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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Caroline Lucas, Carl Schlyter

Τροπολογία 5
Αιτιολογική αναφορά 1

τη συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο 37,

τη Συνθήκη για την Ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο 37 και το άρθρο 152,

Or. en

Αιτιολόγηση

Το να εξασφαλίζει κανείς καλλίτερη διαβίωση για τα κοτόπουλα μειώνοντας τον εντατικό 
χαρακτήρα της εκτροφής και χρησιμοποιώντας ανθεκτικότερες ράτσες μειώνει την ανάγκη 
χρήσεως κτηνιατρικών φαρμάκων, πρόσθετες ύλες στη διατροφή των ζώων ή βιοκτόνα. Ως εκ 
τούτου οι διατάξεις της ανά χείρας οδηγίας θα έχουν κατά πάσαν πιθανότητα επιθυμητό 
αντίκτυπο στην ασφάλεια των τροφίμων και τη δημόσια υγεία. Άρα η νομική βάση πρέπει να 
είναι διπλή. 
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Τροπολογία: Caroline Lucas, Carl Schlyter

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Κατά τη θέσπιση κανόνων για την 
προστασία των κοτόπουλων που 
εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος 
πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των 
διαφόρων πτυχών που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη όσον αφορά τόσο την 
καλή διαβίωση και την υγεία των ζώων και 
οικονομικά και κοινωνικά θέματα όσο και 
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

(10) Κατά τη θέσπιση κανόνων για την 
προστασία των κοτόπουλων που 
εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος 
πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των 
διαφόρων πτυχών που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη όσον αφορά τόσο την 
καλή διαβίωση και την υγεία των ζώων και 
οικονομικά και κοινωνικά θέματα όσο και 
τους αντικτύπους στην ασφάλεια των 
τροφίμων και το περιβάλλον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το να εξασφαλίζει κανείς καλλίτερη διαβίωση για τα κοτόπουλα μειώνοντας τον εντατικό 
χαρακτήρα της εκτροφής και χρησιμοποιώντας ανθεκτικότερες ράτσες μειώνει την ανάγκη 
χρήσεως κτηνιατρικών φαρμάκων, πρόσθετες ύλες στη διατροφή των ζώων ή βιοκτόνα. Ως εκ 
τούτου οι διατάξεις της ανά χείρας οδηγίας θα έχουν κατά πάσαν πιθανότητα επιθυμητό 
αντίκτυπο στην ασφάλεια των τροφίμων και τη δημόσια υγεία.

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 7
Άρθρο 1, σημείο (α)

α) εκμεταλλεύσεις με λιγότερα από 100 
κοτόπουλα·

α) εκμεταλλεύσεις που συνήθως έχουν
λιγότερα από 100 κοτόπουλα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε μία εκμετάλλευση τα κοτόπουλα μπορεί προσωρινά να είναι ολιγότερα των 100 ανά 
οιαδήποτε στιγμή.  Όμως οι εκμεταλλεύσεις όπου ο αριθμός μειώνεται κάτω των 100 
προσωρινά πρέπει να παραμένουν εντός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας.

Τροπολογία: Caroline Lucas, Carl Schlyter

Τροπολογία 8
Άρθρο 1, σημείο (β)

(β) εκμεταλλεύσεις με πτηνά διαγράφεται
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αναπαραγωγής κοτόπουλων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πτηνά αναπαραγωγής πρέπει να εμπεριέχονται στο πεδίο της οδηγίας. 

Τροπολογία: Caroline Lucas, Carl Schlyter

Τροπολογία 9
Άρθρο 3, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
πυκνότητα εκτροφής των κοτόπουλων ανά 
τετραγωνικό μέτρο χρησιμοποιήσιμης 
περιοχής ("πυκνότητα εκτροφής") στις 
εκμεταλλεύσεις ή τις μεμονωμένες 
μονάδες μιας εκμετάλλευσης δεν 
υπερβαίνει τα 30 χιλιόγραμμα ζωντανού 
βάρους.

2. 2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
πυκνότητα εκτροφής των κοτόπουλων ανά 
τετραγωνικό μέτρο χρησιμοποιήσιμης 
περιοχής ("πυκνότητα εκτροφής") στις 
εκμεταλλεύσεις ή τις μεμονωμένες 
μονάδες μιας εκμετάλλευσης δεν 
υπερβαίνει τα 20 χιλιόγραμμα ζωντανού 
βάρους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Από πυκνότητα εκτροφής 20 kg/m2 και άνω αυξάνονται τα προβλήματα καλής διαβιώσεως των 
ζώων.

