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B8-0254/2016 

Ψήυησκα τοσ Εσρωπαϊθού Κοηλοβοσιίοσ στετηθά κε τελ θαζηέρωσε σσκβατώλ 

σσστεκάτωλ γηα τελ θαταγραυή τωλ δώωλ σσλτρουηάς σε όια τα θράτε κέιε 

(2016/2540(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππφςε ηε δήισζε ηεο Επηηξνπήο ηεο 4εο Φεβξνπαξίνπ 2016 ζρεηηθά κε ηελ 

θαζηέξσζε ζπκβαηψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ δψσλ ζπληξνθηάο ζε φια ηα 

θξάηε κέιε, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 43 ηεο Σπλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο 

(ΣΛΕΕ) ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο θνηλήο γεσξγηθήο πνιηηηθήο, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 114 ηεο ΣΛΕΕ ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

εληαίαο αγνξάο, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 168, παξάγξαθνο 4, ζηνηρείν (β) ηεο ΣΛΕΕ ζρεηηθά κε ηα 

κέηξα ζηνλ θηεληαηξηθφ θαη ηνλ θπηνυγεηνλνκηθφ ηνκέα, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 169 ηεο ΣΛΕΕ ζρεηηθά κε ηα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ 

θαηαλαισηψλ, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 13 ηεο ΣΛΕΕ, ζχκθσλα κε ην νπνίν θαηά ηε δηακφξθσζε θαη 

ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ ηεο Έλσζεο, ε Έλσζε θαη ηα θξάηε κέιε ιακβάλνπλ 

πιήξσο ππφςε ηνπο ηηο απαηηήζεηο θαιήο δηαβίσζεο ησλ δψσλ σο επαίζζεησλ φλησλ,  

– έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΕΕ) αξηζ. 576/2013 ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 12εο Θνπλίνπ 2013 ζρεηηθά κε ηηο κε εκπνξηθνχ ραξαθηήξα 

κεηαθηλήζεηο δψσλ ζπληξνθηάο
1
, θαζψο θαη ηνλ εθηειεζηηθφ θαλνληζκφ (ΕΕ) αξηζ. 

577/2013 ηεο Επηηξνπήο ηεο 28εο Θνπλίνπ 2013 γηα ηα ππνδείγκαηα εγγξάθσλ 

ηαπηνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηηο κε εκπνξηθνχ ραξαθηήξα κεηαθηλήζεηο ζθχισλ, γαηψλ θαη 

λπθηηζψλ, ηελ θαηάξηηζε θαηαιφγσλ εδαθψλ θαη ηξίησλ ρσξψλ, θαζψο θαη ηε κνξθή, 

ηε δηάηαμε θαη ηηο γισζζηθέο απαηηήζεηο ησλ δειψζεσλ πνπ πηζηνπνηνχλ ηε 

ζπκκφξθσζε πξνο νξηζκέλνπο φξνπο νη νπνίνη πξνβιέπνληαη ζηνλ θαλνληζκφ (ΕΕ) 

αξηζ. 576/2013
2
, 

– έρνληαο ππφςε ηελ νδεγία 92/65/ΕΟΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 13εο Θνπιίνπ 1992 πνπ 

θαζνξίδεη ηνπο φξνπο πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ πνπ δηέπνπλ ην εκπφξην θαη ηηο εηζαγσγέο 

ζηελ Κνηλφηεηα δψσλ, ζπέξκαηνο, σαξίσλ θαη εκβξχσλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζηνπο 

φξνπο πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ πνπ νξίδνληαη ζηηο εηδηθέο θνηλνηηθέο ξπζκίζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην ηκήκα Θ ηνπ παξαξηήκαηνο Α ηεο νδεγίαο 90/425/ΕΟΚ
3
,  

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 15εο Απξηιίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε 

θαλνληζκνχ ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ πγεία 

                                                 
1
 ΕΕ L 178, 28.6.2013, ζ. 1. 

