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Τροπολογία 1
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επικροτεί την έκθεση της Επιτροπής 
σχετικά με τις επιπτώσεις του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1/2005, η οποία καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι ο κανονισμός είχε 
ευεργετικά αποτελέσματα όσον αφορά την 
καλή διαβίωση των ζώων κατά τη 
μεταφορά, ωστόσο, εξακολουθούν να 
υφίστανται σοβαρά προβλήματα  στο εν 
λόγω ζήτημα1· εκφράζει τη λύπη της για το 
γεγονός ότι η συγκεκριμένη έκθεση 
παραβλέπει το προοίμιο 5 του κανονισμού, 
το οποίο προβλέπει ότι «για λόγους που 
συνδέονται με την καλή διαβίωση των 
ζώων, η μεταφορά των ζώων κατά τα 
ταξίδια μεγάλης διάρκειας, 
συμπεριλαμβανομένων των ζώων προς 
σφαγή, θα πρέπει να περιορίζεται κατά το 
δυνατόν»·

1. επικροτεί την έκθεση της Επιτροπής 
σχετικά με τις επιπτώσεις του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1/2005, η οποία καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι ο κανονισμός είχε 
ευεργετικά αποτελέσματα όσον αφορά την 
καλή διαβίωση των ζώων κατά τη 
μεταφορά, ωστόσο, εξακολουθούν να 
υφίστανται σοβαρά προβλήματα στο εν 
λόγω ζήτημα· εκφράζει τη λύπη της για το 
γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει σκοπό να 
προτείνει αλλαγές στη νομοθεσία της ΕΕ 
σχετικά με τη μεταφορά των ζώων· 
εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η
συγκεκριμένη έκθεση παραβλέπει το 
προοίμιο 5 του κανονισμού, το οποίο 
προβλέπει ότι «για λόγους που συνδέονται 
με την καλή διαβίωση των ζώων, η 
μεταφορά των ζώων κατά τα ταξίδια 
μεγάλης διάρκειας, συμπεριλαμβανομένων 
των ζώων προς σφαγή, θα πρέπει να 
περιορίζεται κατά το δυνατόν»·

Or. en

Τροπολογία 2
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επικροτεί την έκθεση της Επιτροπής 
σχετικά με τις επιπτώσεις του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1/2005, η οποία καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι ο κανονισμός είχε 
ευεργετικά αποτελέσματα όσον αφορά την 

1. επικροτεί την έκθεση της Επιτροπής 
σχετικά με τις επιπτώσεις του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1/2005, η οποία καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι ο κανονισμός είχε 
ευεργετικά αποτελέσματα όσον αφορά την 
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καλή διαβίωση των ζώων κατά τη 
μεταφορά, ωστόσο, εξακολουθούν να 
υφίστανται σοβαρά προβλήματα στο εν 
λόγω ζήτημα1· εκφράζει τη λύπη της για 
το γεγονός ότι η συγκεκριμένη έκθεση 
παραβλέπει το προοίμιο 5 του κανονισμού, 
το οποίο προβλέπει ότι «για λόγους που 
συνδέονται με την καλή διαβίωση των 
ζώων, η μεταφορά των ζώων κατά τα 
ταξίδια μεγάλης διάρκειας, 
συμπεριλαμβανομένων των ζώων προς 
σφαγή, θα πρέπει να περιορίζεται κατά το 
δυνατόν»·

καλή διαβίωση των ζώων κατά τη 
μεταφορά, ωστόσο, εξακολουθούν να 
υφίστανται ορισμένα προβλήματα στο εν 
λόγω ζήτημα, ως αποτέλεσμα των 
ελλείψεων που διαπιστώθηκαν στην 
εφαρμογή του κανονισμού, εξαιτίας 
ερμηνευτικών αποκλίσεων του 
κανονισμού· υπενθυμίζει το προοίμιο 5 
του κανονισμού, το οποίο προβλέπει ότι 
«για λόγους που συνδέονται με την καλή 
διαβίωση των ζώων, η μεταφορά των ζώων 
κατά τα ταξίδια μεγάλης διάρκειας, 
συμπεριλαμβανομένων των ζώων προς 
σφαγή, θα πρέπει να περιορίζεται κατά το 
δυνατόν»· 

Or. es

Τροπολογία 3
Horst Schnellhardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. εκφράζει τη λύπη της διότι ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2005 δεν έχει 
μεταφερθεί επαρκώς στο εθνικό δίκαιο 
ορισμένων κρατών μελών· καλεί την 
Επιτροπή να επιδιώξει άμεσα την πλήρη 
μεταφορά του κανονισμού στο εθνικό 
δίκαιο όλων των κρατών μελών·

Or. de

Τροπολογία 4
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι 
η έκθεση παραβλέπει τη σύσταση της 
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων (EAAT) για τη χάραξη 
στρατηγικών με στόχο τη μείωση του 
όγκου των μεταφορών και των μακράς 
διαρκείας μεταφορών ζώων προς σφαγή 
καθώς και τη μείωση της διάρκειας 
ταξιδίου έτσι ώστε να περιορίζεται ο 
κίνδυνος εκδήλωσης νόσων που 
σχετίζονται με τη μεταφορά2·

2. εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι 
η έκθεση παραβλέπει τη σύσταση της 
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων (EAAT) για τη χάραξη 
στρατηγικών με στόχο τη μείωση του 
όγκου των μεταφορών και των μακράς 
διαρκείας μεταφορών ζώων προς τελική 
πάχυνση ή σφαγή καθώς και τη μείωση 
της διάρκειας ταξιδίου έτσι ώστε να 
περιορίζεται ο κίνδυνος εκδήλωσης νόσων 
που σχετίζονται με τη μεταφορά2·

Or. en

Τροπολογία 5
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι 
η έκθεση παραβλέπει τη σύσταση της 
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων (EAAT) για τη χάραξη 
στρατηγικών με στόχο τη μείωση του 
όγκου των μεταφορών και των μακράς 
διαρκείας μεταφορών ζώων προς σφαγή 
καθώς και τη μείωση της διάρκειας 
ταξιδίου έτσι ώστε να περιορίζεται ο 
κίνδυνος εκδήλωσης νόσων που 
σχετίζονται με τη μεταφορά2·

2. επισημαίνει τη σύσταση της 
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων (EAAT) για τη χάραξη 
στρατηγικών, όποτε είναι εφικτό, με στόχο 
τη μείωση του όγκου των μεταφορών και 
των μακράς διαρκείας μεταφορών ζώων 
προς σφαγή καθώς και τη μείωση της 
διάρκειας ταξιδίου έτσι ώστε να 
περιορίζεται ο κίνδυνος εκδήλωσης νόσων 
που σχετίζονται με τη μεταφορά·

