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Τροπολογία 1
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει τη λύπη της διότι, παρά το 
γεγονός ότι το πρόγραμμα δράσης για την 
καλή διαβίωση των ζώων έχει προχωρήσει 
μέσω συγκεκριμένων νομοθετικών 
πράξεων, υπάρχουν ακόμη πολλοί τομείς 
για τους οποίους δεν υπάρχει ειδική 
νομοθεσία της ΕΕ·

1. εκφράζει τη λύπη της διότι, παρά το 
γεγονός ότι το πρόγραμμα δράσης για την 
καλή διαβίωση των ζώων έχει προχωρήσει 
μέσω συγκεκριμένων νομοθετικών 
πράξεων, υπάρχουν ακόμη πολλοί τομείς 
για τους οποίους δεν υπάρχει ειδική 
νομοθεσία της ΕΕ, όπως οι τομείς που 
αφορούν την καλή διαβίωση των εξής 
ζώων: αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, 
βοοειδή, πάπιες, χήνες, κουνέλια και 
ψάρια εκτροφής·

Or. en

Τροπολογία 2
Keith Taylor, Raül Romeva i Rueda, Margrete Auken

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η Επιτροπή παρέλειψε να αναφερθεί 
σε άλλους τομείς πολιτικής και να 
εξασφαλίσει τη συνοχή τους με τομείς 
που συνδέονται με την καλή διαβίωση 
των ζώων, όπως το 7ο πρόγραμμα 
περιβαλλοντικής δράσης, οι 
περιβαλλοντικές δημόσιες συμβάσεις, η 
στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα 
με ορίζοντα το 2020, το 8ο πρόγραμμα-
πλαίσιο για την έρευνα, και η στρατηγική 
για τα χωροκατακτητικά ξένα είδη·
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Or. en

Τροπολογία 3
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει ότι η καλή διαβίωση των 
ζώων αποτελεί σύνθετο και πολύπλευρο 
ζήτημα που επηρεάζει τις διεθνείς και 
εσωτερικές πολιτικές, ενώ έχει 
σημαντικές ηθικές, επιστημονικές, 
οικονομικές, πολιτισμικές και πολιτικές 
διαστάσεις·

Or. lt

Τροπολογία 4
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εφιστά την προσοχή στον ολοένα 
αυξανόμενο αριθμό αναφορών από τους 
Ευρωπαίους πολίτες όλων των κρατών 
μελών που ζητούν να γίνουν αυστηρότεροι 
οι κανονισμοί για την προστασία και την 
καλή διαβίωση των ζώων με σκοπό την 
κάλυψη των υφιστάμενων κενών·

2. εφιστά την προσοχή στον ολοένα 
αυξανόμενο αριθμό αναφορών από τους 
Ευρωπαίους πολίτες όλων των κρατών 
μελών που ζητούν να γίνουν αυστηρότεροι 
οι κανονισμοί για την προστασία και την 
καλή διαβίωση των ζώων με σκοπό την 
κάλυψη των υφιστάμενων κενών·
χαιρετίζει τον στόχο της Επιτροπής να 
εξεταστεί η σκοπιμότητα της θέσπισης 
ενός απλοποιημένου νομοθετικού 
πλαισίου της ΕΕ που θα περιλαμβάνει 
αρχές για την καλή διαβίωση των ζώων 
για όλα τα ζώα που κρατούνται, στο 
πλαίσιο της οικονομικής 
δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των ζώων συντροφιάς, εφόσον κρίνεται 
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απαραίτητο·

Or. en

Τροπολογία 5
Adina-Ioana Vălean

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εφιστά την προσοχή στον ολοένα 
αυξανόμενο αριθμό αναφορών από τους 
Ευρωπαίους πολίτες όλων των κρατών 
μελών που ζητούν να γίνουν αυστηρότεροι 
οι κανονισμοί για την προστασία και την 
καλή διαβίωση των ζώων με σκοπό την 
κάλυψη των υφιστάμενων κενών·