2
 ΕΕ L 178, 28.6.2013, ζ. 109. 

3
 ΕΕ L 268 ηεο 14.9.1992, ζ. 54. 
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ησλ δψσλ
1
,  

– έρνληαο ππφςε ηα πνξίζκαηα ηεο 3050ήο ζπλάληεζεο ηνπ Σπκβνπιίνπ Γεσξγίαο θαη 

Αιηείαο ηεο 29εο Ννεκβξίνπ 2010 ζρεηηθά κε ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ ζθχισλ θαη 

γαηψλ, 

– έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΕΚ) αξηζ. 338/97 ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 9εο Δεθεκβξίνπ 

1996, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εηδψλ άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο κε ηνλ έιεγρν ηνπ 

εκπνξίνπ ηνπο
2
, 

– έρνληαο ππφςε ηνλ εθηειεζηηθφο θαλνληζκφ (ΕΕ) αξηζ. 792/2012 ηεο Επηηξνπήο, ηεο 

23εο Απγνχζηνπ 2012, ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε θαλφλσλ ζρεδηαζκνχ ησλ αδεηψλ, 

πηζηνπνηεηηθψλ θαη άιισλ εγγξάθσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ θαλνληζκφ (ΕΚ) αξηζ. 

338/97 ηνπ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εηδψλ άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο κε 

ηνλ έιεγρν ηνπ εκπνξίνπ ηνπο θαη κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΕΚ) αξηζ. 

865/2006
3
ηεο Επηηξνπήο, 

– έρνληαο ππφςε ηελ θνηλή δήισζε ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ πνπ ππεγξάθε 

απφ ηε Δαλία, ηε Γεξκαλία θαη ηελ Οιιαλδία ζηηο 14 Δεθέκβξην 2014, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 19εο Μαΐνπ 2015 πεξί αζθαιέζηεξεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο ζηελ Επξψπε: βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ησλ αζζελψλ θαη θαηαπνιέκεζε 

ηεο κηθξνβηαθήο αληνρήο
4
, 

– έρνληαο ππφςε ηα ζπκπεξάζκαηα ζηελ κειέηε ηεο Πνιπηνκεαθήο Δηεπαγγεικαηηθήο 

θαη Δηεπηζηεκνληθήο Σηξαηεγηθήο Οκάδαο Πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηα Ζψα Σπληξνθηάο 

ζρεηηθά κε ηηο δσνλφζνπο (ζρέδην ΚΑΛΛΘΣΤΩ), 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 123 παξάγξαθνο 2 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 

A. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Επηηξνπή ρξεκαηνδφηεζε κηα κειέηε ζρεηηθά κε ηελ θαιή 

δηαβίσζε ζθχισλ θαη γαηψλ πνπ γίλνληαη αληηθείκελν εκπνξηθψλ πξαθηηθψλ· 

B. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, νη ππεξεζίεο επηβνιήο ηνπ 

λφκνπ, νη αξκφδηεο αξρέο θαη νη θηελίαηξνη έρνπλ ζηνηρεία απμαλφκελεο παξάλνκεο 

εκπνξίαο δψσλ ζπληξνθηάο, πνπ καξηπξνχλ εθηεηακέλε θαηάρξεζε ηνπ θαζεζηψηνο 

κεηαθίλεζεο δψσλ ζπληξνθηάο, απνθπγή ησλ ειέγρσλ θαη πιαζηνγξάθεζε εγγξάθσλ· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε θαηάρξεζε ηνπ θαζεζηψηνο κεηαθίλεζεο δψσλ ζπληξνθηάο 

ζεσξείηαη ζήκεξα ε ηξίηε πην επηθεξδήο παξάλνκε εκπνξία εληφο ηεο ΕΕ κεηά ηα 

λαξθσηηθά θαη ηα φπια·  

Δ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην παξάλνκν εκπφξην δψσλ ζπληξνθηάο ζπλδέεηαη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν κε ην ζνβαξφ θαη νξγαλσκέλν έγθιεκα απφ κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, 

ππεξεζίεο επηβνιήο ηνπ λφκνπ θαη αξκφδηεο αξρέο· 

                                                 
1 
Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P7_TA(2014)0381. 

