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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1251/2012 της μη κερδοσκοπικής ένωσης «Occupy for Animals», 
με έδρα το Λουξεμβούργο, σχετικά με την κακοποίηση των αδέσποτων ζώων

1. Περίληψη της αναφοράς

Η «Occupy for Animals» είναι μια μη κυβερνητική ένωση με έδρα το Λουξεμβούργο που 
δραστηριοποιείται στον τομέα της προστασίας των ζώων. Σύμφωνα με την ένωση, η οποία 
υπέβαλε την αναφορά, στα κράτη μέλη της ΕΕ υπάρχουν περίπου 100 εκατομμύρια σκύλοι 
και διπλάσιος αριθμός από γάτες. Τα ζώα αυτά και οι απόγονοί τους θα συνεχίσουν να 
αναπαράγονται, με αποτέλεσμα σε διάστημα λίγων ετών να υπάρχουν αρκετές επιπλέον 
χιλιάδες ανεπιθύμητα ζώα, τα οποία θα υποστούν μια ζωή γεμάτη πόνο, πείνα και απόγνωση. 
Η αναφέρουσα ένωση επιθυμεί να ενημερωθεί σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει η 
Επιτροπή για την υλοποίηση της γραπτής δήλωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα 
με το άρθρο 123 του Κανονισμού του, της 13ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με τη διαχείριση 
του πληθυσμού των σκύλων, καθώς και του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 
2012 σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία και την καλή 
διαβίωση των ζώων 2012–2015.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Ιανουαρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Μαρτίου 2013

Η Επιτροπή γνωρίζει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη ο έλεγχος του πληθυσμού των ζώων 
συντροφιάς, όπως και η καλή διαβίωση των αδέσποτων σκύλων, μπορεί να παρουσιάζει 
προβλήματα για διάφορους λόγους. 
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Παρόλο που το άρθρο 13 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί να 
λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων κατά τη διαμόρφωση και 
την εφαρμογή ορισμένων πολιτικών της ΕΕ, δεν παρέχει κάποια νομική βάση ούτε απαιτεί την 
αντιμετώπιση όλων των θεμάτων που άπτονται της καλής διαβίωσης των ζώων. Το εν λόγω 
ζήτημα επομένως δεν διέπεται από τους κανόνες της ΕΕ και παραμένει αποκλειστική 
αρμοδιότητα των κρατών μελών.  

Η Επιτροπή έχει υποστηρίξει με συνέπεια το έργο που επιτελεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός για 
την Υγεία των Ζώων (OIE) όσον αφορά την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για τον έλεγχο 
του πληθυσμού των αδέσποτων σκύλων, τονίζοντας τη σημασία της καταγραφής και 
επισήμανσης των ιδιόκτητων σκύλων, καθώς και του ελέγχου των γεννήσεων, ως θεμελιωδών 
συνιστωσών της υπεύθυνης ιδιοκτησίας σκύλων. 

Τα εν λόγω πρότυπα που εγκρίθηκαν το 2009 ορίζουν επίσης τους οργανισμούς που είναι 
αρμόδιοι για την ανάπτυξη και την εφαρμογή κατάλληλης νομοθεσίας και κατάρτισης, 
προκειμένου να ρυθμιστούν τα ζητήματα που αφορούν τη σύλληψη, τη μεταφορά και τη 
θανάτωση των σκύλων, καθώς και να θεσπιστούν τα ελάχιστα κριτήρια στέγασης και φροντίδας 
τους. Ωστόσο εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος, ως πλήρες μέλος του ΟΙΕ, να εξετάσει πώς θα 
μπορούσε να εφαρμόσει με τον καταλληλότερο δυνατό τρόπο τις συγκεκριμένες διεθνείς 
κατευθυντήριες γραμμές σε εθνικό επίπεδο. 

Η Επιτροπή προτίθεται να συνεχίσει να υποστηρίζει και στο μέλλον το έργο του ΟΙΕ στον τομέα 
αυτό.

Όσον αφορά τη στρατηγική της ΕΕ για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων 2012-
2015, η Επιτροπή προτίθεται να εκπονήσει μελέτη σχετικά με την καλή διαβίωση των σκύλων 
και των γατών που αποτελούν αντικείμενο εμπορικών πρακτικών.  Υπό το πρίσμα των 
αποτελεσμάτων της εν λόγω μελέτης, η Επιτροπή θα εξετάσει εάν χρειάζεται να αναληφθούν 
περαιτέρω δράσεις στον τομέα αυτό λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις αρχές της αναλογικότητας 
και της επικουρικότητας.

Η Επιτροπή δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα της προώθησης συστηματικών και κοινών 
στρατηγικών ενημέρωσης και εκπαίδευσης σχετικά με την καλή διαβίωση των σκύλων και 
συνεργάζεται επίσης με άλλους οργανισμούς για την ανάπτυξη της ιστοσελίδας "CARODOG" 
(www.carodog.eu), μιας ενημερωτικής πλατφόρμας για τη διαχείριση του πληθυσμού των 
σκύλων με στόχο την υπεύθυνη ιδιοκτησία των ζώων, ως βασική αρχή για την προώθηση της 
καλής διαβίωσης των ζώων συντροφιάς στην ΕΕ.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 31 Ιανουαρίου 2014

Το άρθρο 13 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεώνει την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους τις 
απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων ως όντων που διαθέτουν αισθήσεις κατά τη 
διαμόρφωση και την εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης στους τομείς της γεωργίας, της 
αλιείας, των μεταφορών, της εσωτερικής αγοράς, της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης 
και του διαστήματος.  

Εντούτοις τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να περιορίζονται στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων που τούς ανατίθενται βάσει των Συνθηκών. Ως εκ τούτου η εξουσία τους 
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όσον αφορά τη βελτίωση της διαβίωσης των ζώων μέσω της θέσπισης και επιβολής 
νομοθεσίας περιορίζεται στους προαναφερθέντες τομείς πολιτικής. Κατά συνέπεια η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα να διαμορφώνει και να εφαρμόζει πολιτικές που 
αφορούν τους αδέσποτους σκύλους και τις γάτες. Το ζήτημα υπάγεται στην αποκλειστική 
αρμοδιότητα των κρατών μελών. 

Υπό αυτές τις συνθήκες και στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την προστασία και την 
καλή διαβίωση των ζώων 2012-2015 η Επιτροπή αποφάσισε να εκπονήσει μελέτη σχετικά με 
την καλή διαβίωση των σκύλων και των γατών που αποτελούν αντικείμενο εμπορικών 
πρακτικών.  Στόχος της είναι να αξιολογήσει αν οι ανησυχίες σχετικά με τη μεταχείριση των 
εν λόγω ζώων αντικατοπτρίζουν τη γενική κατάσταση που επικρατεί στην ΕΕ και, αναλόγως, 
να προσδιορίσει σε τι βαθμό θα χρειαστεί η ΕΕ να λάβει ειδικά μέτρα στον τομέα αυτό.  


