
PA\895262EL.doc PE485.848v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

2012/2031(INI)

9.3.2012

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων

προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

σχετικά με την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά
(2012/2031(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Kartika Tamara Liotard



PE485.848v01-00 2/4 PA\895262EL.doc

EL

PA_NonLeg



PA\895262EL.doc 3/4 PE485.848v01-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

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»·

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·

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·

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·

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·

                                               
1 Έκθεση της Επιτροπής στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τις επιπτώσεις του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά, COM(2011) 700, σελ. 9
2 Επιστημονική γνωμοδότηση σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά της ΕΑΑΤ,
Δελτίο ΕΑΑΤ 2011 9(1): 1966, σελ. 86
3 Οδηγία 91/628/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 1991, για την προστασία των ζώων κατά τη 
μεταφορά και για την τροποποίηση των οδηγιών 90/425/ΕΟΚ και 91/496/ΕΟΚ· ΕΕ L 340 της 11.12.1991, σ. 17.
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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·

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·

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.