2. εφιστά την προσοχή στον ολοένα 
αυξανόμενο αριθμό αναφορών από τους 
Ευρωπαίους πολίτες όλων των κρατών 
μελών που ζητούν να γίνουν αυστηρότεροι 
οι κανονισμοί για την προστασία και την 
καλή διαβίωση των ζώων με σκοπό την 
κάλυψη των υφιστάμενων κενών· ωστόσο, 
έχει την άποψη ότι το πρώτο βήμα πρέπει 
να είναι η διασφάλιση της συμμόρφωσης 
με τους υπάρχοντες κανονισμούς για την 
καλή διαβίωση των ζώων, τονίζει, δε, την 
ανάγκη για εφαρμογή «νομικών 
ορόσημων» κατά τη διάρκεια της 
μεταβατικής περιόδου σε μελλοντικές 
νομοθεσίες που αφορούν την καλή 
διαβίωση των ζώων·

Or. en

Τροπολογία 6
Angelika Werthmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εφιστά την προσοχή στον ολοένα 
αυξανόμενο αριθμό αναφορών από τους 
Ευρωπαίους πολίτες όλων των κρατών 
μελών που ζητούν να γίνουν αυστηρότεροι 
οι κανονισμοί για την προστασία και την 

2. εφιστά την προσοχή στον ολοένα 
αυξανόμενο αριθμό αναφορών από τους 
Ευρωπαίους πολίτες όλων των κρατών 
μελών που ζητούν να γίνουν 
αυστηρότεροι, στοχοθετημένοι και 
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καλή διαβίωση των ζώων με σκοπό την 
κάλυψη των υφιστάμενων κενών·

εμπεριστατωμένοι οι κανονισμοί για την 
προστασία και την καλή διαβίωση των 
ζώων, ιδιαίτερα στα ζωολογικά πάρκα και 
τους ζωολογικούς κήπους, με σκοπό την 
κάλυψη των πολυάριθμων υφιστάμενων 
κενών·

Or. en

Τροπολογία 7
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της 
μελλοντικής ανάπτυξης της πολιτικής για 
την καλή διαβίωση των ζώων, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στηρίξει 
περαιτέρω την καλή διαβίωση των ζώων 
συντροφιάς. Επιπλέον, απαιτείται 
περισσότερο συντονισμένη συνεργασία, 
καθώς και μια γραμμή πολιτικής 
οριζόντιας φύσεως για την καλή 
διαβίωση και τα ζητήματα υγείας των 
ζώων συντροφιάς, σε ευρωπαϊκό και 
παγκόσμιο επίπεδο·

Or. lt

Τροπολογία 8
Jarosław Leszek Wałęsa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. σημειώνει ότι, στις αναφορές τους, οι 
ευρωπαίοι πολίτες διαμαρτύρονται έντονα 
για τις ταυρομαχίες και άλλες εκδηλώσεις 
και θεάματα όπου τα ζώα ωθούνται σε
καταστάσεις άγχους, τραυματίζονται και/ή

3. σημειώνει ότι, στις αναφορές τους, οι 
ευρωπαίοι πολίτες διαμαρτύρονται έντονα 
για τις ταυρομαχίες και άλλες εκδηλώσεις 
και θεάματα όπου τα ζώα εκτίθενται σε 
καταστάσεις περιττού άγχους και όπου 
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θανατώνονται· άνευ νοήματος τραυματίζονται ή
θανατώνονται·

Or. pl

Τροπολογία 9
Carlos José Iturgaiz Angulo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. σημειώνει ότι, στις αναφορές τους, οι
ευρωπαίοι πολίτες διαμαρτύρονται έντονα
για τις ταυρομαχίες και άλλες εκδηλώσεις 
και θεάματα όπου τα ζώα ωθούνται σε 
καταστάσεις άγχους, τραυματίζονται και/ή 
θανατώνονται·

