εξοπλίζονται έτσι, ώστε να λαμβάνεται πλήρως υπόψη η προστασία των 
ζώων. Η προσθήκη αυτή είναι, ως εκ τούτου, απαραίτητη.

Τροπολογία 63
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – πίνακας
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Διαδικασίες σφαγής που απαριθμούνται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 2

Θέματα για την εξέταση ικανότητας

Όλες οι διαδικασίες που απαριθμούνται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως στ).

Συμπεριφορά των ζώων, ταλαιπωρία των 
ζώων, αισθητηριακή αντίληψη και 
ευαισθησία, στρες των ζώων.

(α) χειρισμός και φροντίδα των ζώων πριν 
από την ακινητοποίησή τους·
(β) ακινητοποίηση των ζώων με σκοπό την 
αναισθητοποίηση ή τη θανάτωσή τους·

Πρακτικές πτυχές του χειρισμού και της 
ακινητοποίησης των ζώων.

(γ) αναισθητοποίηση των ζώων· Πρακτικές πτυχές των τεχνικών 
αναισθητοποίησης. Εφεδρικές μέθοδοι 
αναισθητοποίησης ή/και θανάτωσης. 
Συντήρηση εξοπλισμών αναισθητοποίησης 
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ή/και θανάτωσης.
(δ) αξιολόγηση της αποτελεσματικής 
αναισθητοποίησης·

Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας 
της αναισθητοποίησης. Εφεδρικές μέθοδοι 
αναισθητοποίησης ή/και θανάτωσης.

(ε) αγκίστρωση ή ανύψωση ζώντων ζώων· Πρακτικές πτυχές του χειρισμού και της 
ακινητοποίησης των ζώων.

(στ) αφαίμαξη ζώντων ζώων. Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας 
της αναισθητοποίησης. Εφεδρικές μέθοδοι 
αναισθητοποίησης ή/και θανάτωσης.

Τροπολογία

Διαδικασίες σφαγής που απαριθμούνται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 2

Θέματα για την εξέταση ικανότητας

Όλες οι διαδικασίες που απαριθμούνται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως στ α).

Συμπεριφορά των ζώων, ταλαιπωρία των 
ζώων, αισθητηριακή αντίληψη και 
ευαισθησία, στρες των ζώων.

(α) χειρισμός και φροντίδα των ζώων πριν 
από την ακινητοποίησή τους·
(β) ακινητοποίηση των ζώων με σκοπό την 
αναισθητοποίηση ή τη θανάτωσή τους· 

Πρακτικές πτυχές του χειρισμού και της 
ακινητοποίησης των ζώων.

(γ) αναισθητοποίηση των ζώων· Πρακτικές πτυχές των τεχνικών 
αναισθητοποίησης. Εφεδρικές μέθοδοι 
αναισθητοποίησης ή/και θανάτωσης. 
Συντήρηση εξοπλισμών αναισθητοποίησης 
ή/και θανάτωσης. 

(δ) αξιολόγηση της αποτελεσματικής 
αναισθητοποίησης·

Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας 
της αναισθητοποίησης. Εφεδρικές μέθοδοι 
αναισθητοποίησης ή/και θανάτωσης.

(ε) αγκίστρωση ή ανύψωση ζώντων ζώων· Πρακτικές πτυχές του χειρισμού και της 
ακινητοποίησης των ζώων.

(στ) αφαίμαξη ζώντων ζώων. Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας 
της αναισθητοποίησης. Εφεδρικές μέθοδοι 
αναισθητοποίησης ή/και θανάτωσης.

(στ α) θανάτωση γουνοφόρων ζώων Πρακτικές πτυχές του χειρισμού και της 
ακινητοποίησης των ζώων.

Πρακτικές πτυχές των τεχνικών 
αναισθητοποίησης.

Εφεδρικές μέθοδοι αναισθητοποίησης ή/και 
θανάτωσης.

Συντήρηση εξοπλισμών αναισθητοποίησης 
ή/και θανάτωσης.

Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας 
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της αναισθητοποίησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία 11. Η τροπολογία χρειάζεται για λόγους συνοχής για να διασφαλιστεί ότι 
καλύπτονται όλες οι πτυχές της θανάτωσης γουνοφόρων ζώων.
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