Or. es

Τροπολογία 6
Kartika Tamara Liotard

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός 
ότι στην έκθεση της Επιτροπής δεν 
γίνεται καμία αναφορά σε μία από τις 
συστάσεις της επιστημονικής 
γνωμοδότησης της ΕΑΑΤ, σύμφωνα με 
την οποία πρέπει να δίνεται 
προτεραιότητα στην απευθείας 
μεταφορά, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις (π.χ. 
ζωαγορές) όπου υπάρχει ο κίνδυνος της 
άμεσης ή έμμεσης επαφής με ζώα από 
άλλες εκμεταλλεύσεις1·
__________________
1 Επιστημονική γνωμοδότηση της ΕΑΑΤ 
σχετικά με την καλή μεταχείριση των 
ζώων κατά τη μεταφορά, Δελτίο ΕΑΑΤ 
2011 9(1): 1966, σελ. 86

Or. en

Τροπολογία 7
Julie Girling, Anna Rosbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η μείωση του όγκου 
μεταφορών, με τη μεταφορά νεκρών αντί 
ζωντανών ζώων, θα είχε θετικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον, λόγω της 
μείωσης της ρύπανσης, της βελτίωσης 
του αποτυπώματος άνθρακα του τομέα 
των μεταφορών και της ενθάρρυνσης της 
ανάπτυξης της τοπικής παραγωγής και 
κατανάλωσης·

3. θεωρεί ότι η μείωση του όγκου 
μεταφορών, μέσω του περιορισμού και/ή 
της μείωσης της διάρκειας ταξιδίου και 
της επαναφοράς των τοπικών σφαγείων 
με σκοπό την ελάττωση της απόστασης 
κατά τη μεταφορά των ζώων για σφαγή, 
θα είχε θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, 
στην καλή διαβίωση των ζώων και στον 
έλεγχο των νόσων, ενθαρρύνοντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο την ανάπτυξη της 
τοπικής παραγωγής και κατανάλωσης·

Or. en
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Τροπολογία 8
Karl-Heinz Florenz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η μείωση του όγκου 
μεταφορών, με τη μεταφορά νεκρών αντί 
ζωντανών ζώων, θα είχε θετικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον, λόγω της 
μείωσης της ρύπανσης, της βελτίωσης του 
αποτυπώματος άνθρακα του τομέα των 
μεταφορών και της ενθάρρυνσης της 
ανάπτυξης της τοπικής παραγωγής και 
κατανάλωσης·

3. θεωρεί ότι η μείωση του όγκου 
μεταφορών, με τη μεταφορά νεκρών ζώων 
και κρέατος αντί ζωντανών ζώων, θα είχε 
θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, λόγω 
της μείωσης της ρύπανσης, της βελτίωσης 
του αποτυπώματος άνθρακα του τομέα των 
μεταφορών και της ενθάρρυνσης της 
ανάπτυξης της τοπικής παραγωγής και 
κατανάλωσης· σημειώνει, ως εκ τούτου, 
ότι η μεταφορά νεκρών ζώων ή κρέατος 
είναι περισσότερο βιώσιμη από τη 
μεταφορά ζωντανών ζώων· θεωρεί, 
επομένως, ότι μόνο νεκρά ζώα ή κρέας 
πρέπει να μεταφέρονται κατά κανόνα για 
πολύ μεγάλες αποστάσεις·

Or. de

Τροπολογία 9
Horst Schnellhardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η μείωση του όγκου 
μεταφορών, με τη μεταφορά νεκρών αντί 
ζωντανών ζώων, θα είχε θετικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον, λόγω της 
μείωσης της ρύπανσης, της βελτίωσης του 
αποτυπώματος άνθρακα του τομέα των 
μεταφορών και της ενθάρρυνσης της 
ανάπτυξης της τοπικής παραγωγής και 
κατανάλωσης·

3. καλεί την Επιτροπή να ελέγξει με ποια 
κριτήρια θα είχε η μείωση του όγκου 
μεταφορών, με τη μεταφορά νεκρών αντί 
ζωντανών ζώων, θετικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, λόγω της μείωσης της 
ρύπανσης, της βελτίωσης του 
αποτυπώματος άνθρακα του τομέα των 
μεταφορών και της ενθάρρυνσης της 
ανάπτυξης της τοπικής παραγωγής και 
κατανάλωσης·

Or. de
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Τροπολογία 10
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η μείωση του όγκου
μεταφορών, με τη μεταφορά νεκρών αντί
ζωντανών ζώων, θα είχε θετικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον, λόγω της 
μείωσης της ρύπανσης, της βελτίωσης του 
αποτυπώματος άνθρακα του τομέα των 
μεταφορών και της ενθάρρυνσης της 
ανάπτυξης της τοπικής παραγωγής και 
κατανάλωσης·

3. θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η μελέτη 
των πλεονεκτημάτων των μεταφορών 
σφαγίων έναντι των ζωντανών ζώων, 
προκειμένου να εξακριβωθεί ποιος από 
τους δύο τρόπους μεταφοράς είναι πιο 
ωφέλιμος για το περιβάλλον σχετικά με τη 
μείωση της ρύπανσης και τη βελτίωση του 
αποτυπώματος άνθρακα του τομέα των 
μεταφορών· τονίζει επίσης την ανάγκη για 
στάθμιση των πλεονεκτημάτων και των 
μειονεκτημάτων για την τοπική 
παραγωγή και κατανάλωση·

Or. es

Τροπολογία 11
Kartika Tamara Liotard

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. θεωρεί ότι, σε σχέση με τον 
περιορισμό του κινδύνου εκδήλωσης 
νόσων που σχετίζονται με τη μεταφορά 
και σε σχέση με την ποιότητα και την
ασφάλεια των τροφίμων, θα ήταν 
σκόπιμο να δημιουργηθούν κίνητρα για 
την εκτροφή, το εμπόριο και τη σφαγή 
των ζώων σε περιφερειακό επίπεδο με 
στόχο τη μείωση της άσκοπα μεγάλης 
διάρκειας μεταφοράς των ζώων·

Or. en
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Τροπολογία 12
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή 
να χαράξουν μια στρατηγική με στόχο 
την ενίσχυση του περιφερειακού 
χαρακτήρα του μοντέλου κτηνοτροφικής 
παραγωγής σύμφωνα με το οποίο, εφόσον 
είναι πρακτικά εφικτό, η εκτροφή, η 
πάχυνση και η σφαγή των ζώων θα 
πραγματοποιούνται στην ίδια περιφέρεια, 
αντί να μεταφέρονται σε υπερβολικά 
μεγάλες αποστάσεις·

Or. en

Τροπολογία 13
Kartika Tamara Liotard

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. καλεί την Επιτροπή να καταργήσει τις 
επιστροφές κατά την εξαγωγή ζώων, με 
σκοπό να αποτραπεί και να μειωθεί η 
άσκοπα μεγάλη διάρκεια μεταφοράς των 
ζώων· 

