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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Κάθε χρόνο θανατώνονται στα σφαγεία της ΕΕ εκατομμύρια ζώα, όπως χοίροι, πρόβατα, 
αίγες και βοοειδή. Επιπλέον 4 εκατ. πουλερικά θανατώνονται ετησίως στην ΕΕ.

Πολλά από αυτά τα ζώα υφίστανται σοβαρές ταλαιπωρίες, όχι μόνο κατά τη μεταφορά τους 
στα σφαγεία αλλά και κατά τη θανάτωση. Η Ε.Ε. έχει την υποχρέωση να επιβάλει βασικές 
αλλαγές για την ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας αυτής, έχοντας κατά νου ότι υψηλός 
αριθμός πολιτών της ΕΕ ζητεί υψηλές προδιαγραφές σε σχέση με την προστασία της καλής 
μεταχείρισης των ζώων.

Η παύση της κατανάλωσης κρέατος θα ήταν ο πλέον προφανής τρόπος ελαχιστοποίησης της 
ταλαιπωρίας που υφίστανται εκατομμύρια ζώα τερματίζοντας έτσι την τις εκτεταμένες 
θανάτωσης ζώων. Τούτο θα έπρεπε να αποτελέσει θέμα υψηλής προτεραιότητας προκειμένου 
να υπάρξουν άμεσες αλλαγές. Δυστυχώς, είναι μάλλον απίθανο να σταματήσει στο εγγύς 
μέλλον η κατανάλωση κρέατος. Είναι επομένως ουσιώδους σημασίας να μειωθεί στο 
ελάχιστο η ταλαιπωρία που υφίστανται τα ζώα κατά τη σφαγή.

Ως συντάκτης γνωμοδότησης, χαιρετίζω επομένως την πρόταση της Επιτροπής για 
αναθεώρηση της οδηγίας 93/119/ΕΚ. Ο προτεινόμενος κανονισμός επιβάλλει τους ίδιους 
ελάχιστους κανόνες σε σχέση με τη μεταχείριση των ζώων κατά τη σφαγή στο σύνολο της 
ΕΕ. Πρέπει να επισημανθεί ότι οι παράγοντες του κλάδου φέρουν την ευθύνη για την 
εξασφάλιση της καλής μεταχείρισης των ζώων, και τη μείωση της αγωνίας και της 
ταλαιπωρίας κατά τη θανάτωση σε ελάχιστα επίπεδα.

Ο συντάκτης θεωρεί ωστόσο ότι οι προτάσεις της Επιτροπής χρειάζονται κάποια βελτίωση. Η 
καθιέρωση και η χρήση κινητών σφαγείων θα έπρεπε να ενθαρρύνονται. Τούτο μπορεί να 
αποτελέσει έναν αποτελεσματικό τρόπο μείωσης της ανάγκης να μεταφέρονται τα ζώα σε 
μεγάλες αποστάσεις ανά την Ευρώπη εξαλείφοντας έτσι την αγωνία που υποχρεώνονται να 
υποστούν τα ζώα σε τόσο μακρές μεταφορές. Τέτοια κινητά σφαγεία ΄χρησιμοποιούνται κατά 
κόρο στη Νορβηγία. Η ΕΕ θα έπρεπε να είναι σε θέση να ακολουθήσει το παράδειγμα της 
Νορβηγίας.

Ο κανονισμός της επιτροπής απαιτεί από όλα τα σφαγεία να ορίζουν επίσημους επιθεωρητές 
για την καλή μεταχείριση των ζώων, γεγονός που καθιστά τους παράγοντες του κλάδου 
πλήρως υπεύθυνους για την καλή μεταχείριση των ζώων. Οι επιθεωρητές αυτοί δεν μπορούν 
και δεν θα έπρεπε επομένως να υποκαθιστούν τους τακτικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις που 
πραγματοποιούνται από τις εθνικές αρχές του κάθε κράτους μέλους. Με βάση την εμπειρία 
στα κράτη μέλη, οι έλεγχοι καυτή και επιθεωρήσεις πρέπει μάλλον να πραγματοποιούνται με 
μεγαλύτερη συχνότητα και να βελτιωθούν. Μια πιθανή μέθοδος χρηματοδότησης των 
επιθεωρήσεων θα ήταν να συμβάλει η βιομηχανία με ένα μικρό τέλος για κάθε κιλό κρέατος 
που παράγεται.

