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44. σημειώνει ότι τα υψηλά πρότυπα 
υγιεινής και λοιπές προδιαγραφές έχουν 
καταστήσει τα μικρά σφαγεία οικονομικά 
μη βιώσιμα, έχοντας ως αποτέλεσμα τη 
συνολική μείωση του αριθμού τους· καλεί 
την Επιτροπή και τις τοπικές αρχές των 
κρατών μελών να υποστηρίξουν και να 
προωθήσουν, όπου χρειάζεται, επιλογές 
για σφαγή επιτόπου στη γεωργική 
εκμετάλλευση, για οικονομικά βιώσιμές 
τοπικές ή κινητές εγκαταστάσεις σφαγής 
και για μονάδες επεξεργασίας κρέατος 
εντός των κρατών μελών, έτσι ώστε τα ζώα 
να σφάζονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα 
στον τόπο εκτροφής τους, πράγμα που 
είναι επίσης προς το συμφέρον της 
διατήρησης της απασχόλησης στις 
αγροτικές περιοχές· καλεί το Συμβούλιο 
και την Επιτροπή να χαράξουν μια 
στρατηγική με στόχο την ενίσχυση του 
περιφερειακού χαρακτήρα του μοντέλου 
κτηνοτροφικής παραγωγής σύμφωνα με το 
οποίο, εφόσον είναι πρακτικά εφικτό, η 
εκτροφή, η πάχυνση και η σφαγή των 
ζώων θα πραγματοποιούνται στην ίδια 
περιφέρεια, λαμβανομένων υπόψη των 
γεωγραφικών διαφορών, αντί να 
μεταφέρονται σε υπερβολικά μεγάλες 
αποστάσεις·

44. σημειώνει ότι τα υψηλά πρότυπα 
υγιεινής και λοιπές προδιαγραφές έχουν 
καταστήσει τα μικρά σφαγεία οικονομικά 
μη βιώσιμα, έχοντας ως αποτέλεσμα τη 
συνολική μείωση του αριθμού τους· ζητεί 
από τις τοπικές αρχές των κρατών μελών 
να υποστηρίξουν και να προωθήσουν, 
όπου χρειάζεται, επιλογές για σφαγή 
επιτόπου στη γεωργική εκμετάλλευση, για 
οικονομικά βιώσιμές τοπικές ή κινητές 
εγκαταστάσεις σφαγής και για μονάδες 
επεξεργασίας κρέατος εντός των κρατών 
μελών, έτσι ώστε τα ζώα να σφάζονται σε 
σφαγεία που βρίσκονται όσο το δυνατόν 
πλησιέστερα γεωγραφικά στον τόπο 
εκτροφής τους, πράγμα που είναι επίσης 
προς το συμφέρον της διατήρησης της 
απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές· 
τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι για την 
καλή διαβίωση των ζώων ο χρόνος 
μεταφοράς δεν πρέπει να υπερβαίνει 
συνολικά τις 8 ώρες· καλεί τα κράτη μέλη 
να χαράξουν μια στρατηγική με στόχο την 
ενίσχυση του περιφερειακού χαρακτήρα 
του μοντέλου κτηνοτροφικής παραγωγής 
σύμφωνα με το οποίο, εφόσον είναι 
πρακτικά εφικτό, η εκτροφή, η πάχυνση 
και η σφαγή των ζώων θα 
πραγματοποιούνται στην ίδια περιφέρεια, 
λαμβανομένων υπόψη των γεωγραφικών 
διαφορών, αντί να μεταφέρονται σε 
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υπερβολικά μεγάλες αποστάσεις·
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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 προς τη μεταφορά 
κρέατος ή σφαγίων, αντί ζώντων ζώων, σε 
τρίτες χώρες, καθώς και τη μεταφορά 
σπέρματος ή εμβρύων αντί των ζώων 
αναπαραγωγής· καλεί τα κράτη μέλη να 
εξετάσουν την πιθανή κατάργηση των εν 
λόγω μεταφορών ζώντων ζώων σε τρίτες 
χώρες και να διασφαλίσουν ότι οι 
μεταφορές θα πραγματοποιούνται υπό 
αξιοπρεπείς συνθήκες για τα ζώα· ζητεί 
από τις αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών να διασφαλίσουν την παρουσία 
επισήμων κτηνιάτρων στα σημεία εξόδου 
της Ένωσης, ιδίως μεταξύ της 
Βουλγαρίας και της Τουρκίας, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση 
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των προτύπων καλής μεταχείρισης των 
ζώων, και ιδίως να διασφαλίζονται οι 
περίοδοι σίτισης, ποτίσματος και 
ανάπαυσης·

Or. en