Or. en

Τροπολογία 14
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. σημειώνει ότι οι διατάξεις του 
κανονισμού σχετικά τη διάρκεια του 
ταξιδιού, τις περιόδους ανάπαυσης και την 
πυκνότητα φόρτωσης δεν βασίζονται σε 
επιστημονική γνωμοδότηση της 
επιστημονικής επιτροπής για την υγεία και 
την προστασία των ζώων (SCAHAW) ή 
της EAAT αλλά έχουν αντιγραφεί από την 
προγενέστερη οδηγία3· σημειώνει μετά 
λύπης ότι, παρά τα σαφή συμπεράσματα 
της EAAT, διάφορα μέρη του κανονισμού 
δεν είναι σύμφωνα με την τρέχουσα 
επιστημονική γνώση, κυρίως όσον αφορά 
τη μεταφορά αλόγων, την πυκνότητα 
φόρτωσης και το εσωτερικό ύψος των 
διαμερισμάτων καθώς και ότι η έκθεση δεν 
συνοδεύεται από καμία πρόταση·

4. σημειώνει ότι οι διατάξεις του 
κανονισμού σχετικά τη διάρκεια του 
ταξιδιού, τις περιόδους ανάπαυσης και την 
πυκνότητα φόρτωσης δεν βασίζονται σε 
επιστημονική γνωμοδότηση της 
επιστημονικής επιτροπής για την υγεία και 
την προστασία των ζώων (SCAHAW) ή 
της EAAT αλλά έχουν αντιγραφεί από την 
προγενέστερη οδηγία3· σημειώνει μετά 
λύπης ότι, παρά τα σαφή συμπεράσματα 
της EAAT, διάφορα μέρη του κανονισμού 
δεν είναι σύμφωνα με την τρέχουσα 
επιστημονική γνώση, κυρίως όσον αφορά 
τη μεταφορά αλόγων, πουλερικών και 
κουνελιών, την πυκνότητα φόρτωσης και 
το εσωτερικό ύψος των διαμερισμάτων 
καθώς και ότι η έκθεση δεν συνοδεύεται 
από καμία πρόταση·

Or. en

Τροπολογία 15
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. σημειώνει ότι οι διατάξεις του 
κανονισμού σχετικά τη διάρκεια του 
ταξιδιού, τις περιόδους ανάπαυσης και την 
πυκνότητα φόρτωσης δεν βασίζονται σε 
επιστημονική γνωμοδότηση της 
επιστημονικής επιτροπής για την υγεία και 
την προστασία των ζώων (SCAHAW) ή 
της EAAT αλλά έχουν αντιγραφεί από την 
προγενέστερη οδηγία3· σημειώνει μετά 
λύπης ότι, παρά τα σαφή συμπεράσματα 
της EAAT, διάφορα μέρη του κανονισμού 
δεν είναι σύμφωνα με την τρέχουσα 
επιστημονική γνώση, κυρίως όσον αφορά 
τη μεταφορά αλόγων, την πυκνότητα 

4. σημειώνει ότι οι διατάξεις του 
κανονισμού σχετικά τη διάρκεια του 
ταξιδιού, τις περιόδους ανάπαυσης και την 
πυκνότητα φόρτωσης δεν βασίζονται σε 
επιστημονική γνωμοδότηση της 
επιστημονικής επιτροπής για την υγεία και 
την προστασία των ζώων (SCAHAW) ή 
της EAAT αλλά έχουν αντιγραφεί από την 
προγενέστερη οδηγία· σημειώνει μετά 
λύπης ότι, παρά τα σαφή συμπεράσματα 
της EAAT, διάφορα μέρη του κανονισμού 
δεν είναι σύμφωνα με την τρέχουσα 
επιστημονική γνώση, κυρίως όσον αφορά 
τη μεταφορά αλόγων, την πυκνότητα 
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φόρτωσης και το εσωτερικό ύψος των 
διαμερισμάτων καθώς και ότι η έκθεση δεν 
συνοδεύεται από καμία πρόταση·

φόρτωσης, τις απαιτήσεις θερμοκρασίας
και το εσωτερικό ύψος των διαμερισμάτων 
καθώς και ότι η έκθεση δεν συνοδεύεται 
από καμία πρόταση·

Or. en

Τροπολογία 16
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. σημειώνει ότι οι διατάξεις του 
κανονισμού σχετικά με τη διάρκεια του 
ταξιδιού, τις περιόδους ανάπαυσης και 
την πυκνότητα φόρτωσης δεν βασίζονται
σε επιστημονική γνωμοδότηση της 
επιστημονικής επιτροπής για την υγεία 
και την προστασία των ζώων (SCAHAW) 
ή της EAAT αλλά έχουν αντιγραφεί από 
την προγενέστερη οδηγία3· σημειώνει 
μετά λύπης ότι, παρά τα σαφή 
συμπεράσματα της EAAT, διάφορα μέρη 
του κανονισμού δεν είναι σύμφωνα με την 
τρέχουσα επιστημονική γνώση, κυρίως
όσον αφορά τη μεταφορά αλόγων, την 
πυκνότητα φόρτωσης και το εσωτερικό 
ύψος των διαμερισμάτων καθώς και ότι η 
έκθεση δεν συνοδεύεται από καμία 
πρόταση·

4. θεωρεί ότι οι διατάξεις του κανονισμού 
πρέπει να βασίζονται στις καλύτερες ανά 
πάσα στιγμή διαθέσιμες επιστημονικές 
γνώσεις· εκφράζει τη λύπη της για το 
γεγονός ότι διάφορα μέρη του κανονισμού 
δεν είναι σύμφωνα με τα πορίσματα της 
τελευταίας έκθεσης της ΕΑΑΤ όσον 
αφορά τη μεταφορά αλόγων, την 
πυκνότητα φόρτωσης και το εσωτερικό 
ύψος των διαμερισμάτων καθώς και ότι η 
έκθεση δεν συνοδεύεται από καμία 
πρόταση·

Or. es

Τροπολογία 17
Karl-Heinz Florenz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. σημειώνει ότι η αιτιολογική σκέψη 9 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 
προβλέπει ότι θα προταθούν ειδικές 
διατάξεις για τα πουλερικά αφού 
γνωμοδοτήσει σχετικά η Ευρωπαϊκή 
Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
(ΕΑΑΤ)· εκφράζει επομένως τη λύπη της 
διότι, παρά τα νέα επιστημονικά στοιχεία 
και τις συστάσεις της ΕΑΑΤ [1], στην 
έκθεση της Επιτροπής δεν 
συμπεριελήφθη καμία νομοθετική 
πρόταση σχετικά με τη μεταφορά των 
πουλερικών, αν και τα πουλερικά 
αποτελούν το συχνότερα μεταφερόμενο 
είδος ζώου στην Ευρώπη·
[1] Δελτίο ΕΑΑΤ 2011, 9(1):1966