Ο συντάκτης θα επιθυμούσε επιπλέον να υπογραμμίσει ότι είναι ζωτικής σημασίας να 
λειτουργούν ανεξάρτητα τα προτεινόμενα εθνικά κέντρα αναφοράς, δεδομένου ότι τα κέντρα 
αυτά θα μπορούσαν να παράσχουν τεχνική και άλλου είδους εμπειρογνωμοσύνη επί θεμάτων 
που άπτονται της καλής μεταχείρισης των ζώων.
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Πρέπει να καταστεί σαφές ότι ο προτεινόμενος κανονισμός θέτει απλώς τους ελάχιστους 
κανόνες. Θα έπρεπε να επιτρέπεται στα μεμονωμένα κράτη μέλη ο όχι μόνο να εφαρμόζουν 
οι υψηλότερες προδιαγραφές για την καλή μεταχείριση των ζώων αλλά και να ενθαρρύνονται 
για να το πράξουν. Οι υψηλότερες προδιαγραφές θα ήταν δυνατόν να ενθαρρύνουν μια 
σταδιακή βελτίωση της προστασίας της καλής μεταχείρισης των ζώων μειώνοντας 
ταυτόχρονα στο ελάχιστο τις ταλαιπωρίες που υφίστανται τα ζώα πριν και κατά τη θανάτωση. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

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 
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.

(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. ωστόσο, για την 
προστασία των ψαριών κατά τη θανάτωση
πρέπει να θεσπιστούν ξεχωριστά πρότυπα 
εντός πενταετίας από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού. Επομένως, οι 
διατάξεις που ισχύουν για τα ψάρια πρέπει 
μέχρι τότε να περιορίζονται στη βασική 
αρχή. Οι περαιτέρω αυτές πρωτοβουλίες 
θα πρέπει να διερευνήσουν επιλογές 
νομοθετικού ή μη χαρακτήρα που 
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, 
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οικονομικών και διοικητικών επιπτώσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για πολλά παίκτη εύχομαι να ψάρια δεν είναι ακόμη σαφές ποια είναι η πλέον ενδεδειγμένη 
μέθοδος σφαγής. Υπάρχουν ωστόσο επιστημονικά στοιχεία (έκθεση EFSA 15ης Ιουνίου 2004) 
σύμφωνα με τα οποία ορισμένες μέθοδοι συνιστούν κακομεταχείριση του ψαριού όπως αγωνία 
και απέχθεια γεγονός που συνιστά να θέλει πολύ χρόνο το ψάρι για να χάσει τη συνείδησή του.

Τροπολογία 2

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 
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.

(27) Ένα κατάλληλα εκπαιδευμένο και 
ειδικευμένο προσωπικό συμβάλλει στη 
βελτίωση των συνθηκών μεταχείρισης των 
ζώων. Η ικανότητα καλής μεταχείρισης 
των ζώων προϋποθέτει γνώση των 
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. 
Η απαίτηση κατοχής πιστοποιητικού 
ικανότητας για το υπόλοιπο προσωπικό 
που συμμετέχει στη θανάτωση των ζώων 
θα ήταν πάντως δυσανάλογη προς τον 
επιδιωκόμενο στόχο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να εξαιρείται το προσωπικό που εργάζεται στις εκμεταλλεύσεις παραγωγής 
γουναρικών από την ανάγκη πιστοποίησης ικανότητας. 

Τροπολογία 3

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 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. Η Επιτροπή θα 
έπρεπε έως την 1η Ιανουαρίου 2013 να 
υποβάλει νομοθετική πρόταση για την 
αύξηση της χρήσης των κινητών 
σφαγείων στην Κοινότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κινητά σφαγεία μειώνουν την αγωνία που προκαλείται από το χειρισμό και τη μεταφορά των 
ζώων πριν από τη σφαγή. Παρέχουν επιπλέον περιβαλλοντικά οφέλη από πλευράς μείωσης των 
εκπομπών Co2.
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Η θανάτωση χωρίς αναισθητοποίηση 
προϋποθέτει ότι ο λαιμός του ζώου κόβεται 
με ακρίβεια ώστε να περιορίζεται στο 
ελάχιστο η ταλαιπωρία του. Επιπλέον, η 
απουσία μηχανικής ακινητοποίησης μετά 
την τομή ενδέχεται να επιβραδύνει τη 
διαδικασία αφαίμαξης παρατείνοντας 
χωρίς λόγο την ταλαιπωρία των ζώων. Τα 
ζώα που θανατώνονται χωρίς 
αναισθητοποίηση πρέπει επομένως να 
ακινητοποιούνται ξεχωριστά.