3. σημειώνει ότι, στις αναφορές τους, 
ορισμένοι ευρωπαίοι πολίτες 
διαμαρτύρονται για τις ταυρομαχίες και 
άλλες εκδηλώσεις και θεάματα όπου τα 
ζώα ωθούνται σε καταστάσεις άγχους, 
τραυματίζονται και/ή θανατώνονται·

Or. es

Τροπολογία 10
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. σημειώνει ότι, στις αναφορές τους, οι 
ευρωπαίοι πολίτες διαμαρτύρονται έντονα 
για τις ταυρομαχίες και άλλες εκδηλώσεις 
και θεάματα όπου τα ζώα ωθούνται σε 
καταστάσεις άγχους, τραυματίζονται και/ή 
θανατώνονται·

3. σημειώνει ότι, στις αναφορές τους, οι 
ευρωπαίοι πολίτες διαμαρτύρονται έντονα 
για τις ταυρομαχίες και άλλες εκδηλώσεις 
και θεάματα όπου τα ζώα ωθούνται σε 
καταστάσεις άγχους, τραυματίζονται και/ή 
θανατώνονται· ζητεί την άμεση παύση της 
χρηματοδότησης από την ΕΕ προς τη 
βιομηχανία εκτροφής ταύρων 
ταυρομαχίας και την αναμόρφωση 
αρένας, καθώς και την κατηγορηματική 
απόρριψη των προσπαθειών για 
αναγνώριση της ταυρομαχίας και άλλων 
σκληρών θεαμάτων, όπως π.χ. του 
τουρνουά «El Toro de la Vega», ως μέρος 
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της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της 
Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 11
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι ο πληθυσμός σκύλων 
και γατών της ΕΕ υπολογίζεται σε περίπου 
εκατό εκατομμύρια ζώα και ότι δεν 
υπάρχει νομοθεσία σε επίπεδο ΕΕ που να 
αφορά την καλή διαβίωση των ζώων 
συντροφιάς· ως εκ τούτου, καλεί την 
Επιτροπή να προωθήσει την καλή 
διαβίωση των ζώων συντροφιάς 
διασφαλίζοντας ελάχιστα πρότυπα για τη 
μεταχείριση και την προστασία τους καθώς 
και ένα υποχρεωτικό σύστημα καταγραφής 
και ταυτοποίησης με μικροψηφίδα·

4. επισημαίνει ότι ο πληθυσμός σκύλων 
και γατών της ΕΕ υπολογίζεται σε περίπου 
εκατό εκατομμύρια ζώα και ότι δεν 
υπάρχει νομοθεσία σε επίπεδο ΕΕ που να 
αφορά την καλή διαβίωση των ζώων 
συντροφιάς· ως εκ τούτου, καλεί την 
Επιτροπή, στο πλαίσιο της αναγνώρισης 
των συμπερασμάτων του Συμβουλίου του 
2010 σχετικά με την καλή διαβίωση 
σκύλων και γατών, να προωθήσει την 
καλή διαβίωση των ζώων συντροφιάς 
διασφαλίζοντας ελάχιστα πρότυπα για τη 
μεταχείριση και την προστασία τους καθώς 
και ένα υποχρεωτικό σύστημα καταγραφής 
και ταυτοποίησης με μικροψηφίδα·

Or. en

Τροπολογία 12
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. τονίζει ότι η υποχρεωτική 
ταυτοποίηση των ζώων συντροφιάς, 
εφόσον πραγματοποιείται σε συνδυασμό 
με ένα αποτελεσματικό και αξιόπιστο 
σύστημα καταγραφής, ευνοεί την 
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ιχνηλασιμότητα και συμβάλλει 
καθοριστικά στην επιτυχημένη διαχείριση 
της υγείας και της καλής διαβίωσης των 
ζώων, στηρίζοντας την προώθηση της 
υπεύθυνης ιδιοκτησίας και τη διατήρηση 
της δημόσιας υγείας·