2
 ΕΕ L 61, 3.3.1997, ζ. 1. 

3
 ΕΕ L 242, 7.9.2012, ζ. 13. 

4 
Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0197. 
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Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, παξά ηηο πξφζθαηεο βειηηψζεηο, εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ 

ζεκαληηθέο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηηο παξερφκελεο πιεξνθνξίεο γηα ηα δηαβαηήξηα ησλ 

δψσλ ζπληξνθηάο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ειηθία πνπ πξνβιέπεηαη 

γηα έλα δψν κπνξεί λα απνδεηρζεί φηη είλαη αθξηβήο· 

ΣΤ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζηε δψλε Σέλγθελ δελ πξνβιέπεη κφλν ηε κεηαθίλεζε ρσξίο 

δηαβαηήξηα ησλ πνιηηψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, αιιά δηεπθνιχλεη επίζεο ηελ 

απαιιαγκέλε απφ ειέγρνπο κεηαθίλεζε εληφο ηεο Έλσζεο γηα ηα δψα πνπ δηαηεξνχληαη 

σο δψα ζπληξνθηάο· 

Ζ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα δψα ζπληξνθηάο πνπ δηαθηλνχληαη παξάλνκα ζπρλά δελ 

έρνπλ εθηξαθεί ζσζηά, δελ είλαη θνηλσληθνπνηεκέλα θαη δηαηξέρνπλ απμεκέλν θίλδπλν 

αζζέλεηαο· 

Η. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην 70 % ησλ λέσλ λφζσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζε αλζξψπνπο 

θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο είλαη δσηθήο πξνέιεπζεο, θαη δψα πνπ εθηξέθνληαη σο 

δψα ζπληξνθηάο είλαη θνξείο πάλσ απφ 100 δσνλφζσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ιχζζαο· 

Θ.  ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη αγνξαζηέο δψσλ ζπληξνθηάο πνπ δελ έρνπλ εθηξαθεί ζσζηά 

ζπρλά αληηκεησπίδνπλ απξφζκελα πςεινχο θηεληαηξηθνχο ινγαξηαζκνχο ή ηνλ αηθλίδην 

ζάλαην ηνπ λεναπνθηεζέληνο δψνπ ζπληξνθηάο ηνπο· 

Θ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε έρνπλ ήδε ζέζεη θάπνηαο κνξθήο 

απαηηήζεηο γηα ηελ θαηαγξαθή θαη/ή ηαπηνπνίεζε ησλ δψσλ ζπληξνθηάο· ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ δελ είλαη αθφκε 

ζπλδεδεκέλεο κε κηα βάζε δεδνκέλσλ ηεο ΕΕ, πξάγκα πνπ εκπνδίδεη ηελ πιήξε 

ηρλειαζηκφηεηα φηαλ ηα δψα ζπληξνθηάο κεηαθηλνχληαη εληφο ησλ ζπλφξσλ ηεο ΕΕ· 

ΘΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην παξάλνκν εκπφξην άγξησλ δψσλ ζπληζηά κία απφ ηηο πην 

εθηεηακέλεο δηαθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο αλά ηνλ θφζκν· 

1. ππνγξακκίδεη ηε ζεηηθή ζπκβνιή πνπ έρνπλ ηα δψα ζπληξνθηάο γηα ηε δσή 

εθαηνκκπξίσλ κεκνλσκέλσλ ηδηνθηεηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο ζε φιε ηελ ΕΕ, θαη 

επηβεβαηψλεη φηη νη ηδηνθηήηεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ηαμηδεχνπλ κε ηα δψα 