(37) Η θανάτωση χωρίς αναισθητοποίηση 
προϋποθέτει ότι ο λαιμός του ζώου κόβεται 
με ακρίβεια ώστε να περιορίζεται στο 
ελάχιστο η ταλαιπωρία του. Επιπλέον, η 
απουσία μηχανικής ακινητοποίησης μετά 
την τομή ενδέχεται να επιβραδύνει τη 
διαδικασία αφαίμαξης παρατείνοντας 
χωρίς λόγο την ταλαιπωρία των ζώων. Τα 
ζώα που θανατώνονται χωρίς 
αναισθητοποίηση πρέπει επομένως να 
ακινητοποιούνται ξεχωριστά και 
αναισθητοποιούνται ουσιαστικά αμέσως 
μετά το κόψιμο του λαιμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνεται υπόψη και η θρησκευτική σφαγή. Ωστόσο, προκειμένου να 
προστατεύονται τα ζώα από ανώφελες ταλαιπωρίες, πρέπει να εφαρμόζεται η απαίτηση για εκ 
των υστέρων αναισθητοποίηση.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – σημείο α) – υποσημείο (iii)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) κατά τη διάρκεια πολιτιστικών και 
αθλητικών γεγονότων·

(iii) κατά τη διάρκεια πολιτιστικών 
γεγονότων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να αποκλείονται οι αθλητικές εκδηλώσεις από το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού.
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο στ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) αναισθητοποίηση: κάθε μέθοδος που 
εφαρμόζεται σκόπιμα και επιφέρει 
απώλεια της αισθητηριακής αντίληψης και 
ευαισθησίας, χωρίς πόνο, 
συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε 
μεθόδου καταλήγει σε ακαριαίο θάνατο·

στ) αναισθητοποίηση: κάθε μέθοδος που 
εφαρμόζεται σκόπιμα και επιφέρει 
απώλεια της αισθητηριακής αντίληψης και 
ευαισθησίας, χωρίς πόνο, αγωνία ή 
ταλαιπωρία, συμπεριλαμβανομένης 
οποιασδήποτε μεθόδου καταλήγει σε 
ακαριαίο θάνατο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η έννοια του πόνου είναι υποκειμενική, πρέπει να ισχύει η διατύπωση του 
άρθρου3.1.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο η)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) πολιτιστικά ή αθλητικά γεγονότα: 
γεγονότα τα οποία συνδέονται κατ’ ουσία 
και κατά κύριο λόγο με μακραίωνες 
πολιτιστικές παραδόσεις ή αθλητικές 
δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων 
των αγώνων δρόμου και άλλων μορφών 
αγώνα, όπου δεν υπάρχει παραγωγή 
κρέατος άλλων προϊόντων ζωικής 
προέλευσης ή όπου αυτή η παραγωγή 
είναι επουσιώδης σε σχέση με το ίδιο το 
γεγονός, καθώς και οικονομικά 
επουσιώδης·

η) πολιτιστικά γεγονότα: γεγονότα τα 
οποία συνδέονται κατ’ ουσία και κατά 
κύριο λόγο με μακραίωνες πολιτιστικές 
παραδόσεις·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να αποκλείονται οι αθλητικές εκδηλώσεις από το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο ι)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) σφαγή: η θανάτωση ζώων που 
προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο·

ι) σφαγή: η θανάτωση ζώων που 
προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο ή για την παραγωγή γουναρικών
·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της σφαγής αποκλείει τα γουνοφόρα ζώα από πολλές εκ των διατάξεων της 
πρότασης. Τα ζώα που θανατώνονται για τη γούνα τους πρέπει να προστατεύονται όπως και τα 
άλλα ζώα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα ζώα πρέπει να προφυλάσσονται από 
κάθε είδους πόνο, αγωνία ή ταλαιπωρία 
που μπορεί να αποφευχθεί, κατά τη 
θανάτωση και τις σχετικές διαδικασίες.