Or. de

Τροπολογία 18
Julie Girling, Anna Rosbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. ζητεί την αναταξινόμηση των αλόγων 
χωριστά από τα άλλα εκτρεφόμενα σε 
αγροκτήματα ζώα, λαμβάνοντας υπόψη 
τα συγκεκριμένα φυσικά και φυσιολογικά 
χαρακτηριστικά καθώς και τα 
χαρακτηριστικά συμπεριφοράς των 
αλόγων που ορίζονται στην έκθεση της 
ΕΑΑΤ· ζητεί την άμεση εφαρμογή 
συγκεκριμένου χρονικού ορίου για τη 
μεταφορά των αλόγων (προς σφαγή)·
__________________
1 Έκθεση της ΕΑΑΤ σχετικά με την καλή 
μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά
(2011), σελ. 86
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Or. en

Τροπολογία 19
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. θεωρεί ότι ορισμένες διατάξεις του 
κανονισμού για τη μεταφορά των ζώων 
αφήνουν μεγάλα περιθώρια ερμηνείας 
από τις αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών και δημιουργούν ασυνέπειες ως 
προς την επιβολή τους· ζητεί από την 
Επιτροπή να προτείνει, όπου χρειάζεται, 
τεχνικές τροποποιήσεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας·

Or. en

Τροπολογία 20
Karl-Heinz Florenz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει 
το καθορισμένο στα 4 μέτρα μέγιστο 
ύψος για τα επαγγελματικά οχήματα και 
να το αυξήσει, εφόσον χρειάζεται, για τα 
οχήματα μεταφοράς ζώων, ούτως ώστε 
να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα 
καλής μεταχείρισης των ζώων που 
προκύπτουν εξαιτίας του πολύ 
περιορισμένου ύψους στο εσωτερικό των 
χώρων αποθήκευσης·

Or. de
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Τροπολογία 21
Elisabetta Gardini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι, βάσει του άρθρου 32 
του κανονισμού, η έκθεση της Επιτροπής 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη «τα 
επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τις 
ανάγκες για την καλή διαβίωση των 
ζώων» και μπορεί να συνοδεύεται, 
εφόσον χρειάζεται, από κατάλληλες 
νομοθετικές προτάσεις σχετικά με τα 
ταξίδια μεγάλης διάρκειας· καλεί, 
συνεπώς, την Επιτροπή και το Συμβούλιο 
να αναθεωρήσουν τον κανονισμό 1/2005 
και να καθιερώσουν ανώτατο όριο 8 
ωρών για την μεταφορά των ζώων που 
προορίζονται για σφαγή·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 22
Kartika Tamara Liotard

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι, βάσει του άρθρου 32 
του κανονισμού, η έκθεση της Επιτροπής 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη «τα 
επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τις 
ανάγκες για την καλή διαβίωση των ζώων» 
και μπορεί να συνοδεύεται, εφόσον 
χρειάζεται, από κατάλληλες νομοθετικές 
προτάσεις σχετικά με τα ταξίδια μεγάλης 
διάρκειας· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή 
και το Συμβούλιο να αναθεωρήσουν τον 
κανονισμό 1/2005 και να καθιερώσουν 
ανώτατο όριο 8 ωρών για την μεταφορά 

5. υπενθυμίζει ότι, βάσει του άρθρου 32 
του κανονισμού, η έκθεση της Επιτροπής 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη «τα 
επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τις 
ανάγκες για την καλή διαβίωση των ζώων» 
και μπορεί να συνοδεύεται, εφόσον 
χρειάζεται, από κατάλληλες νομοθετικές 
προτάσεις σχετικά με τα ταξίδια μεγάλης 
διάρκειας· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή 
και το Συμβούλιο να αναθεωρήσουν τον 
κανονισμό 1/2005 και να καθιερώσουν 
ανώτατο όριο 8 ωρών για την μεταφορά 
των ζώων που προορίζονται για σφαγή·
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των ζώων που προορίζονται για σφαγή· θεωρεί περαιτέρω ότι, όταν η διάρκεια 
μεταφοράς των ζώων υπερβαίνει τις 6 
ώρες, πρέπει να απαιτείται και να 
καταγράφεται μια αιτιολόγηση στα 
ημερολόγια ταξιδίου από τον μεταφορέα, 
η οποία θα δηλώνει ότι δεν είναι εφικτή η 
μεταφορά μικρότερης διάρκειας·

Or. en

Τροπολογία 23
Karl-Heinz Florenz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι, βάσει του άρθρου 32 
του κανονισμού, η έκθεση της Επιτροπής 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη «τα 
επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τις 
ανάγκες για την καλή διαβίωση των ζώων» 
και μπορεί να συνοδεύεται, εφόσον 
χρειάζεται, από κατάλληλες νομοθετικές 
προτάσεις σχετικά με τα ταξίδια μεγάλης 
διάρκειας· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή 
και το Συμβούλιο να αναθεωρήσουν τον 
κανονισμό 1/2005 και να καθιερώσουν 
ανώτατο όριο 8 ωρών για την μεταφορά 
των ζώων που προορίζονται για σφαγή·

5. υπενθυμίζει ότι, βάσει του άρθρου 32 
του κανονισμού, η έκθεση της Επιτροπής 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη «τα 
επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τις 
ανάγκες για την καλή διαβίωση των ζώων» 
και μπορεί να συνοδεύεται, εφόσον 
χρειάζεται, από κατάλληλες νομοθετικές 
προτάσεις σχετικά με τα ταξίδια μεγάλης 
διάρκειας· υπενθυμίζει, ακόμα, τη γραπτή 
δήλωση 49/2011 που υπεγράφη από την 
πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, η οποία ζητεί τον 
περιορισμό του μέγιστου χρόνου 
μεταφοράς ζώων που προορίζονται για 
σφαγή σε 8 ώρες, και την πρωτοβουλία 
«8 ώρες», την οποία υποστηρίζουν 
περισσότεροι από ένα εκατομμύριο 
ευρωπαίοι πολίτες· καλεί, συνεπώς, την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
αναθεωρήσουν τον κανονισμό 1/2005 και 
να καθιερώσουν ανώτατο όριο για την 
μεταφορά των ζώων που προορίζονται για 
σφαγή σαφώς μικρότερο των 8 ωρών·

Or. de
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Τροπολογία 24
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι, βάσει του άρθρου 32 
του κανονισμού, η έκθεση της Επιτροπής 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη «τα 
επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τις 
ανάγκες για την καλή διαβίωση των ζώων» 
και μπορεί να συνοδεύεται, εφόσον 
χρειάζεται, από κατάλληλες νομοθετικές 
προτάσεις σχετικά με τα ταξίδια μεγάλης 
διάρκειας· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή 
και το Συμβούλιο να αναθεωρήσουν τον 
κανονισμό 1/2005 και να καθιερώσουν 
ανώτατο όριο 8 ωρών για την μεταφορά 
των ζώων που προορίζονται για σφαγή·