ζπληξνθηάο ηνπο κε αζθαιή, ειεγρφκελν ηξφπν ζε φιε ηελ Έλσζε· 

2. επηδνθηκάδεη ηηο βειηηψζεηο πνπ επήιζαλ ζην ζχζηεκα κεηαθίλεζεο ησλ δψσλ 

ζπληξνθηάο κε ηνλ θαλνληζκφ (ΕΕ) αξηζ. 576/2013, θαζψο θαη ηα πξφζζεηα 

ραξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο πνπ πεξηέρνληαη ζην δηαβαηήξην ηνπ δψνπ ζπληξνθηάο· 

3. ζεκεηψλεη κε αλεζπρία ηα ζηνηρεία απφ ηηο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, ηηο ππεξεζίεο 

επηβνιήο ηνπ λφκνπ, ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη ηνπο θηεληάηξνπο, πνπ θαηαδεηθλχνπλ κε 

ζαθήλεηα ηελ απμαλφκελε παξάλνκε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθίλεζεο δψσλ 

ζπληξνθηάο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο· 

4. ζεκεηψλεη φηη ην ρακειφ πνζνζηφ εκβνιηαζκνχ ησλ δψσλ ζπληξνθηάο πνπ απνηεινχλ 

αληηθείκελν παξάλνκνπ εκπνξίνπ ζπρλά ζεκαίλεη φηη απηά ζα πξέπεη λα ππνζηνχλ 

ζεξαπεία κε αληηβηνηηθά· ηνλίδεη φηη απηφ απμάλεη ηνλ θίλδπλν ηεο κηθξνβηαθήο αληνρήο 

ζηα δψα ζπληξνθηάο· εθθξάδεη αλεζπρία γηα ην γεγνλφο φηη απηφ απνηειεί πξφζζεην 
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παξάγνληα θηλδχλνπ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε κεηάδνζε ηεο κηθξνβηαθήο αληνρήο ζηνλ 

άλζξσπν· 

5. αλαγλσξίδεη φηη, ελψ πνιιά θξάηε κέιε έρνπλ ππνρξεσηηθά ζπζηήκαηα αλαγλψξηζεο 

θαη θαηαγξαθήο ησλ δψσλ ζπληξνθηάο, ππάξρνπλ δηαθνξέο φζνλ αθνξά ην είδνο ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ δηαηεξνχληαη, ηα δψα πνπ θαιχπηνληαη απφ ηηο απαηηήζεηο 

ηαπηνπνίεζεο θαη θαηαγξαθήο, θαη ην δηνηθεηηθφ επίπεδν ζην νπνίν βξίζθνληαη ηα 

ζηνηρεία· 

6. πηζηεχεη φηη ε ζέζπηζε ζπκβαηψλ ζπζηεκάησλ ηαπηνπνίεζεο θαη θαηαγξαθήο γηα ηνπο 

ζθχινπο (Canis lupus familiaris) θαη ηηο γάηεο (Felis silvestris catus) ζα κείσλε ηελ 

έθηαζε ηεο πιαζηνγξάθεζεο ησλ εγγξάθσλ θαη ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ θαη, θαηά 

ζπλέπεηα, ζα ζπλέβαιιε ζηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηεο πγείαο ησλ δψσλ 

θαη ζα παξείρε ηε δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθήο ηρλειαζηκφηεηαο εληφο ηεο Έλσζεο· 

7. επηζεκαίλεη κε αλεζπρία φηη απμάλεηαη ην παξάλνκν εκπφξην άγξησλ δψσλ πνπ 

εθηξέθνληαη σο δψα ζπληξνθηάο· 

8. πηζηεχεη φηη ε ζέζπηζε ζπκβαηψλ ζπζηεκάησλ ηαπηνπνίεζεο θαη θαηαγξαθήο γηα ηα 

άγξηα δψα πνπ εθηξέθνληαη σο δψα ζπληξνθηάο ζα κείσλε ηελ έθηαζε ηνπ παξάλνκνπ 

εκπνξίνπ, ζα ζπλέβαιιε ζηελ κεγαιχηεξε πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηεο πγείαο 

