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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. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 13 της Συνθήκης έχει γενική εφαρμογή και συνεπώς είναι 
εξίσου σημαντικό με την προστασία του περιβάλλοντος ή των καταναλωτών· βάσει 
αυτού, τονίζει ότι η στρατηγική της ΕΕ σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων πρέπει 
να περιλαμβάνει πρωτοβουλίες και ενέργειες για την προαγωγή της καλής διαβίωσης 
όλων των ζώων σε όλους τους τομείς πολιτικής·

2. χαιρετίζει την ένταξη του ευρωπαϊκού νόμου πλαισίου για την καλή διαβίωση των ζώων 
στην εν λόγω στρατηγική· επαναλαμβάνει ότι αυτός ο νόμος πλαίσιο πρέπει να βασίζεται 
σε επίκαιρα και επικυρωμένα επιστημονικά στοιχεία και πρέπει να καλύπτει όλα τα ζώα, 
είτε κατοικίδια είτε αδέσποτα, καθώς και χωροκατακτητικά ξένα είδη, και ψάρια· 

3. καλεί την Επιτροπή, όπου υφίστανται σαφή επιστημονικά στοιχεία που καταδεικνύουν 
προβλήματα στην καλή διαβίωση των ζώων, να προσαρμόζει ή να θεσπίζει νέα μέσα 
πολιτικής για την επίλυση των προβλημάτων αυτών, συμπεριλαμβανομένων των 
περιπτώσεων βοοειδών γαλακτοπαραγωγής, ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας και μεταφοράς 
ζωντανών ζώων·

4. επισημαίνει ότι η δέσμη ενεργειών που περιλαμβάνονται στην στρατηγική πρέπει να 
περιλαμβάνει: 

– αναθεώρηση του κανονισμού 1/2005·

– θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών από την ΕΕ ή εφαρμογή των νόμων που αφορούν την 
προστασία των ζώων κατά τον χρόνο θανάτωσής τους·

– νομοθετική πρόταση για τη θέσπιση απαγόρευσης της κλωνοποίησης και της διάθεσης 
στην αγορά προϊόντων που προέρχονται από κλώνους ή απογόνους τους·

5. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει ενωσιακή στρατηγική για την ανάπτυξη και χρήση 
εναλλακτικών μεθόδων δοκιμών χωρίς τη χρησιμοποίηση ζώων, στο πλαίσιο αφενός της 
αναθεώρησης της νομοθεσίας της ΕΕ και αφετέρου των νέων τεχνολογιών· 

6. ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε προσεκτική εξέταση των επιπτώσεων που έχουν οι 
μη βιώσιμες μέθοδοι παραγωγής εκτρεφόμενων ζώων που χρησιμοποιούνται σήμερα, 
στην υγεία των ζώων, την ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, και να διασφαλίσει ότι οι 
προγραμματισμένες συνέργειες με την ΚΓΠ που περιλαμβάνονται στη στρατηγική θα 
έχουν ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη στήριξη των βιώσιμων συστημάτων παραγωγής που 
προσφέρουν καλύτερη διαβίωση των ζώων, συμβάλλοντας έτσι στην αποτροπή της 
εξάπλωσης ασθενειών και της μικροβιακής αντοχής·

7. καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει την καλή διαβίωση των ζώων στους στόχους του 
μελλοντικού 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον, διασφαλίζοντας ιδιαίτερα την 
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ένταξη στρατηγικών και ενεργειών που αποσκοπούν στη μείωση της χρήσης ζώων στην 
έρευνα, στην προστασία άγριων ζώων, στην αποτελεσματική προστασία και βελτίωση της 
βιοποικιλότητας, και στην προώθηση βιώσιμης κτηνοτροφίας·