1. Τα ζώα πρέπει να προφυλάσσονται από 
κάθε είδους πόνο, αγωνία ή ταλαιπωρία 
που μπορεί να αποφευχθεί, κατά τη 
θανάτωση και τις σχετικές διαδικασίες, 
όπως αναισθητοποίηση, σταυλισμός, 
χειρισμός, ανύψωση και αγκίστρωση.

Or. en
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 1

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.

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 και 
αναισθητοποιούνται ουσιαστικά αμέσως 
μετά το κόψιμο του λαιμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνεται υπόψη και η θρησκευτική σφαγή. Ωστόσο, προκειμένου να 
προστατεύονται τα ζώα από ανώφελες ταλαιπωρίες, πρέπει να εφαρμόζεται η απαίτηση για εκ 
των υστέρων αναισθητοποίηση.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη μπορούν ωστόσο να 
αποφασίζουν ειδικές μεθόδους 
αναισθητοποίησης για ορισμένα είδη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένα κράτη μέλη διαθέτουν αυστηρότερες πρακτικές σε σχέση με τις μεθόδους 
αναισθητοποίησης από εκείνες που προβλέπει η παρούσα πρόταση κανονισμού. Θα έπρεπε να 
είναι μπορούν να εξακολουθούν να εφαρμόζουν τις πρακτικές αυτές.



PA\754802EL.doc 11/23 PE416.291

EL

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 1β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Επιπλέον, η τεχνική του ηλεκτρικού 
υδρόλουτρου για τα πουλερικά θα 
απαγορευθεί στην Κοινότητα έως την 1η

Ιανουαρίου 2014.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένων των σοβαρών ανησυχιών της EFSA για την καλή μεταχείριση των ζώων σε σχέση 
με το ηλεκτρικό υδρόλουτρο, η μέθοδος αυτή πρέπει να καταργηθεί.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η θανάτωση των γουνοφόρων ζώων 
επιβλέπεται από πρόσωπο που διαθέτει 
πιστοποιητικό ικανότητας, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 18, το οποίο 
αντιστοιχεί στο σύνολο των διαδικασιών 
που εκτελούνται υπό την επίβλεψή του.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να εξαιρείται το προσωπικό που εργάζεται στις εκμεταλλεύσεις παραγωγής 
γουναρικών από την ανάγκη πιστοποίησης ικανότητας.
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11α

Τέλος
 Κάθε φορέας εκμετάλλευσης θα 
υπόκειται στο ανάλογο τέλος ανά 
χιλιόγραμμο σφαγμένου ζώου, ανάλογα με 
το μέγεθος σφαγείου και όπως αποφασίζει 
το κράτος μέλος όπου είναι 
εγκατεστημένο το σφαγείο. Τα έσοδα από 
το τέλος αυτό θα χρησιμοποιηθούν για τη 
χρηματοδότηση του κέντρου αναφοράς 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 17.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι λογικό να χρηματοδοτούν οι παραγωγοί τα κέντρα αναφοράς. Τη δαπάνη αυτή δεν πρέπει 
να επωμίζονται οι φορολογούμενοι.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 –  παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν 
την εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων σε 
σχέση με εκείνους που προβλέπονται στο 
Παράρτημα III.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένα κράτη μέλη διαθέτουν αυστηρότερες πρακτικές σε σχέση με τις μεθόδους 
αναισθητοποίησης από εκείνες που προβλέπει η παρούσα πρόταση κανονισμού. Θα έπρεπε να 
είναι μπορούν να εξακολουθούν να εφαρμόζουν τις πρακτικές αυτές.
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 –  παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης διασφαλίζουν 
ότι τα ζώα που θανατώνονται χωρίς 
αναισθητοποίηση ακινητοποιούνται με 
μηχανικά μέσα.

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης διασφαλίζουν 
ότι τα ζώα που θανατώνονται χωρίς 
αναισθητοποίηση ακινητοποιούνται με 
μηχανικά μέσα και αναισθητοποιούνται 
ουσιαστικά αμέσως μετά το κόψιμο του 
λαιμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνεται υπόψη και η θρησκευτική σφαγή. Ωστόσο, προκειμένου να 
προστατεύονται τα ζώα από ανώφελες ταλαιπωρίες, πρέπει να εφαρμόζεται η βασική απαίτηση 
για εκ των υστέρων αναισθητοποίηση.

