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Θέμα: Η καλή μεταχείριση των ζώων και η νέα Πράσινη Συμφωνία

Η τρέχουσα νομοθεσία περί καλής μεταχείρισης των ζώων είναι ξεπερασμένη και δεν απηχεί τις 
τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις. Δεν διαθέτει αποτελεσματικότητα και ευκρίνεια, κάτι που οδηγεί σε 
διαφορές στην εφαρμογή της και δημιουργεί ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τους παραγωγούς σε 
ορισμένα κράτη μέλη. Επί πλέον, η πλειονότητα των ζώων δεν καλύπτεται από χωριστή ανά είδος 
νομοθεσία. Το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένα νομοθετικές αλλαγές. Πρόσφατα ζήτησε την 
αναθεώρηση του κανονισμού περί μεταφορών ζώων και της οδηγίας για τα κοτόπουλα 
κρεατοπαραγωγής. Οι έρευνες του Ευρωβαρόμετρου, η διαβούλευση της Επιτροπής για το μέλλον 
της Ευρώπης και η επιτυχημένη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών με τίτλο «Τέλος στα Κλουβιά» 
έδειξαν ότι οι πολίτες θέλουν να αναληφθούν περισσότερες δράσεις για την καλή μεταχείριση των 
ζώων. Επί πλέον, η καλή μεταχείριση των ζώων συνδέεται στενά με την ανάπτυξη ενός βιώσιμου και 
κυκλικού επισιτιστικού συστήματος, δεδομένου ότι η βιομηχανική γεωργία συμβάλλει σημαντικά στις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, στη ρύπανση εδάφους και υδάτων, στην υποβάθμιση των 
οικοσυστημάτων, και στην αυξανόμενη απειλή της μικροβιακής αντοχής. Ωστόσο, κατά την τελευταία 
κοινοβουλευτική περίοδο δεν υποβλήθηκε καμία νομοθετική πρόταση για την καλή μεταχείριση των 
ζώων.

Θα ήταν ευπρόσδεκτες οι απαντήσεις της Επιτροπής στις ακόλουθες ερωτήσεις:

1. Με δεδομένη την δέσμευση της Προέδρου von der Leyen να απαντά με σχέδια προτάσεων στα 
αιτήματα του Κοινοβουλίου για νομοθέτηση, προτίθεται η Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές 
προτάσεις για την καλή μεταχείριση των ζώων κατά την παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο;

2. Θα ενσωματωθεί η καλή μεταχείριση των ζώων πλήρως στην νέα Πράσινη Συμφωνία, στη 
στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο», και στη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα;

3. Θα αυξήσει η Επιτροπή τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που προορίζονται για την 
καλή μεταχείριση των ζώων;
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