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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0915/2009, της Ingrid E. Newkirk, ολλανδικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Stichting PETA Nederland, σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης 
των ορνίθων σε κλωβοστοιχίες που εκτρέφονται για παραγωγή κρέατος

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τροποποιήσει την οδηγία για τον 
χώρο διαβίωσης των κοτόπουλων που εκτρέφονται για παραγωγή κρέατος, ώστε να αυξηθεί ο 
προβλεπόμενος χώρος ανά κοτόπουλο. Δηλώνει ότι οι τροποποιήσεις της οδηγίας που 
προτείνονται μέχρι στιγμής προβλέπουν χώρο εμβαδού όχι μεγαλύτερου αυτού μίας κόλλας 
χαρτιού μεγέθους Α4 ανά κοτόπουλο (περίπου 20 x 30 εκατοστά). Αναφέρεται επίσης στην 
ευφυΐα και την κοινωνική ζωή των κοτόπουλων και στον πόνο που τους προκαλεί ο βάρβαρος 
τρόπος σφαγής τους.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Οκτωβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Ιανουαρίου 2010.

Η αναφέρουσα ζητεί την τροποποίηση της οδηγίας 2007/43/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με 
τον καθορισμό ελάχιστων κανόνων για την προστασία των κοτόπουλων που εκτρέφονται για 
την παραγωγή κρέατος, ιδίως όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη μέγιστη πυκνότητα εκτροφής.

Η αναφέρουσα επισημαίνει τις εργασίες της ΕΕ για τη θέσπιση νέας οδηγίας σχετικά με την 
προστασία των κοτόπουλων πάχυνσης. Πρέπει να σημειωθεί ότι η οδηγία 2007/43/ΕΚ1 του 

                                               
1  ΕΕ L 182 της 12.7.2007, σ. 19.
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Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό ελάχιστων κανόνων για την προστασία των 
κοτόπουλων που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος έχει τεθεί σε ισχύ ήδη από το 2007 
και θα μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία όλων των κρατών μελών έως τον Ιούνιο του 2010.

Η οδηγία αυτή εισάγει για πρώτη φορά κανόνες για την καλή διαβίωση των κοτόπουλων 
πάχυνσης, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις στον συγκεκριμένο 
τομέα. Συγκεκριμένα, η οδηγία αποσκοπεί να περιορίσει τον υπερβολικό συνωστισμό στις 
εκμεταλλεύσεις κοτόπουλων θεσπίζοντας όρια μέγιστης πυκνότητας εκτροφής, η οποία δεν 
πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τα 33 kg/m2. Ωστόσο, κατά παρέκκλιση, τα κράτη 
μέλη μπορούν να προβλέπουν τη φύλαξη κοτόπουλων σε μεγαλύτερη πυκνότητα εκτροφής 
που μπορεί να φτάσει έως τα 42 kg/m2, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται αυστηρότερες 
απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων. Επιπλέον, η οδηγία εισάγει σημαντικές βελτιώσεις 
όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων, και ενισχυμένη παρακολούθηση στα εκτροφεία 
και τα σφαγεία, καθώς και διάφορες απαιτήσεις σχετικά με το περιβάλλον εκτροφής όπως ο 
φωτισμός, η θερμοκρασία, η ποιότητα του αέρα και η διαθεσιμότητα στρωμνής.

Η αναφέρουσα επισημαίνει επίσης τα προβλήματα διαβίωσης των κοτόπουλων πάχυνσης που 
σχετίζονται με τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξής τους, καθώς και την κατάσταση των ζώων αυτών 
κατά τη σφαγή. Εν προκειμένω, πρέπει να αναφερθεί ότι, όπως προβλέπεται στην 
προαναφερθείσα οδηγία, η Επιτροπή έχει δώσει εντολή στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) να εκδώσει δύο επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Η πρώτη 
γνωμοδότηση αφορά τον αντίκτυπο γενετικών παραμέτρων στην καλή διαβίωση των 
κοτόπουλων πάχυνσης για εμπορικούς σκοπούς, και η δεύτερη αφορά τις πτυχές καλής 
διαβίωσης όσον αφορά τη διαχείριση και τη στέγαση νεοσσών πολλαπλασιασμού και 
νεοσσών αναπαραγωγής που εκτρέφονται και διατηρούνται για σκοπούς αναπαραγωγής. Η 
Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα 
ζητήματα αυτά και θα καταθέσει κατάλληλες νομοθετικές προτάσεις εάν κριθεί απαραίτητο. 
Ο προσφάτως εγκριθείς κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 1  του Συμβουλίου για την 
προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους λαμβάνει υπόψη τις τελευταίες επιστημονικές 
εξελίξεις προκειμένου να διασφαλίζονται βελτιωμένες συνθήκες μεταχείρισης των ζώων στα 
σφαγεία, συμπεριλαμβανομένων των κοτόπουλων πάχυνσης. Επιπλέον το κοινοτικά 
χρηματοδοτούμενο ερευνητικό σχέδιο για την ποιότητα της καλής μεταχείρισης των ζώων 
(«Welfare Quality») ανέπτυξε πρωτόκολλα προκειμένου να εκτιμάται η καλή μεταχείριση 
των εκτρεφόμενων ζώων, συμπεριλαμβανομένων των κοτόπουλων πάχυνσης, κατά την 
εκτροφή και τη σφαγή, χρησιμοποιώντας δείκτες βάσει των ζώων, και να παρέχονται 
προσβάσιμες και κατανοητές πληροφορίες στους καταναλωτές. Τα αποτελέσματα του 
σχεδίου αυτού θα αξιολογηθούν βάσει των μελλοντικών εργασιών της Επιτροπής στον τομέα 
αυτόν.

Συμπέρασμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδίδει μεγάλη σημασία στην καλή διαβίωση των ζώων, και έχουν 
εγκριθεί ειδικοί κανόνες και έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες προκειμένου να διασφαλιστεί η 
καλή μεταχείριση των κοτόπουλων που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος. Επιπλέον, η 
Επιτροπή ενέκρινε πρόσφατα μια έκθεση2 στην οποία περιγράφεται μια σειρά δυνατοτήτων 
                                               
1 ΕΕ L 303 της 18.11.2009, σ. 1.
2 COM(2009) 584 τελικό, http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/labelling_en.htm
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για την επισήμανση της καλής μεταχείρισης των ζώων. O γενικότερος στόχος της πολιτικής 
στον τομέα αυτόν είναι να διευκολύνονται οι καταναλωτές να εντοπίζουν και να επιλέγουν 
προϊόντα που είναι φιλικά προς την καλή μεταχείριση των ζώων, και ως εκ τούτου να 
παρέχονται στους παραγωγούς κίνητρα για να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων.