Τροπολογία 17

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι φορείς εκμετάλλευσης εξακριβώνουν 
και επιβεβαιώνουν ότι τα ζώα που 
σφάζονται χωρίς προηγούμενη 
αναισθητοποίηση, αναισθητοποιούνται 
πράγματι εκ των υστέρων αμέσως μετά 
τη σφαγή και μέχρι να επιβεβαιωθεί ο 
θάνατος τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνεται υπόψη και η θρησκευτική σφαγή. Ωστόσο, προκειμένου να 
προστατεύονται τα ζώα από ανώφελες ταλαιπωρίες, πρέπει να εφαρμόζεται η βασική απαίτηση 
για εκ των υστέρων αναισθητοποίηση.
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Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 –  παράγραφος 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η ορθή εφαρμογή των παραπάνω 
διαδικασιών ελέγχου πρέπει να ελέγχεται 
καθημερινά από τον επίσημο κτηνίατρο 
και να κρατούνται μητρώα. Οι 
καθημερινοί έλεγχοι για την καλή 
μεταχείριση πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνουν έλεγχο των δεικτών καλής 
μεταχείρισης και βασικών παραμέτρων 
που περιγράφονται στις τυποποιημένες 
διαδικασίες λειτουργίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν αναφέρεται στο ρόλο ελέγχου που ασκεί ο Επίσημος Κτηνίατρος 
(ΕΚ) δεδομένου ότι ήδη καλύπτεται από τον κανονισμό 854/2004 που θεσπίζει ειδικούς 
κανόνες για τη διοργάνωση επίσημων ελέγχων σε προϊόντα ζωικής προέλευσης που 
προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Ο ρόλος ωστόσο του ΕΚ στην εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού είναι ουσιώδους σημασίας και πρέπει ως εκ τούτου να τονιστεί σαφώς.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 –  παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα εθνικό 
κέντρο αναφοράς (στο εξής «κέντρο 
αναφοράς»), το οποίο θα αναλάβει:

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα εθνικό 
κέντρο αναφοράς (στο εξής «κέντρο 
αναφοράς»), συγκροτούμενο από 
αναξάρτητους επιστήμονες και άλλους 
εμπειρογνώμονες στην επιστήμη της 
καλής μεταχείρισης των ζώων, το οποίο 
θα αναλάβει:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλίζονται η ανεξαρτησία και ικανότητα.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 –  παράγραφος 1 – σημείο στ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) στην περίπτωση που ένας φορέας 
εκμετάλλευσης αποφασίζει να 
χρησιμοποιήσει μια διαδικασία με 
παραμέτρους που δεν ακολουθούν τις 
δημοσιευμένες κατευθυντήριες γραμμές ή 
κώδικες ορθής πρακτικής, πριν από την 
αξιολόγηση των παραμέτρων αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να θεσπισθούν ουσιαστικά μέτρα εφαρμογής.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 –  σημείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να ζητά από τους φορείς εκμετάλλευσης 
να τροποποιούν τις πρότυπες διαδικασίες 
λειτουργίας τους και ειδικότερα να 
επιβραδύνουν ή να παύουν την παραγωγή·

Α) να ζητείται από τους φορείς 
εκμετάλλευσης να τροποποιούν τις 
πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας τους και 
ειδικότερα να επιβραδύνουν ή να παύουν 
την παραγωγή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να θεσπισθούν ουσιαστικά μέτρα εφαρμογής .
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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 –  παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει έως 
την 1η Ιανουαρίου 2013 νομοθετική 
πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο σχετικά με την αύξηση της 
χρήσης των κινητών σφαγείων στην 
Κοινότητα.

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. 
Παρέχουν επιπλέον περιβαλλοντικά οφέλη από πλευράς μείωσης των εκπομπών Co2.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 –  παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφαρμόζεται από την [1η Ιανουαρίου 
2011].

Εφαρμόζεται από την [1η Ιανουαρίου 
2010].

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να αναμείνουμε έως το 2011 για την έναρξη ισχύος του κανονισμού.
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Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Κεφάλαιο Ι – πίνακας 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Αρ Ονομασία Περιγραφή Κατηγορία ζώων Βασικές παράμετροι
Ειδικές απαιτήσεις του 

κεφαλαίου II του παρόντος 
παραρτήματος

1 Διοξείδιο 
του 
άνθρακα σε 
υψηλή 
συγκέντρω
ση

Έκθεση ζώων με αισθητηριακή αντίληψη σε μείγμα 
αερίων με περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα 
άνω του 30%.