5. υπενθυμίζει ότι, βάσει του άρθρου 32 
του κανονισμού, η έκθεση της Επιτροπής 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη «τα 
επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τις 
ανάγκες για την καλή διαβίωση των ζώων» 
και μπορεί να συνοδεύεται, εφόσον 
χρειάζεται, από κατάλληλες νομοθετικές 
προτάσεις σχετικά με τα ταξίδια μεγάλης 
διάρκειας· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή 
και το Συμβούλιο να αναθεωρήσουν τον 
κανονισμό 1/2005 προκειμένου να 
καθιερώσουν ανώτατο όριο 8 ωρών για τη 
μεταφορά των ζώων που προορίζονται για 
σφαγή, όπως ζήτησε η πλειοψηφία των 
βουλευτών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου με τη Γραπτή Δήλωση 
49/2011 η οποία εγκρίθηκε στις 15 
Μαρτίου 2012·

Or. en

Τροπολογία 25
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι, βάσει του άρθρου 32 
του κανονισμού, η έκθεση της Επιτροπής 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη «τα 
επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τις 
ανάγκες για την καλή διαβίωση των ζώων» 
και μπορεί να συνοδεύεται, εφόσον 
χρειάζεται, από κατάλληλες νομοθετικές 
προτάσεις σχετικά με τα ταξίδια μεγάλης 
διάρκειας· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή 

5. υπενθυμίζει ότι, βάσει του άρθρου 32 
του κανονισμού, η έκθεση της Επιτροπής 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη «τα 
επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τις 
ανάγκες για την καλή διαβίωση των ζώων» 
και μπορεί να συνοδεύεται, εφόσον 
χρειάζεται, από κατάλληλες νομοθετικές 
προτάσεις σχετικά με τα ταξίδια μεγάλης 
διάρκειας· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή 
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και το Συμβούλιο να αναθεωρήσουν τον 
κανονισμό 1/2005 και να καθιερώσουν 
ανώτατο όριο 8 ωρών για την μεταφορά 
των ζώων που προορίζονται για σφαγή·

και το Συμβούλιο να αναθεωρήσουν τον 
κανονισμό 1/2005 και να καθιερώσουν 
ανώτατο όριο 8 ωρών για την μεταφορά 
των ζώων που προορίζονται για σφαγή, 
προβλέποντας εξαιρέσεις με βάση τις 
γεωγραφικές συνθήκες, τη χαμηλή 
πυκνότητα του πληθυσμού, τις 
διάσπαρτες υποδομές, καθώς και την 
επιλογή μεγαλύτερης διάρκειας ταξιδίου 
για τη μεταφορά ορισμένων ειδών ζώων, 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
επιστημονικής έρευνας, υπό την 
προϋπόθεση της συμμόρφωσης με τους 
κανόνες για την καλή διαβίωση των 
ζώων·

Or. en

Τροπολογία 26
Julie Girling, Anna Rosbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι, βάσει του άρθρου 32 
του κανονισμού, η έκθεση της Επιτροπής 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη «τα 
επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τις 
ανάγκες για την καλή διαβίωση των ζώων» 
και μπορεί να συνοδεύεται, εφόσον 
χρειάζεται, από κατάλληλες νομοθετικές 
προτάσεις σχετικά με τα ταξίδια μεγάλης 
διάρκειας· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή 
και το Συμβούλιο να αναθεωρήσουν τον 
κανονισμό 1/2005 και να καθιερώσουν 
ανώτατο όριο 8 ωρών για την μεταφορά 
των ζώων που προορίζονται για σφαγή·

5. υπενθυμίζει ότι, βάσει του άρθρου 32 
του κανονισμού, η έκθεση της Επιτροπής 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη «τα 
επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τις 
ανάγκες για την καλή διαβίωση των ζώων» 
και μπορεί να συνοδεύεται, εφόσον 
χρειάζεται, από κατάλληλες νομοθετικές 
προτάσεις σχετικά με τα ταξίδια μεγάλης 
διάρκειας· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή 
και το Συμβούλιο να αναθεωρήσουν τον 
κανονισμό 1/2005 και να καθιερώσουν 
ανώτατο όριο 8 ωρών για την μεταφορά 
των ζώων που προορίζονται για σφαγή 
καθώς και να βελτιώσουν τα εξής:
- τις προδιαγραφές του οχήματος·
- την εκπαίδευση των οδηγών με σκοπό 
την ικανότητα διαχείρισης των ζώων που 
μεταφέρουν, ιδίως σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης·
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- την επαναφορά τοπικών σφαγίων με 
σκοπό να ενθαρρυνθεί η πρακτική της 
σφαγής πλησίον της παραγωγής·
- την ενθάρρυνση δημιουργίας κινητών 
σφαγίων·

Or. en

Τροπολογία 27
Carl Schlyter

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι, βάσει του άρθρου 32 
του κανονισμού, η έκθεση της Επιτροπής 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη «τα 
επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τις 
ανάγκες για την καλή διαβίωση των ζώων» 
και μπορεί να συνοδεύεται, εφόσον 
χρειάζεται, από κατάλληλες νομοθετικές 
προτάσεις σχετικά με τα ταξίδια μεγάλης 
διάρκειας· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή 
και το Συμβούλιο να αναθεωρήσουν τον 
κανονισμό 1/2005 και να καθιερώσουν 
ανώτατο όριο 8 ωρών για την μεταφορά 
των ζώων που προορίζονται για σφαγή·

5. υπενθυμίζει ότι, βάσει του άρθρου 32 
του κανονισμού, η έκθεση της Επιτροπής 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη «τα 
επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τις 
ανάγκες για την καλή διαβίωση των ζώων» 
και μπορεί να συνοδεύεται, εφόσον 
χρειάζεται, από κατάλληλες νομοθετικές 
προτάσεις σχετικά με τα ταξίδια μεγάλης 
διάρκειας· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή 
και το Συμβούλιο να αναθεωρήσουν τον 
κανονισμό 1/2005 με σκοπό, μεταξύ 
άλλων, να καθιερώσουν ανώτατο όριο 8 
ωρών για την μεταφορά των ζώων που 
προορίζονται για σφαγή, να αυξήσουν τις 
απαιτήσεις χώρου και να καταστίσουν 
αυστηρότερους τους κανόνες για τη 
μεταφορά κυοφορούντων και/ή 
τραυματισμένων ζώων·

