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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

6.2.2019 A8-0057/1

Τροπολογία 1
Sofia Ribeiro
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Έκθεση A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός της ΕΕ
(2018/2110(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μεταφορά προκαλεί άγχος στα ζώα, καθώς 
τα εκθέτει σε ένα εύρος προβληματικών 
συνθηκών με δυσμενείς επιπτώσεις στην 
ευημερία τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
όσον αφορά το εμπόριο με ορισμένες 
τρίτες χώρες, τα ζώα ταλαιπωρούνται 
επιπλέον εξαιτίας των πολύ μεγάλων 
ταξιδιών που περιλαμβάνουν μεγάλης 
διάρκειας στάσεις στα σύνορα για τον 
έλεγχο εγγράφων, οχημάτων και 
ικανότητας των ζώων προς μεταφορά·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μεταφορά ενδέχεται να προκαλεί άγχος 
στα ζώα, καθώς θα μπορούσε να τα 
εκθέτει σε ένα εύρος προβληματικών 
συνθηκών με δυσμενείς επιπτώσεις στην 
ευημερία τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
όσον αφορά το εμπόριο με ορισμένες 
τρίτες χώρες, τα ζώα ταλαιπωρούνται 
εξαιτίας των πολύ μεγάλων ταξιδιών που 
περιλαμβάνουν μεγάλης διάρκειας στάσεις 
στα σύνορα για τον έλεγχο εγγράφων, 
οχημάτων και της ικανότητας προς 
μεταφορά των ζώων·
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6.2.2019 A8-0057/2

Τροπολογία 2
Sofia Ribeiro
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Έκθεση A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός της ΕΕ
(2018/2110(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 
μεταφορές υπάρχει συχνά συνωστισμός· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υψηλές 
θερμοκρασίες και ο ανεπαρκής εξαερισμός 
εντός του οχήματος αποτελούν μείζον 
πρόβλημα·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 
μεταφορές μπορεί να υπάρχει συχνά 
συνωστισμός, ενώ είναι πιθανό να 
υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες και 
ανεπαρκής εξαερισμός, γεγονός που 
δημιουργεί μείζον πρόβλημα·
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6.2.2019 A8-0057/3

Τροπολογία 3
Sofia Ribeiro
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Έκθεση A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός της ΕΕ
(2018/2110(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μεταφορά κρέατος και άλλων ζωικών 
προϊόντων καθώς και του σπέρματος και 
των εμβρύων είναι ευκολότερη από 
τεχνικής και διοικητικής απόψεως και 
οικονομικά ευνοϊκότερη για τους 
κτηνοτρόφους από την μεταφορά ζώντων 
ζώων με σκοπό τη σφαγή ή την 
αναπαραγωγή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κτηνιάτρων 
(FVE) και ο  Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας των Ζώων (OIE) τονίζουν ότι τα 
ζώα θα πρέπει να εκτρέφονται όσο 
εγγύτερα γίνεται στις εγκαταστάσεις όπου 
γεννήθηκαν, και να σφάζονται όσο 
εγγύτερα γίνεται στο σημείο παραγωγής· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαθεσιμότητα 
εγκαταστάσεων σφαγής στους τόπους 
εκτροφής ή κοντά σε αυτούς μπορεί να 
συμβάλει στη δημιουργία μέσων 
βιοπορισμού στις αγροτικές περιοχές·

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μεταφορά κρέατος και άλλων ζωικών 
προϊόντων καθώς και του σπέρματος και 
των εμβρύων είναι ευκολότερη από 
τεχνικής και διοικητικής απόψεως και 
ορισμένες φορές οικονομικά ευνοϊκότερη 
για τους κτηνοτρόφους από την μεταφορά 
ζώντων ζώων με σκοπό τη σφαγή ή την 
αναπαραγωγή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κτηνιάτρων 
(FVE) και ο  Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας των Ζώων (OIE) τονίζουν ότι τα 
ζώα θα πρέπει να εκτρέφονται όσο 
εγγύτερα γίνεται στις εγκαταστάσεις όπου 
γεννήθηκαν, και να σφάζονται όσο 
εγγύτερα γίνεται στο σημείο παραγωγής· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαθεσιμότητα 
εγκαταστάσεων σφαγής στους τόπους 
εκτροφής ή κοντά σε αυτούς μπορεί να 
συμβάλει στη δημιουργία μέσων 
βιοπορισμού στις αγροτικές περιοχές·
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6.2.2019 A8-0057/4