Χοίροι, πουλερικά και 
γουνοφόρα ζώα.

Συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα.
Διάρκεια της έκθεσης.
Μέγιστο διάστημα μεταξύ 
αναισθητοποίησης και 
ακινητοποίησης (stun-to-stick) 
(χοίροι).

Σημείο 6.
Σημείο 7 για τα πουλερικά.

2 Διοξείδιο 
του 
άνθρακα σε 
χαμηλή 
συγκέντρω
ση

Έκθεση ζώων με αισθητηριακή αντίληψη σε μείγμα 
αερίων με περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα 
κάτω του 30%.

Χοίροι και πουλερικά. Συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα.
Διάρκεια της έκθεσης.
Μέγιστο διάστημα μεταξύ 
αναισθητοποίησης και ακινητοποίησης 
(stun-to-stick) σε περίπτωση 
αναισθητοποίησης (χοίροι).

Σημείο 7 για τα πουλερικά.

3 Αδρανή 
αέρια

Έκθεση ζώων με αισθητηριακή αντίληψη σε μείγμα 
αδρανούς αερίου, όπως αργό ή υδρογόνο, με 
περιεκτικότητα σε οξυγόνο μικρότερη του 2%.

Χοίροι και πουλερικά. Συγκέντρωση οξυγόνου.
Διάρκεια της έκθεσης.
Μέγιστο διάστημα μεταξύ 
αναισθητοποίησης και ακινητοποίησης 
(stun-to-stick) σε περίπτωση 
αναισθητοποίησης (χοίροι).

Σημείο 7 για τα πουλερικά.
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4 Μονοξείδιο 
του 
άνθρακα 
(καθαρό)

Έκθεση ζώων με αισθητηριακή αντίληψη σε μείγμα 
αερίων με περιεκτικότητα σε μονοξείδιο του άνθρακα 
άνω του 4 %.

Γουνοφόρα ζώα και
χοιρίδια.

Ποιότητα της πηγής του αερίου.
Συγκέντρωση μονοξειδίου του 
άνθρακα.
Διάρκεια της έκθεσης.
Θερμοκρασία του αερίου.

Σημείο 8.

5 Μονοξείδιο 
του 
άνθρακα με 
άλλα αέρια

Έκθεση ζώων με αισθητηριακή αντίληψη σε μείγμα 
αερίων με περιεκτικότητα σε μονοξείδιο του άνθρακα 
άνω του 1 %, συνδυασμένο με άλλα τοξικά αέρια.

Γουνοφόρα ζώα. Συγκέντρωση μονοξειδίου του 
άνθρακα.
Διάρκεια της έκθεσης.
Θερμοκρασία του αερίου.
Διήθηση του αερίου που παράγεται 
από κινητήρα.

Σημείο 8.
Σημείο 9.

Κείμενο που προτείνει το Κοινοβούλιο

Αρ Ονομασία Περιγραφή Κατηγορία ζώων Βασικές παράμετροι
Ειδικές απαιτήσεις του 

κεφαλαίου II του παρόντος 
παραρτήματος

1 Διοξείδιο 
του 
άνθρακα σε 
υψηλή 
συγκέντρω
ση

Έκθεση ζώων με αισθητηριακή αντίληψη σε μείγμα 
αερίων με περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα 
άνω του 30%.

Χοίροι και πουλερικά. Συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα.
Διάρκεια της έκθεσης.

Σημείο 6.
Σημείο 7 για τα πουλερικά.

2 Διοξείδιο 
του 
άνθρακα σε 
χαμηλή 
συγκέντρω
ση

Έκθεση ζώων με αισθητηριακή αντίληψη σε μείγμα 
αερίων με περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα 
κάτω του 30%.

Χοίροι και πουλερικά. Συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα.
Διάρκεια της έκθεσης.
Μέγιστο διάστημα μεταξύ 
αναισθητοποίησης και ακινητοποίησης 
(stun-to-stick) σε περίπτωση 
αναισθητοποίησης (χοίροι).

Σημείο 7 για τα πουλερικά.