Or. lt

Τροπολογία 13
Jarosław Leszek Wałęsa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι ο ευρωπαϊκός νόμος-πλαίσιο 
για την καλή διαβίωση των ζώων πρέπει να 
περιλαμβάνει μέτρα για την επίλυση του 
προβλήματος των αδέσποτων ζώων, το 
οποίο είναι ιδιαίτερα έντονο στα νότια και 
ανατολικά κράτη της ΕΕ, και ζητεί 
επιτακτικά την παροχή ευρωπαϊκής 
χρηματοδότησης για την εφαρμογή 
αποτελεσματικών μέτρων στείρωσης και 
ευνουχισμού· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και τα κράτη μέλη να επικυρώσουν την 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία 
των ζώων συντροφιάς·

5. θεωρεί ότι ο ευρωπαϊκός νόμος-πλαίσιο 
για την καλή διαβίωση των ζώων πρέπει να 
περιλαμβάνει μέτρα για την επίλυση του 
προβλήματος των αδέσποτων ζώων, το 
οποίο είναι ιδιαίτερα έντονο στα νότια και 
ανατολικά κράτη της ΕΕ, και ζητεί 
επιτακτικά την παροχή ευρωπαϊκής 
χρηματοδότησης για την εφαρμογή 
αποτελεσματικών μέτρων στείρωσης και 
ευνουχισμού· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και τα κράτη μέλη να επικυρώσουν την 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία 
των ζώων συντροφιάς και να 
εφαρμοστούν στα εθνικά νομικά 
συστήματα οι αποφάσεις που περιέχει η 
Σύμβαση·

Or. pl

Τροπολογία 14
Adina-Ioana Vălean

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι ο ευρωπαϊκός νόμος-πλαίσιο 
για την καλή διαβίωση των ζώων πρέπει να 
περιλαμβάνει μέτρα για την επίλυση του 
προβλήματος των αδέσποτων ζώων, το 
οποίο είναι ιδιαίτερα έντονο στα νότια και 
ανατολικά κράτη της ΕΕ, και ζητεί 
επιτακτικά την παροχή ευρωπαϊκής
χρηματοδότησης για την εφαρμογή 
αποτελεσματικών μέτρων στείρωσης και 
ευνουχισμού· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και τα κράτη μέλη να επικυρώσουν την 
ευρωπαϊκή σύμβαση για την προστασία 
των ζώων συντροφιάς·

5. θεωρεί ότι ο ευρωπαϊκός νόμος-πλαίσιο 
για την καλή διαβίωση των ζώων πρέπει να 
περιλαμβάνει μέτρα για την επίλυση του 
προβλήματος των αδέσποτων ζώων, το 
οποίο είναι ιδιαίτερα έντονο στα νότια και 
ανατολικά κράτη της ΕΕ· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να 
επικυρώσουν την ευρωπαϊκή σύμβαση για 
την προστασία των ζώων συντροφιάς·

Or. en

Τροπολογία 15
Adina-Ioana Vălean

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν ολοκληρωμένες στρατηγικές 
για τη διαχείριση του πληθυσμού των 
σκύλων, οι οποίες να περιλαμβάνουν 
μέτρα όπως η θέσπιση νόμων για τον 
έλεγχο των σκύλων και την 
καταπολέμηση της βίαιης συμπεριφοράς 
εναντίον τους, η υποστήριξη 
κτηνιατρικών διαδικασιών, 
συμπεριλαμβανομένων του αντιλυσσικού 
εμβολιασμού και της στείρωσης στο 
επίπεδο που είναι αναγκαίο για τον έλεγχο 
του πληθυσμού των ανεπιθύμητων 
σκύλων, και η προώθηση της υπεύθυνης 
ιδιοκτησίας κατοικίδιων ζώων, όπως 
ορίζει η γραπτή δήλωση 0026/2011 που 
ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Or. en
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Τροπολογία 16
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τη 
δίωξη που ασκεί σε περιπτώσεις μη 
εκτέλεσης των υποχρεώσεων που 
καθορίζονται στην οδηγία 1999/22/ΕΚ 
του Συμβουλίου για τη διατήρηση άγριων 
ζώων στους ζωολογικούς κήπους·