Or. en

Τροπολογία 28
Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι, βάσει του άρθρου 32 
του κανονισμού, η έκθεση της Επιτροπής 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη «τα 
επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τις 
ανάγκες για την καλή διαβίωση των ζώων» 
και μπορεί να συνοδεύεται, εφόσον 
χρειάζεται, από κατάλληλες νομοθετικές 
προτάσεις σχετικά με τα ταξίδια μεγάλης 
διάρκειας· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή 
και το Συμβούλιο να αναθεωρήσουν τον 
κανονισμό 1/2005 και να καθιερώσουν 
ανώτατο όριο 8 ωρών για την μεταφορά 
των ζώων που προορίζονται για σφαγή·

5. υπενθυμίζει ότι, βάσει του άρθρου 32 
του κανονισμού, η έκθεση της Επιτροπής 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη «τα 
επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τις 
ανάγκες για την καλή διαβίωση των ζώων» 
και μπορεί να συνοδεύεται, εφόσον 
χρειάζεται, από κατάλληλες νομοθετικές 
προτάσεις σχετικά με τα ταξίδια μεγάλης 
διάρκειας· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή 
και το Συμβούλιο να αναθεωρήσουν τον 
κανονισμό 1/2005 και να καθιερώσουν 
ανώτατο όριο συνολικά 8 ωρών για την 
μεταφορά των ζώων που προορίζονται για 
σφαγή·

Or. de

Τροπολογία 29
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι, βάσει του άρθρου 32 
του κανονισμού, η έκθεση της Επιτροπής 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη «τα 
επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τις 
ανάγκες για την καλή διαβίωση των ζώων» 
και μπορεί να συνοδεύεται, εφόσον 
χρειάζεται, από κατάλληλες νομοθετικές 
προτάσεις σχετικά με τα ταξίδια μεγάλης 
διάρκειας· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή 
και το Συμβούλιο να αναθεωρήσουν τον 
κανονισμό 1/2005 και να καθιερώσουν 
ανώτατο όριο 8 ωρών για την μεταφορά 
των ζώων που προορίζονται για σφαγή·

5. υπενθυμίζει ότι, βάσει του άρθρου 32 
του κανονισμού, η έκθεση της Επιτροπής 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη «τα 
επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τις 
ανάγκες για την καλή διαβίωση των ζώων» 
και μπορεί να συνοδεύεται, εφόσον 
χρειάζεται, από κατάλληλες νομοθετικές 
προτάσεις σχετικά με τα ταξίδια μεγάλης 
διάρκειας· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή 
και το Συμβούλιο να εμβαθύνουν την 
έρευνα για την καλή διαβίωση των ζώων, 
ανά είδος, προκειμένου να αποκτηθεί η 
απαραίτητη επιστημονική γνώση για 
ενδεχόμενη τροποποίηση του κανονισμού 
στο μέλλον, στο πλαίσιο της 
εξαγγελθείσας στρατηγικής για την καλή 
διαβίωση των ζώων από το 2016 και 



PE486.155v01-00 20/32 AM\897583EL.doc

EL

μετά·

Or. es

Τροπολογία 30
Horst Schnellhardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. σημειώνει ότι για την καλή διαβίωση 
των ζώων κατά τη μεταφορά ευθύνονται 
σε μεγάλο βαθμό και άλλοι παράγοντες, 
ιδίως η κατάλληλη ταχύτητα και η 
προσεκτική φορτοεκφόρτωση· καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η επιβολή 
περιορισμού 8 ωρών για τη μεταφορά 
ζώων που προορίζονται για σφαγή δεν θα 
επιφέρει ανεπιθύμητα αποτελέσματα, τα 
οποία θα οδηγήσουν σε αύξηση της 
ψυχολογικής επιβάρυνσης των ζώων 
κατά τη μεταφορά·

Or. de

Τροπολογία 31
Karl-Heinz Florenz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός 
ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2005 δεν 
εκπλήρωσε τον σκοπό του σε σχέση με 
τον περιορισμό της μεταφοράς ζώων και 
ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά 
προβλήματα καλής μεταχείρισης των 
ζώων κατά τη μεταφορά· καλεί, 
επομένως, την Επιτροπή να λάβει 
κατάλληλα μέτρα ώστε να προωθήσει την 
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παραγωγή, σφαγή και εμπορία σε 
περιφερειακό επίπεδο, ώστε να μην είναι 
πλέον αναγκαία η μεταφορά ζώων για 
μεγάλες ή πολύ μεγάλες αποστάσεις·

Or. de

Τροπολογία 32
Anja Weisgerber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. διαπιστώνει ότι δεν είναι μόνο η 
διάρκεια της μεταφοράς που αποτελεί 
σημαντικό δείκτη της καλής διαβίωσης 
και της υγείας των ζώων, αλλά πολύ 
περισσότερο είναι και οι συνθήκες της 
μεταφοράς, όπως για παράδειγμα οι 
χώροι στάθμευσης, η παροχή πόσιμου 
νερού, η θερμοκρασία, αλλά και η 
υγρασία, που διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο για την καλή διαβίωση των ζώων·

Or. de

Τροπολογία 33
Elisabetta Gardini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
την αποτελεσματική και ενιαία εφαρμογή 
της υπάρχουσας κοινοτικής νομοθεσίας 
όσον αφορά τη μεταφορά των ζώων σε 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Σε συνδυασμό 
με επαρκείς ελέγχους που θα 
διενεργούνται σε εθνικό επίπεδο, θα 
μπορέσει να διασφαλιστεί και να 



PE486.155v01-00 22/32 AM\897583EL.doc

EL

διατηρηθεί η καλή λειτουργία του 
εσωτερικού εμπορίου, αποφεύγοντας 
τυχόν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού 
μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ·

Or. it

Τροπολογία 34
Horst Schnellhardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να 
ελέγξει τη δυνατότητα πραγματοποίησης 
ειδικών εκπαιδευτικών δράσεων και 
ελέγχων για τους οδηγούς των φορτηγών, 
οι οποίοι κρίνονται ικανοί για τη 
μεταφορά ζώων υπό ιδιαίτερα επιεικείς 
συνθήκες·

Or. de

Τροπολογία 35
Julie Girling, Anna Rosbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. θεωρεί ότι η ετήσια έκθεση που 
υποβάλλουν τα κράτη μέλη είναι 
σημαντική για την κατανόηση των 
επιπτώσεων της νομοθεσίας και την 
ανάληψη της κατάλληλης διορθωτικής 
δράσης· καλεί την Επιτροπή να 
υιοθετήσει μέτρα για τον έλεγχο και για 
μια πιο εναρμονισμένη μέθοδο υποβολής 
εκθέσεων έως την 1η Ιανουαρίου 2013·

6. θεωρεί ότι η ετήσια έκθεση που 
υποβάλλουν τα κράτη μέλη είναι 
σημαντική για την κατανόηση του 
επιπέδου εφαρμογής και επιβολής της 
νομοθεσίας και την ανάληψη της 
κατάλληλης διορθωτικής δράσης, εφόσον 
απαιτείται·