Τροπολογία 4
Sofia Ribeiro
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Έκθεση A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός της ΕΕ
(2018/2110(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. τονίζει τη σημασία της διάκρισης 
μεταξύ της ευθύνης των επιχειρήσεων 
μεταφοράς ζώων και της ευθύνης των 
γεωργών, δεδομένου ότι υπεύθυνες για τα 
προβλήματα που προκύπτουν από τη 
μεταφορά των ζώων θα πρέπει να 
θεωρούνται οι επιχειρήσεις και όχι οι 
γεωργοί· υπενθυμίζει ότι οι γεωργοί είναι 
αυτοί που ενδιαφέρονται περισσότερο για 
την καλή διαβίωση των ζώων, τόσο για 
συναισθηματικούς όσο και για 
οικονομικούς λόγους·
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

6.2.2019 A8-0057/5

Τροπολογία 5
Sofia Ribeiro
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Έκθεση A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός της ΕΕ
(2018/2110(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. ζητεί, λαμβανομένου υπόψη του 
ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 12ης 
Δεκεμβρίου 2012, τη μείωση του χρόνου 
ταξιδίου για τα ζώα, ιδιαίτερα για μεγάλα 
και πολύ μεγάλα δρομολόγια και για 
ταξίδια εκτός των συνόρων της ΕΕ, μέσω 
της χρήσης εναλλακτικών στρατηγικών, 
όπως η εξασφάλιση οικονομικά βιώσιμων 
και σωστά κατανεμημένων τοπικών ή 
κινητών εγκαταστάσεων σφαγείων κοντά 
στους τόπους εκτροφής, η προώθηση 
σύντομων δικτύων διανομής και η άμεση 
πώληση, η αντικατάσταση της μεταφοράς 
ζώων αναπαραγωγής με τη χρήση 
σπέρματος ή εμβρύων και τη μεταφορά 
σφαγίων και προϊόντων κρέατος, καθώς 
και μέσω νομοθετικών πρωτοβουλιών στα 
κράτη μέλη για τη διευκόλυνση της 
επιτόπου σφαγής στο αγρόκτημα· καλεί 
την Επιτροπή να ορίσει σαφώς 
συγκεκριμένους χαμηλότερους χρόνους 
διαδρομής, ανάλογα με την περίπτωση, για 
τη μεταφορά όλων των διαφόρων ειδών 
ζώντων ζώων, καθώς και για τη μεταφορά 
μη απογαλακτισμένων ζώων·

43. ζητεί, λαμβανομένου υπόψη του 
ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 12ης 
Δεκεμβρίου 2012, τη μείωση του χρόνου 
ταξιδίου για τα ζώα, ιδιαίτερα για μεγάλα 
και πολύ μεγάλα δρομολόγια και για 
ταξίδια εκτός των συνόρων της ΕΕ, μέσω 
της χρήσης εναλλακτικών στρατηγικών, 
όπως η εξασφάλιση οικονομικά βιώσιμων 
και σωστά κατανεμημένων τοπικών ή 
κινητών εγκαταστάσεων σφαγείων κοντά 
στους τόπους εκτροφής, η προώθηση 
σύντομων δικτύων διανομής και η άμεση 
πώληση, η αντικατάσταση, στις 
περιπτώσεις που αυτό είναι δυνατό, της 
μεταφοράς ζώων αναπαραγωγής με τη 
χρήση σπέρματος ή εμβρύων και τη 
μεταφορά σφαγίων και προϊόντων κρέατος, 
καθώς και μέσω νομοθετικών 
πρωτοβουλιών στα κράτη μέλη για τη 
διευκόλυνση της επιτόπου σφαγής στο 
αγρόκτημα· καλεί την Επιτροπή να ορίσει 
σαφώς συγκεκριμένους χαμηλότερους 
χρόνους διαδρομής, ανάλογα με την 
περίπτωση, για τη μεταφορά όλων των 
διαφόρων ειδών ζώντων ζώων, καθώς και 
για τη μεταφορά μη απογαλακτισμένων 
ζώων·
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6.2.2019 A8-0057/6

