
PA\897107EL.doc PE486.080v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

2012/2043(INI)

23.3.2012

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
της Επιτροπής Αναφορών

προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία και την 
καλή διαβίωση των ζώων 2012-2015
(2012/2043(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Victor Boştinaru



PE486.080v01-00 2/4 PA\897107EL.doc

EL

PA_NonLeg



PA\897107EL.doc 3/4 PE486.080v01-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Αναφορών καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

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·

2. εφιστά την προσοχή στον ολοένα αυξανόμενο αριθμό αναφορών από 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·

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·

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·

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·

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·

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

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·

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 
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αναισθητοποίηση των ζώων στην περίπτωση σφαγής για θρησκευτικούς σκοπούς·

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·

11. τονίζει ότι οι ευρωπαίοι πολίτες υποβάλλουν συχνά αναφορές προς το Κοινοβούλιο 
σχετικά με την αδυναμία των κρατών μελών να εφαρμόσουν τις διατάξεις του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
διενέργεια επίσημων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και 
τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων· ως εκ 
τούτου, καλεί την Επιτροπή να παρεμβαίνει με αποτελεσματικό τρόπο στις περιπτώσεις 
μη συμμόρφωσης·

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·

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·

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.