Or. en
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Τροπολογία 36
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. θεωρεί ότι η ετήσια έκθεση που 
υποβάλλουν τα κράτη μέλη είναι 
σημαντική για την κατανόηση των 
επιπτώσεων της νομοθεσίας και την 
ανάληψη της κατάλληλης διορθωτικής 
δράσης· καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει 
μέτρα για τον έλεγχο και για μια πιο 
εναρμονισμένη μέθοδο υποβολής
εκθέσεων έως την 1η Ιανουαρίου 2013·

6. θεωρεί ότι η ετήσια έκθεση που 
υποβάλλουν τα κράτη μέλη είναι 
σημαντική για την κατανόηση των 
επιπτώσεων της νομοθεσίας και την 
ανάληψη της κατάλληλης διορθωτικής 
δράσης· καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει 
μέτρα για τον έλεγχο καθώς και μια πιο 
εναρμονισμένη δομή των εκθέσεων έως 
την 1η Ιανουαρίου 2013, καθώς και να 
καταρτίσει έκθεση για την επιτελούμενη 
πρόοδο των κρατών μελών·

Or. lt

Τροπολογία 37
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. θεωρεί ότι η ετήσια έκθεση που 
υποβάλλουν τα κράτη μέλη είναι 
σημαντική για την κατανόηση των 
επιπτώσεων της νομοθεσίας και την 
ανάληψη της κατάλληλης διορθωτικής 
δράσης· καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει 
μέτρα για τον έλεγχο και για μια πιο 
εναρμονισμένη μέθοδο υποβολής 
εκθέσεων έως την 1η Ιανουαρίου 2013·

6. θεωρεί ότι η ετήσια έκθεση που 
υποβάλλουν τα κράτη μέλη είναι 
σημαντική για την κατανόηση των 
επιπτώσεων της νομοθεσίας και την 
ανάληψη της κατάλληλης διορθωτικής 
δράσης· καλεί την Επιτροπή να δώσει 
υψηλή προτεραιότητα στη βελτίωση της 
επιβολής του κανονισμού· καλεί την 
Επιτροπή να υιοθετήσει μέτρα για τον
έλεγχο και για μια πιο εναρμονισμένη 
μέθοδο υποβολής εκθέσεων έως την 1η 
Ιανουαρίου 2013·

Or. en
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Τροπολογία 38
Kartika Tamara Liotard

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν όλα 
τα απαιτούμενα μέτρα για να 
διασφαλίσουν την επιβολή της 
νομοθεσίας, μεριμνώντας ιδίως ώστε τα 
ημερολόγια ταξιδίου που υποβάλλονται να 
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα 
και να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 39
Karl-Heinz Florenz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. σημειώνει ότι σε ορισμένα κράτη 
μέλη δεν υπάρχουν αρκετοί σταθμοί 
ελέγχου και ότι, ως εκ τούτου, η 
διεξαγωγή ελέγχων της μεταφοράς ζώων, 
καθώς και η εκφόρτωση των ζώων σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης δεν είναι 
εφικτή ή είναι εφικτή σε περιορισμένο 
βαθμό· επικροτεί, ως εκ τούτου, το 
γεγονός ότι στην έκθεση της Επιτροπής 
ανακοινώνεται η διεξαγωγή 
περισσοτέρων ελέγχων της μεταφοράς 
ζώων· ζητεί επιπλέον να καταστούν οι 
έλεγχοι αυτοί αποδοτικότεροι·

Or. de
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Τροπολογία 40
Kartika Tamara Liotard

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
ενεργά ένα σύστημα επιθεώρησης μέσω 
του οποίου θα ελέγχονται οι συνθήκες 
καλής διαβίωσης των ζώων πριν, κατά τη 
διάρκεια και μετά τη μεταφορά τους, σε 
συνδυασμό με ένα καλά θεμελιωμένο 
σύστημα αποτελεσματικών και 
αποτρεπτικών κυρώσεων·

Or. en

Τροπολογία 41
Kartika Tamara Liotard

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6γ. ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης νομικής 
βάσης με σκοπό την υποχρεωτική 
εγκατάσταση συστημάτων πλοήγησης 
που θα μεταδίδουν, σε πραγματικό χρόνο, 
δεδομένα προσδιορισμού του στίγματος 
και άλλους δείκτες σχετικά με την καλή 
διαβίωση των ζώων, προς τις αρμόδιες 
αρχές·

Or. en

Τροπολογία 42
Julie Girling, Anna Rosbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή να 
λάβει μέτρα για την αύξηση της 
συνεργασίας και της επικοινωνίας μεταξύ 
των αρμοδίων αρχών διαφορετικών 
κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να 
αυξήσει τον αριθμό των επιθεωρήσεων του 
Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών 
Θεμάτων (ΓΤΚΘ) που θα επικεντρώνονται 
στην καλή διαβίωση των ζώων και στη 
μεταφορά τους·

7. ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή να 
λάβει μέτρα για την αύξηση της 
συνεργασίας και της επικοινωνίας μεταξύ 
των αρμοδίων αρχών διαφορετικών 
κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να 
επανεξετάσει τον αριθμό των 
επιθεωρήσεων του Γραφείου Τροφίμων 
και Κτηνιατρικών Θεμάτων (ΓΤΚΘ) που 
θα επικεντρώνονται στην καλή διαβίωση 
των ζώων και στη μεταφορά τους·

Or. en

Τροπολογία 43
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή να 
λάβει μέτρα για την αύξηση της 
συνεργασίας και της επικοινωνίας μεταξύ 
των αρμοδίων αρχών διαφορετικών 
κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να 
αυξήσει τον αριθμό των επιθεωρήσεων του 
Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών 
Θεμάτων (ΓΤΚΘ) που θα επικεντρώνονται 
στην καλή διαβίωση των ζώων και στη 
μεταφορά τους·

7. ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή να 
λάβει μέτρα για την αύξηση της 
συνεργασίας και της επικοινωνίας μεταξύ 
των αρμοδίων αρχών διαφορετικών 
κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να 
αυξήσει τον αριθμό των επιθεωρήσεων του 
Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών 
Θεμάτων (ΓΤΚΘ) που επικεντρώνονται 
στην καλή διαβίωση των ζώων και στη 
μεταφορά τους· υπογραμμίζει ότι οι 
έλεγχοι πρέπει να διεξάγονται σε επαρκές 
ποσοστό των ζώων που μεταφέρονται 
κάθε έτος εντός κάθε κράτους μέλους·

Or. lt

Τροπολογία 44
Anna Rosbach, Julie Girling
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. προτρέπει την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι οι κτηνιατρικοί έλεγχοι
των ζώων προς μεταφορά
πραγματοποιούνται στο τέλος της
μεταφοράς τους·

Or. en

Τροπολογία 45
Kartika Tamara Liotard

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να ερευνήσει πώς η 
νέα και η υπάρχουσα τεχνολογία μπορεί να 
εφαρμοστεί στα οχήματα που μεταφέρουν 
ζώα ώστε να ρυθμίζεται, να ελέγχεται και 
να καταγράφεται η θερμοκρασία και η 
υγρασία, στοιχεία βασικά για τον έλεγχο 
και την προστασία της καλής διαβίωσης 
συγκεκριμένων κατηγοριών ζώων κατά τη 
μεταφορά, σύμφωνα με τις συστάσεις της 
ΕΑΑΤ.