3 Αδρανή 
αέρια

Έκθεση ζώων με αισθητηριακή αντίληψη σε μείγμα 
αδρανούς αερίου, όπως αργό ή υδρογόνο, με 
περιεκτικότητα σε οξυγόνο μικρότερη του 2%.

Χοίροι και πουλερικά. Συγκέντρωση οξυγόνου.
Διάρκεια της έκθεσης.
Μέγιστο διάστημα μεταξύ 
αναισθητοποίησης και ακινητοποίησης 
(stun-to-stick) σε περίπτωση 
αναισθητοποίησης (χοίροι).

Σημείο 7 για τα πουλερικά.
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4 Μονοξείδιο 
του 
άνθρακα 
(καθαρό)

Έκθεση ζώων με αισθητηριακή αντίληψη σε μείγμα 
αερίων με περιεκτικότητα σε μονοξείδιο του άνθρακα 
άνω του 4 %.

Χοιρίδια. Ποιότητα της πηγής του αερίου.
Συγκέντρωση μονοξειδίου του 
άνθρακα.
Διάρκεια της έκθεσης.
Θερμοκρασία του αερίου.

Σημείο 8.

Or. en
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Αιτιολόγηση

As high concentrations of CO2 are aversive for poultry, their use should not be allowed in 
abattoirs on conscious animals, but only for disease control on farms. The only exception 
could be the use of a biphasic method for broilers, with in the first phase mixture of 40% CO2, 
30% oxygen, 30% Nitrogen for 30 seconds, followed once the birds are unconscious by 80% 
CO2 in air. Any other gas mixture with concentration of CO2 over 30% must be approved 
before use. CO2 is not a proper method for ducks and geese which are very resistant to 
gassing techniques. As high concentrations of CO2 are aversive for fur animals, it must be 
stated that CO2 must not be used for fur animals. The carbon monoxide has to come from a 
pure source only, if only filtered it could still be a cause of irritation and suffering for the 
animals.  A preferable alternative to both carbon dioxide and pure source carbon monoxide is 
the use of argon.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Κεφάλαιο ΙΙ – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Διοξείδιο του άνθρακα σε υψηλή και 
χαμηλή συγκέντρωση, χρήση αδρανών 
αερίων ή συνδυασμός μειγμάτων αερίων 
για πουλερικά

7. Διοξείδιο του άνθρακα σε υψηλή και 
χαμηλή συγκέντρωση, χρήση αδρανών 
αερίων ή συνδυασμός μειγμάτων αερίων 
για πουλερικά

7.1 Το διοξείδιο του άνθρακα σε υψηλή 
συγκέντρωση δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται στα σφαγεία, αλλά μόνο 
στις εκμεταλλεύσεις για την εξόντωση 
των πλεοναζόντων νεοσσών ή για έλεγχο 
ασθενειών.
7.2 Η μοναδική εξαίρεση στον κανόνα 
του 7.1επιτρέπεται όταν χρησιμοποιείται 
διφασική μέθοδος με τη χρήση στην 
πρώτη φάση μίγματος 40 % CO2, 30 % 
οξυγόνου και 30 % αζώτου για 30 
δευτερόλεπτα συνεχίζοντας, όταν τα 
πτηνά χάσουν τις αισθήσεις τους, με 80 
% CO2 στον αέρα.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει τα αέρια 
να εισέρχονται στον θάλαμο ή στον χώρο 
όπου τα ζώα πρόκειται να 
αναισθητοποιηθούν και να θανατωθούν με 
τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει 
εγκαύματα ή διέγερση λόγω ψύχους ή 

7.3 Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει τα 
αέρια να εισέρχονται στον θάλαμο ή στον 
χώρο όπου τα ζώα πρόκειται να 
αναισθητοποιηθούν και να θανατωθούν με 
τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει 
εγκαύματα ή διέγερση λόγω ψύχους ή 
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έλλειψης υγρασίας. έλλειψης υγρασίας.

7.4 Το διοξείδιο του άνθρακα δεν πρέπει 
να χρησιμοποιείται για πάπιες και χήνες.
7.5 Δεν πρέπει να αφαιρούνται τα άκρα 
των πτηνών εκτός και αν είναι νεκρά.