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για τη 
διασφάλιση της εφαρμογής της οδηγίας
1999/22/ΕΚ του Συμβουλίου για τη 
διατήρηση άγριων ζώων στους 
ζωολογικούς κήπους, η οποία 
περιλαμβάνει αυστηρότερους ελέγχους 
και διαδικασίες σε περιπτώσεις μη 
εκτέλεσης των υποχρεώσεων, 
πρωτοβουλίες που διασφαλίζουν ότι είναι 
κατάλληλα εκπαιδευμένοι και 
ειδικευμένοι όλοι οι φορείς που είναι 
υπεύθυνοι για την παροχή και την 
εκτίμηση των αναγκών ενός ζώου, 
ιδιαίτερα όσον αφορά τα είδη άγριων 
ζώων υπό αιχμαλωσία, και προβλέπει 
αποτελεσματική χρήση και δέσμευση για 
υλοποίηση προγραμμάτων εμπλουτισμού 
για τις ανάγκες κάθε είδους, με στόχο την 
εξασφάλιση κατάλληλης πνευματικής 
εγρήγορσης και σωματικής ευεξίας για να 
αποφευχθεί το ενδεχόμενο πρόκλησης 
βλάβης·

Or. en

Τροπολογία 17
Peter Jahr

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. τονίζει την ανάγκη να καθοριστούν 
αποτελεσματικότερα μέτρα προστασίας για 

7. τονίζει την ανάγκη να καθοριστούν 
αποτελεσματικότερα μέτρα προστασίας για 
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τα ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα
και εξάγονται από την ΕΕ σε τρίτες χώρες·

τα ζώα που προορίζονται για σφαγή και 
εξάγονται από την ΕΕ σε τρίτες χώρες·

Or. de

Τροπολογία 18
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
αποτελεσματικότερη εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του 
Συμβουλίου για την προστασία των ζώων 
κατά τη μεταφορά και συναφείς 
δραστηριότητες·

8. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
αποτελεσματικότερη εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του 
Συμβουλίου για την προστασία των ζώων 
κατά τη μεταφορά και συναφείς 
δραστηριότητες και ζητεί από την 
Επιτροπή τη θέσπιση νομοθεσίας για τον 
περιορισμό της μεταφοράς των ζωντανών 
ζώων στις 8 ώρες στην ΕΕ, όπως 
ζητείται με τη διακήρυξη του 
Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε πρόσφατα, 
καθώς και σε αναφορά σχετικά με αυτό 
το ζήτημα η οποία φέρει πάνω από 
1 εκατομμύριο υπογραφές· 

Or. en

Τροπολογία 19
Peter Jahr

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. επισημαίνει την ανησυχία που 
εκφράζουν οι ευρωπαίοι πολίτες μέσω των 
αναφορών τους προς το Κοινοβούλιο, 
σχετικά με την κατάχρηση της σφαγής 
ζώων στην ΕΕ χωρίς αναισθητοποίηση· 
καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 

9. επισημαίνει την ανησυχία που 
εκφράζουν οι ευρωπαίοι πολίτες μέσω των 
αναφορών τους προς το Κοινοβούλιο, 
σχετικά με την κατάχρηση των 
παρεκκλίσεων από τη διάταξη για την 
σφαγή των ζώων στην ΕΕ χωρίς 
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αποτελεσματικότερη επιβολή της 
νομοθεσίας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα 
παρέκκλιση από τη διάταξη για την 
αναισθητοποίηση των ζώων στην 
περίπτωση σφαγής για θρησκευτικούς
σκοπούς·