8. καλεί την Επιτροπή να ερευνήσει πώς η 
νέα και η υπάρχουσα τεχνολογία μπορεί να 
εφαρμοστεί στα οχήματα που μεταφέρουν 
ζώα ώστε να ρυθμίζεται, να ελέγχεται και 
να καταγράφεται η θερμοκρασία και η 
υγρασία, στοιχεία βασικά για τον έλεγχο 
και την προστασία της καλής διαβίωσης 
συγκεκριμένων κατηγοριών ζώων κατά τη 
μεταφορά, σύμφωνα με τις συστάσεις της 
ΕΑΑΤ· τονίζει ότι η χρήση νέων 
τεχνολογιών δεν πρέπει να συνεπάγεται 
την επιμήκυνση της διάρκειας μεταφοράς 
των ζώων·

Or. en

Τροπολογία 46
Kartika Tamara Liotard

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. υπογραμμίζει ότι το λιανικό εμπόριο, 
οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών εστίασης 
και οι εταιρείες παραγωγής τροφίμων 
καλούνται να διαδραματίσουν ζωτικό 
ρόλο και να διασφαλίσουν ότι, σύμφωνα 
με τα πρότυπα ποιότητας που 
εφαρμόζουν, το κρέας προέρχεται από 
ζώα που έχουν εκτραφεί και σφαγεί 
τοπικά και έχουν μεταφερθεί τηρώντας 
τις συνθήκες καλής διαβίωσής τους·

Or. en

Τροπολογία 47
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. τονίζει ότι η καλύτερη αξιοποίηση 
των Δορυφορικών Συστημάτων 
Πλοήγησης θα συμβάλει στη μείωση της 
διοικητικής επιβάρυνσης για τις εταιρείες 
μεταφορών και θα βοηθήσει τις αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών να βελτιώσουν 
την ποιότητα των ελέγχων, ιδίως σε 
σχέση με τους χρόνους των ταξιδίων και 
τις περιόδους ανάπαυσης·

Or. en

Τροπολογία 48
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)
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8a. πιστεύει ότι νέα και πιο 
αποτελεσματικά συστήματα ελέγχου, 
όπως η εποπτεία των μεταφορών με τη 
συνδρομή δορυφορικών συστημάτων 
εντοπισμού, θα βελτιώσουν την 
κατάσταση και θα επιτρέψουν μια πιο 
διαφανή εφαρμογή των διατάξεων· 
θεωρεί ότι η εφαρμογή αυτών των νέων 
τεχνολογιών θα συμβάλει επίσης στη 
μείωση του διοικητικού φόρτου των 
διακυβερνητικών αρχών και οργανισμών·

Or. lt

Τροπολογία 49
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. εκφράζει την ικανοποίησή της που η 
Επιτροπή αναγνωρίζει ότι μέχρι στιγμής 
δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως οι 
δυνατότητες των συστημάτων πλοήγησης 
ώστε να αποφέρουν το αναμενόμενο 
όφελος ως προς την επιβολή του 
Κανονισμού· καλεί την Επιτροπή να 
απαιτήσει τα εν λόγω συστήματα να 
διαθέτουν την ικανότητα μετάδοσης 
δεδομένων, σε πραγματικό χρόνο, σε 
βάση δεδομένων της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 50
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)
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8α. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να απαιτεί την εφαρμογή των κανόνων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλή 
διαβίωση των ζώων στις διμερείς 
εμπορικές διαπραγματεύσεις με τρίτες 
χώρες, και να προασπίζει τη 
διεθνοποίηση, στο πλαίσιο του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, των 
κοινοτικών διατάξεων που αφορούν το εν 
λόγω θέμα· 

Or. es

Τροπολογία 51
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8β. ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή 
να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης 
νομικής βάσης με σκοπό την 
υποχρεωτική εγκατάσταση συστημάτων 
πλοήγησης που θα μεταδίδουν, σε 
πραγματικό χρόνο, δεδομένα 
προσδιορισμού του στίγματος και άλλους 
δείκτες σχετικά με την καλή διαβίωση 
των ζώων, σε κεντρικό δέκτη, υπό την 
προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η 
προστασία των πληροφοριών·

Or. en

Τροπολογία 52
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 β (νέα)
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8β. υπενθυμίζει ότι δύο πρώην Επίτροποι 
αρμόδιοι για την καλή διαβίωση των 
ζώων, ο κ. Κυπριανού και ο κ. Βασιλείου, 
υποσχέθηκαν στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ότι θα αναλάβουν 
νομοθετική πρωτοβουλία με σκοπό την 
καθιέρωση ενός χρονικού ορίου για τη 
μεταφορά των ζώων· θεωρεί λυπηρό το 
γεγονός ότι, μέχρι στιγμής, η Επιτροπή 
δεν έχει τηρήσει τις υποσχέσεις που 
δόθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 53
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8γ. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει 
τη νομοθεσία που αφορά την 
αδειοδότηση των μεταφορέων· ζητεί 
επιτακτικά από την Επιτροπή να 
προτείνει, σε περίπτωση που κάποια 
αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι ο 
μεταφορέας δεν τηρεί τον κανονισμό περί 
μεταφορών, την αναστολή ή την 
αφαίρεση της άδειάς του σε όλα τα κράτη 
μέλη και όχι μόνο στη συγκεκριμένη 
χώρα·

Or. en

Τροπολογία 54
Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Judith A. Merkies

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 δ (νέα)
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8δ. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει 
τη νομοθεσία που αφορά το 
πιστοποιητικό έγκρισης των 
μεταφορικών μέσων· ζητεί επιτακτικά 
από την Επιτροπή να προτείνει, σε 
περίπτωση που κάποια αρμόδια αρχή 
διαπιστώσει ότι ένα μεταφορικό μέσο δεν 
συμμορφώνεται με τον κανονισμό περί 
μεταφορών, την ανάκληση ή την 
αφαίρεση του πιστοποιητικού έγκρισής 
του σε όλα τα κράτη μέλη και όχι μόνο 
στη συγκεκριμένη χώρα·

Or. en