ησλ δψσλ θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, θαη ζα παξείρε επίζεο απνηειεζκαηηθή 

ηρλειαζηκφηεηα εληφο ηεο Έλσζεο· 

9. θαιεί ηελ Επηηξνπή, κε ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ θαλνληζκνχ γηα ηηο κεηαδνηηθέο λφζνπο 

ησλ δψσλ, λα εγθξίλεη ακέζσο θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμε πνπ λα ζεζπίδεη θαλφλεο, 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 108, 109 θαη 118 ηνπ θαλνληζκνχ ζρεηηθά κε ιεπηνκεξή, 

ζπκβαηά ζπζηήκαηα γηα ηα κέζα θαη ηηο κεζφδνπο ηαπηνπνίεζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ 

ζθχισλ (Canis lupus familiaris) θαη ησλ γαηψλ (Felis silvestris catus)· 

10. θαιεί ηελ Επηηξνπή, κε ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ θαλνληζκνχ ζρεηηθά κε ηηο κεηαδνηηθέο 

λφζνπο ησλ δψσλ, λα εμεηάζεη ην ελδερφκελν ζέζπηζεο θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεσλ 

πνπ λα ζεζπίδνπλ θαλφλεο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 108, 109 θαη 118 ηνπ θαλνληζκνχ 

ζρεηηθά κε ιεπηνκεξή, ζπκβαηά ζπζηήκαηα γηα ηα κέζα θαη ηηο κεζφδνπο ηαπηνπνίεζεο 

θαη θαηαγξαθήο ησλ αθφινπζσλ δψσλ ζπληξνθηάο, φπσο νξίδεηαη ζην παξάξηεκα 1 ηνπ 

ίδηνπ θαλνληζκνχ: εξπεηά, πνπιηά (δείγκαηα εηδψλ πηελψλ εθηφο απφ φξληζεο, 

γαινπνχιεο, θξαγθφθνηεο, πάπηεο, ρήλεο, νξηχθηα, πεξηζηέξηα, θαζηαλνχο, πέξδηθεο θαη 

ζηξνπζηνλίδεο), ηξσθηηθά θαη θνπλέιηα, πιελ φζσλ πξννξίδνληαη γηα παξαγσγή 

ηξνθίκσλ· 

11. θαιεί ηελ Επηηξνπή λα εμαζθαιίζεη φηη νη απαηηήζεηο ησλ παξαγξάθσλ 10 θαη 11 

δηαζθαιίδνπλ φηη ηα κέηξα πξφιεςεο θαη ειέγρνπ ησλ λφζσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ 

θαλνληζκφ γηα ηηο κεηαδνηηθέο λφζνπο ησλ δψσλ, ζα εθαξκφδνληαη απνηειεζκαηηθά θαη 

φηη ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ ηρλειαζηκφηεηα ησλ ελ ιφγσ δψσλ ζπληξνθηάο, ησλ 

κεηαθηλήζεψλ ηνπο εληφο θαη κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηεο εηζφδνπ ηνπο ζηελ 

Έλσζε· 

12. θαιεί ηελ Επηηξνπή λα δηεξεπλήζεη ηα πξφζζεηα κέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

παξάλνκεο εκπνξίαο δψσλ ζπληξνθηάο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ ζθχισλ θαη ησλ γαηψλ πνπ απνηεινχλ 
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αληηθείκελν εκπνξηθψλ πξαθηηθψλ, θαη λα δεκνζηεχεη ηα ελ ιφγσ ζπκπεξάζκαηα ρσξίο 

θαζπζηέξεζε· 

13. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην Σπκβνχιην θαη ζηελ 

Επηηξνπή. 