αναισθητοποίηση· καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την αποτελεσματικότερη 
επιβολή της νομοθεσίας, επιτρέποντας
ταυτόχρονα τη σφαγή χωρίς 
αναισθητοποίηση μόνο για εύλογους
θρησκευτικούς σκοπούς και σύμφωνα με 
αυστηρή ρύθμιση των παρεκκλίσεων·

Or. de

Τροπολογία 20
Jarosław Leszek Wałęsa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. επισημαίνει την ανησυχία που 
εκφράζουν οι ευρωπαίοι πολίτες μέσω των 
αναφορών τους προς το Κοινοβούλιο, 
σχετικά με την κατάχρηση της σφαγής 
ζώων στην ΕΕ χωρίς αναισθητοποίηση· 
καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
αποτελεσματικότερη επιβολή της 
νομοθεσίας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα 
παρέκκλιση από τη διάταξη για την 
αναισθητοποίηση των ζώων στην 
περίπτωση σφαγής για θρησκευτικούς
σκοπούς·

9. επισημαίνει την ανησυχία που 
εκφράζουν οι ευρωπαίοι πολίτες μέσω των 
αναφορών τους προς το Κοινοβούλιο, 
σχετικά με την κατάχρηση της σφαγής 
ζώων στην ΕΕ χωρίς αναισθητοποίηση· 
καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
αποτελεσματικότερη επιβολή της 
νομοθεσίας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα 
παρέκκλιση από τη διάταξη για την 
αναισθητοποίηση των ζώων στην 
περίπτωση σφαγής μόνον εάν αυτή 
υπαγορεύεται από θρησκευτικούς λόγους·

Or. pl

Τροπολογία 21
Jarosław Leszek Wałęsa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. ζητεί την καλύτερη ενημέρωση των 
καταναλωτών σχετικά με τις μεθόδους 

10. ζητεί την καλύτερη ενημέρωση των 
καταναλωτών σχετικά με τις μεθόδους 
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παραγωγής ζωικών προϊόντων και 
υποπροϊόντων και τις επιπτώσεις τους στη 
διαβίωση των ζώων, υπό τη μορφή 
διαφανούς και κατάλληλης σήμανσης και 
φύλλων οδηγιών·

παραγωγής ζωικών προϊόντων και 
υποπροϊόντων και τις επιπτώσεις τους στη 
διαβίωση των ζώων, υπό τη μορφή 
διαφανούς και κατάλληλης σήμανσης και 
φύλλων οδηγιών και με την υποχρεωτική 
αναγραφή των πληροφοριών σχετικά με 
τη χώρα προέλευσης του ζώου·

Or. pl

Τροπολογία 22
Peter Jahr

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. ζητεί την καλύτερη ενημέρωση των 
καταναλωτών σχετικά με τις μεθόδους 
παραγωγής ζωικών προϊόντων και 
υποπροϊόντων και τις επιπτώσεις τους στη 
διαβίωση των ζώων, υπό τη μορφή 
διαφανούς και κατάλληλης σήμανσης και 
φύλλων οδηγιών·

10. ζητεί την καλύτερη ενημέρωση των 
καταναλωτών σχετικά με τις μεθόδους 
παραγωγής ζωικών προϊόντων και 
υποπροϊόντων και τις επιπτώσεις τους στη 
διαβίωση των ζώων, υπό τη μορφή 
διαφανούς και κατάλληλης σήμανσης των 
προϊόντων·

Or. de

Τροπολογία 23
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. ζητεί την καλύτερη ενημέρωση των 
καταναλωτών σχετικά με τις μεθόδους 
παραγωγής ζωικών προϊόντων και 
υποπροϊόντων και τις επιπτώσεις τους στη 
διαβίωση των ζώων υπό τη μορφή 
διαφανούς και κατάλληλης σήμανσης και 
φύλλων οδηγιών·