Τροπολογία 6
Sofia Ribeiro
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Έκθεση A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός της ΕΕ
(2018/2110(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
μια στρατηγική για τη μετάβαση από τη 
μεταφορά ζώντων ζώων στο εμπόριο 
κρέατος και σφαγίων, καθώς και 
αναπαραγωγικού υλικού, δεδομένων των 
επιπτώσεων που έχουν για το περιβάλλον, 
την καλή διαβίωση των ζώων και την 
ασφάλεια των τροφίμων οι μεταφορές 
ζώντων ζώων· θεωρεί ότι μια παρόμοια 
στρατηγική θα πρέπει να εξετάσει τους 
οικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν 
την απόφαση μεταφοράς ζώντων ζώων· 
ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
στη στρατηγική αυτή τη μεταφορά σε 
τρίτες χώρες

49. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει 
τη μετάβαση από τη μεταφορά ζώντων 
ζώων στο εμπόριο κρέατος και σφαγίων, 
καθώς και αναπαραγωγικού υλικού, στις 
περιπτώσεις που αυτό είναι δυνατό, 
δεδομένων των επιπτώσεων που έχουν για 
το περιβάλλον, την καλή διαβίωση των 
ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων οι 
μεταφορές ζώντων ζώων· θεωρεί ότι μια 
παρόμοια στρατηγική θα πρέπει να 
εξετάσει τους οικονομικούς παράγοντες 
που επηρεάζουν την απόφαση μεταφοράς 
ζώντων ζώων· ζητεί από την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στη στρατηγική αυτή τη 
μεταφορά σε τρίτες χώρες
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6.2.2019 A8-0057/7

Τροπολογία 7
Sofia Ribeiro
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Έκθεση A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός της ΕΕ
(2018/2110(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 78

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

78. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
συνεχείς αναφορές σχετικά με προβλήματα 
όσον αφορά τη μεταφορά και την καλή 
διαβίωση των ζώων σε ορισμένες τρίτες 
χώρες· σημειώνει ότι η σφαγή σε 
ορισμένες τρίτες χώρες στις οποίες η ΕΕ 
στέλνει ζώα εμπεριέχει ακραία και 
παρατεταμένη ταλαιπωρία και συχνά 
παραβιάζει τα διεθνή πρότυπα του 
Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία 
των Ζώων σχετικά με την ορθή 
μεταχείριση στα σφαγεία· αν και 
αναγνωρίζει ότι η ζήτηση σε τρίτες χώρες 
αφορά συχνά ζωντανά ζώα, καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν τη στροφή προς τη μεταφορά 
κρέατος ή σφαγίων, αντί ζώντων ζώων, σε 
τρίτες χώρες, καθώς και τη μεταφορά 
σπέρματος ή εμβρύων αντί των ζώων 
αναπαραγωγής·

78. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
συνεχείς αναφορές σχετικά με προβλήματα 
όσον αφορά τη μεταφορά και την καλή 
διαβίωση των ζώων σε ορισμένες τρίτες 
χώρες· σημειώνει ότι η σφαγή σε 
ορισμένες τρίτες χώρες στις οποίες η ΕΕ 
στέλνει ζώα εμπεριέχει ακραία και 
παρατεταμένη ταλαιπωρία και συχνά 
παραβιάζει τα διεθνή πρότυπα του 
Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία 
των Ζώων σχετικά με την ορθή 
μεταχείριση στα σφαγεία· αν και 
αναγνωρίζει ότι η ζήτηση σε τρίτες χώρες 
αφορά συχνά ζωντανά ζώα, καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν τη στροφή, στις περιπτώσεις 
που αυτό είναι δυνατό, προς τη μεταφορά 
κρέατος ή σφαγίων, αντί ζώντων ζώων, σε 
τρίτες χώρες, καθώς και τη μεταφορά 
σπέρματος ή εμβρύων αντί των ζώων 
αναπαραγωγής·
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