Or. en

Αιτιολόγηση

As high concentrations of CO2 are aversive for poultry, their use should not be allowed in 
abattoirs on conscious animals, but only for disease control on farms.  The only exception 
could be the use of a biphasic method for broilers, with in the first phase mixture of 40% CO2, 
30% oxygen, 30% Nitrogen for 30 seconds, followed once the birds are unconscious by 80% 
CO2 in air. Any other gas mixture with concentration of CO2 over 30% must be approved 
before use. CO2 is not a proper method for ducks and geese which are very resistant to 
gassing techniques. As high concentrations of CO2 are aversive for fur animals, it must be 
stated that CO2 must not be used for fur animals.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙΙ – παράγραφος 1 – σημείο 1.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.2 Τα ζώα πρέπει να εκφορτώνονται όσο 
το δυνατόν συντομότερα μετά την άφιξή 
τους και στη συνέχεια να σφαγιάζονται 
χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις.

1.2 Τα ζώα πρέπει να εκφορτώνονται όσο 
το δυνατόν συντομότερα μετά την άφιξή 
τους και στη συνέχεια να σφαγιάζονται 
χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις.

Όταν πρόκειται για πουλερικά ή 
λαγόμορφα, ο συνολικός χρόνος 
μεταφοράς που προστίθεται στον χρόνο 
που μεσολαβεί μεταξύ εκφόρτωσης και 
σφαγής δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 12 
ώρες.

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) 6 ώρες για ζώα που δεν έχουν 
απογαλακτιστεί και ζώα που δεν μπορούν 
να στραφούν κατά τη διάρκεια της 
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μεταφοράς η σε σταυλισμό ·
β) 24 ώρες για τα ιπποειδή και τους 
χοίρους·

β) 12 ώρες για όλα τα άλλα ζώα.

γ) 29 ώρες για τα μηρυκαστικά.
Μετά την παρέλευση των παραπάνω 
χρονικών ορίων, τα ζώα πρέπει να 
σταυλίζονται, να θρέφονται και στη 
συνέχεια να τους παρέχεται μέτρια 
ποσότητα τροφής ανά κατάλληλα 
διαστήματα. Στις περιπτώσεις αυτές, 
πρέπει να παρέχεται επίσης στα ζώα 
κατάλληλη ποσότητα στρωμνής ή 
ισοδύναμου υλικού το οποίο να εγγυάται 
επίπεδο άνεσης κατάλληλο για το εκάστοτε 
είδος και αριθμό ζώων. Το υλικό αυτό 
πρέπει να διασφαλίζει επαρκή 
απορρόφηση των ούρων και κοπράνων των 
ζώων.

Μετά την παρέλευση των παραπάνω 
χρονικών ορίων, τα ζώα πρέπει να 
σταυλίζονται, να θρέφονται και στη 
συνέχεια να τους παρέχεται μέτρια 
ποσότητα τροφής ανά κατάλληλα 
διαστήματα. Στις περιπτώσεις αυτές, 
πρέπει να παρέχεται επίσης στα ζώα 
κατάλληλη ποσότητα στρωμνής ή 
ισοδύναμου υλικού το οποίο να εγγυάται 
επίπεδο άνεσης κατάλληλο για το εκάστοτε 
είδος και αριθμό ζώων. Το υλικό αυτό 
πρέπει να διασφαλίζει επαρκή 
απορρόφηση των ούρων και κοπράνων των 
ζώων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους καλής μεταχείρισης των ζώων είναι θεμελιώδους σημασίας να μειωθεί ο χρόνος της 
μεταφοράς και του σταυλισμού. Για τα ζώα που δεν διατρέφονται κατά τη διάρκεια της 
μεταφοράς ή του σταυλισμού πρέπει να μειωθεί περαιτέρω ο χρόνος μεταφοράς ή σταυλισμού.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙΙ – παράγραφος 1 – σημείο 1.-1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.-1 Όταν βρίσκονται σε κίνηση, τα ζώα 
πρέπει να αντιμετωπίζονται με ηρεμία. 
Πρέπει να έχουν τον κατάλληλο χώρο για 
να κινηθούν και να χρησιμοποιούν ο 
ένστικτο της αγέλης που διαθέτουν. Όταν 
χρειάζεται, όπως στην περίπτωση των 
ιπποειδών, τα ζώα πρέπει να 
μεταφέρονται ξεχωριστά.

Or. en
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