10. ζητεί την καλύτερη ενημέρωση των 
καταναλωτών σχετικά με τις μεθόδους 
σφαγής ζώων και παραγωγής ζωικών 
προϊόντων και υποπροϊόντων και τις 
επιπτώσεις τους στη διαβίωση των ζώων 
υπό τη μορφή διαφανούς και κατάλληλης 
σήμανσης και φύλλων οδηγιών· εκτιμά, 
ειδικότερα, ότι το κρέας και τα 
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γαλακτοκομικά προϊόντα πρέπει να 
φέρουν σήμανση προκειμένου να 
καταδεικνύεται η μέθοδος εκτροφής·

Or. en

Τροπολογία 24
Adina-Ioana Vălean

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. ζητεί την καλύτερη ενημέρωση των 
καταναλωτών σχετικά με τις μεθόδους 
παραγωγής ζωικών προϊόντων και 
υποπροϊόντων και τις επιπτώσεις τους στη 
διαβίωση των ζώων υπό τη μορφή 
διαφανούς και κατάλληλης σήμανσης και 
φύλλων οδηγιών·

10. ζητεί την καλύτερη ενημέρωση των 
καταναλωτών σχετικά με τις μεθόδους 
παραγωγής ζωικών προϊόντων και 
υποπροϊόντων και τις επιπτώσεις τους στη 
διαβίωση των ζώων·

Or. en

Τροπολογία 25
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11α. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
στρατηγική για τη βελτίωση της καλής 
διαβίωσης των αγελάδων 
γαλακτοπαραγωγής, ειδικότερα, δε, να 
αντισταθεί στην αυξανόμενη 
βιομηχανοποίηση της εκτροφής ζώων 
γαλακτοπαραγωγής στην ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 26
Keith Taylor, Raül Romeva i Rueda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. επικροτεί τη βούληση της Επιτροπής 
να συμπεριλάβει την καλή διαβίωση των 
ζώων στις διμερείς εμπορικές συμφωνίες ή
στα φόρα συνεργασίας και την πρόθεσή 
της να εξετάσει με ποιον τρόπο μπορεί η 
καλή διαβίωση των ζώων να ενσωματωθεί 
πιο αποτελεσματικά στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας·

12. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής 
να συμπεριλάβει την καλή διαβίωση των 
ζώων στις διμερείς εμπορικές συμφωνίες 
και στα φόρα συνεργασίας και ζητεί με 
επιμονή κάθε τέτοια διάταξη να καταστεί 
υποχρεωτική σύμφωνα με τους 
μηχανισμούς διευθέτησης διαφορών των 
συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών· 
επικροτεί επίσης την πρόθεση της 
Επιτροπής να εξετάσει με ποιον τρόπο 
μπορεί η καλή διαβίωση των ζώων να 
ενσωματωθεί πιο αποτελεσματικά στο 
πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής 
γειτονίας·

Or. en

Τροπολογία 27
Peter Jahr

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13. θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχουν σαφείς 
περιορισμοί ως προς τη χρήση μη 
ανθρώπινων πρωτευόντων και να 
απαγορευθεί η χρήση των 
συλλαμβανόμενων άγριων ζώων στα 
επιστημονικά πειράματα·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 28
Adina-Ioana Vălean
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13. θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχουν σαφείς 
περιορισμοί ως προς τη χρήση μη 
ανθρώπινων πρωτευόντων και να 
απαγορευθεί η χρήση των 
συλλαμβανόμενων άγριων ζώων στα 
επιστημονικά πειράματα·

13. θεωρεί ότι πρέπει να εφαρμοστεί με 
αυστηρότητα η οδηγία 2010/63/ΕΕ 
σχετικά με την πραγματοποίηση δοκιμών 
σε ζώα·

Or. en

Τροπολογία 29
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 14

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

14. ζητεί να επιβληθεί, στο μέτρο του 
δυνατού και εφόσον είναι επιστημονικά 
εφικτό, η εφαρμογή εναλλακτικών 
μεθόδων χωρίς πειραματόζωα με σκοπό να 
μειωθούν στο ελάχιστο δυνατό τα 
πειράματα στα οποία τα ζώα υποβάλλονται 
σε έντονη και μακρά δοκιμασία.

