
PE745.772v01-00

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000014/2023
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Sirpa Pietikäinen (PPE), Günther Sidl (S&D), Thomas Waitz (Verts/ALE), Andreas Schieder 
(S&D), Pascal Arimont (PPE), Emil Radev (PPE), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Michaela Šojdrová 
(PPE), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Marcel Kolaja (Verts/ALE), 
Niels Fuglsang (S&D), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Henna Virkkunen (PPE), Heidi 
Hautala (Verts/ALE), Raphaël Glucksmann (S&D), Benoît Biteau (Verts/ALE), Mounir Satouri 
(Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Manon Aubry (The Left), Aurélia Beigneux 
(ID), Sylvie Guillaume (S&D), Pierre Larrouturou (S&D), Pascal Durand (S&D), Nora Mebarek 
(S&D), Marina Mesure (The Left), Marie Toussaint (Verts/ALE), Eric Andrieu (S&D), Damien 
Carême (Verts/ALE), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Tiemo Wölken (S&D), Martin Buschmann 
(NI), Marion Walsmann (PPE), Maria Noichl (S&D), Manuela Ripa (Verts/ALE), Στέλιος 
Κούλογλου (The Left), Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου (PPE), Mick Wallace (The Left), Grace 
O'Sullivan (Verts/ALE), Frances Fitzgerald (PPE), Clare Daly (The Left), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), 
Mario Furore (NI), Laura Ferrara (NI), Anna Bonfrisco (ID), Petras Auštrevičius (Renew), Tilly 
Metz (Verts/ALE), Robert Biedroń (S&D), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska (PPE), Andrzej Halicki (PPE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Isabel Carvalhais 
(S&D), Dacian Cioloş (Renew), Martin Hojsík (Renew), Michal Wiezik (Renew), Malin Björk (The 
Left), Helmut Geuking (PPE), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Anja Hazekamp (The Left), Matjaž 
Nemec (S&D)

Θέμα: Απαγόρευση της θανάτωσης νεοσσών και παπιών στη νομοθεσία της ΕΕ

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, 330 εκατομμύρια νεοσσοί και εκατομμύρια θηλυκές πάπιες μιας ημέρας 
θανατώνονται κάθε χρόνο στην ΕΕ από τις βιομηχανίες παραγωγής αυγών και φουά γκρα, με άλεση ή 
ασφυξιογόνα αέρια. Η συνήθης αυτή πρακτική προκαλεί σημαντική ταλαιπωρία και αντιβαίνει επίσης 
στο άρθρο 13 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αναγνωρίζει τα ζώα 
ως ευαίσθητα όντα.

Επιπλέον, οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν εκφράσει ξεκάθαρα την ανησυχία τους για την καλή 
μεταχείριση των ζώων. Θεωρούν δε, σε ποσοστό 82%, ότι τα εκτρεφόμενα ζώα θα πρέπει να 
προστατεύονται καλύτερα.

Οι πρόσφατες εξελίξεις των τεχνολογιών «in-ovo sexing» έχουν καταστήσει δυνατό τον προσδιορισμό 
του φύλου ενός εμβρύου πολύ πριν από την επώασή του, με περιορισμένο κόστος. Για τον λόγο 
αυτό, ορισμένα κράτη μέλη, όπως η Γαλλία και η Γερμανία, έχουν απαγορεύσει την θανάτωση 
αρσενικών νεοσσών. Ωστόσο, οι νόμοι αυτοί δημιουργούν στρεβλώσεις στην αγορά και οι 
παρεκκλίσεις που ορισμένες φορές περιέχουν υπονομεύουν την αποτελεσματικότητά τους.

1. Με δεδομένο αυτό το πολύ σαφές αίτημα των πολιτών, προτίθεται η Επιτροπή να προτείνει, στο 
πλαίσιο της πρότασής της για έκδοση νέων κανονισμών σχετικά με την καλή μεταχείριση των 
ζώων εκτροφής, την απαγόρευση της θανάτωσης νεοσσών μιας ημέρας στον τομέα παραγωγής 
αυγών;

2. Προβλέπεται να εφαρμοστεί αυτή η απαγόρευση στις θηλυκές πάπιες μιας ημέρας που 
εξοντώνονται από την βιομηχανία παραγωγής φουά γκρα;
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