14. υπενθυμίζει την υπάρχουσα νομική 
υποχρέωση που ορίζει ότι πρέπει να 
επιβληθεί, στο μέτρο του δυνατού και 
εφόσον είναι επιστημονικά εφικτό, η 
εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων χωρίς 
πειραματόζωα με σκοπό να μειωθούν στο 
ελάχιστο δυνατό τα πειράματα στα οποία 
τα ζώα υποβάλλονται σε έντονη και μακρά 
δοκιμασία· καλεί επίσης την Επιτροπή 
αφενός να εφαρμόσει το σύστημα ελέγχων 
των επιθεωρήσεων των κρατών μελών 
όπως ορίζονται στο άρθρο 35 της οδηγίας 
2010/63 της ΕΕ περί προστασίας των 
ζώων που χρησιμοποιούνται για 
επιστημονικούς σκοπούς, με στόχο την 
ενημέρωση και την καθοδήγηση 
δραστηριοτήτων που είναι αναγκαίες για 
την εξασφάλιση συνεπούς εφαρμογής των 
απαιτήσεων, που αφορούν την 
αξιολόγηση των έργων, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για 
την ταξινόμηση της δριμύτητας των 
διαδικασιών, αφετέρου να διασφαλίσει τη 
σθεναρή εφαρμογή των απαιτήσεων που 
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σχετίζονται με την αντικατάσταση, 
μείωση και βελτίωση των διαδικασιών 
που εφαρμόζονται στα ζώα·

Or. en

Τροπολογία 30
Adina-Ioana Vălean

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 14

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

14. ζητεί να επιβληθεί, στο μέτρο του 
δυνατού και εφόσον είναι επιστημονικά 
εφικτό, η εφαρμογή εναλλακτικών 
μεθόδων χωρίς πειραματόζωα με σκοπό να 
μειωθούν στο ελάχιστο δυνατό τα 
πειράματα στα οποία τα ζώα υποβάλλονται 
σε έντονη και μακρά δοκιμασία.

14. ζητεί να επιβληθεί, στο μέτρο του 
δυνατού και εφόσον είναι επιστημονικά 
εφικτό, η εφαρμογή εναλλακτικών 
μεθόδων χωρίς πειραματόζωα με σκοπό να 
μειωθούν στο ελάχιστο δυνατό τα 
πειράματα στα οποία τα ζώα υποβάλλονται 
σε έντονη και μακρά δοκιμασία, όπως 
ρυθμίζεται στην οδηγία 2010/63/ΕΕ 
σχετικά με την πραγματοποίηση δοκιμών 
σε ζώα· 
.

Or. en

Τροπολογία 31
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 14 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

14α. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τις 
αρμοδιότητες που αφορούν τον 
συντονισμό και την προαγωγή της 
ανάπτυξης και χρήσης εναλλακτικών 
λύσεων αντί της χρήσης ζώων στους 
τομείς της βασικής και εφαρμοσμένης 
έρευνας και των δοκιμών κανονιστικού 
χαρακτήρα, όπως ορίζονται στο 
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παράρτημα VII της οδηγίας 2010/63/ΕΕ, 
υποστηρίζοντας ενεργά τον καθορισμό 
στρατηγικής και την έρευνα εκ μέρους
του εργαστηρίου αναφοράς της ΕΕ 
(Κοινό Κέντρο Ερευνών) με σκοπό τον 
εντοπισμό των τομέων προτεραιότητας 
για την αντικατάσταση των ερευνητικών 
τεχνικών όπου χρησιμοποιούνται ζώα·

Or. en