Τροπολογία: Caroline Lucas, Carl Schlyter

Τροπολογία 10
Άρθρο 3, παράγραφος 2α (νέα)

2a. Δεν χρησιμοποιούνται ράτσες
αναπαραγωγής με μέσο ημερήσιο ρυθμό
ανάπτυξης άνω των 40 γραμμαρίων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για πολλά προβλήματα που αφορούν την καλή διαβίωση, πολλές επιζωοτίες και πολλά 
προβλήματα ασφαλείας των τροφίμων αιτία είναι η ομοιόμορφη επιλογή πτηνών 
αναπαραγωγής με ταχύ ρυθμό ανάπτυξης.
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Τροπολογία: Caroline Lucas, Carl Schlyter

Τροπολογία 11
Άρθρο 3, παράγραφος 3

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
2, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν ότι 
τα κοτόπουλα θα εκτρέφονται με 
πυκνότητα που δεν υπερβαίνει τα 38 
χιλιόγραμμα ζωντανού βάρους στις 
εκμεταλλεύσεις ή τις μεμονωμένες 
μονάδες μιας εκμετάλλευσης, με την 
προϋπόθεση ότι ο ιδιοκτήτης ή ο 
εκτροφέας συμμορφώνεται προς τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα 
ΙΙ, πέραν των απαιτήσεων που ορίζονται 
στο παράρτημα Ι.

διαγράφεται

Σε τέτοιες περιπτώσεις παρέκκλισης, το 
κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι:
(α) οι επιθεωρήσεις, η εποπτεία και η 
παρακολούθηση που προβλέπονται στα 
παραρτήματα ΙΙΙ και IV 
πραγματοποιούνται από την αρμόδια 
αρχή· και
(β) ο επίσημος κτηνίατρος που είναι 
υπεύθυνος για τους επίσημους ελέγχους 
στα σφαγεία συμμορφώνεται προς τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο 
παράρτημα IV.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το υψηλό επίπεδο που προβλέπεται για την παρέκκλιση πρέπει να ισχύει σε όλες τις 
εκμεταλλεύσεις. Δεν υπάρχει λόγος να γίνονται ανεκτές υψηλότερες τιμές πυκνότητας εκτροφής. 

Τροπολογία: Caroline Lucas, Carl Schlyter

Τροπολογία 12
Άρθρο 3, παράγραφος 3, εδάφιο 1

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, 
τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν ότι τα 
κοτόπουλα θα εκτρέφονται με πυκνότητα 
που δεν υπερβαίνει τα 38 χιλιόγραμμα 
ζωντανού βάρους στις εκμεταλλεύσεις ή 

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, 
τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν ότι τα 
κοτόπουλα θα εκτρέφονται με πυκνότητα 
που δεν υπερβαίνει τα 25 χιλιόγραμμα 
ζωντανού βάρους στις εκμεταλλεύσεις ή 
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τις μεμονωμένες μονάδες μιας 
εκμετάλλευσης, με την προϋπόθεση ότι ο 
ιδιοκτήτης ή ο εκτροφέας συμμορφώνεται 
προς τις απαιτήσεις που ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙ, πέραν των απαιτήσεων που 
ορίζονται στο παράρτημα Ι.

τις μεμονωμένες μονάδες μιας 
εκμετάλλευσης, με την προϋπόθεση ότι ο 
ιδιοκτήτης ή ο εκτροφέας συμμορφώνεται 
προς τις απαιτήσεις που ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙ, πέραν των απαιτήσεων που 
ορίζονται στο παράρτημα Ι.

Or. en

Αιτιολόγηση

Από πυκνότητα εκτροφής 20 kg/m2 και άνω αυξάνονται τα προβλήματα καλής διαβιώσεως των 
ζώων. Τιμή 25 kg/m2 μπορεί να γίνεται ανεκτή εάν πληρούνται καλές προϋποθέσεις.

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 13
Άρθρο 4, παράγραφος 3

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
καθιέρωση συστήματος για τον έλεγχο και 
την έγκριση των μαθημάτων κατάρτισης. 
Ο ιδιοκτήτης ή ο εκτροφέας των 
κοτόπουλων είναι κάτοχος πιστοποιητικού 
αναγνωρισμένου από την αρμόδια αρχή 
του κράτους μέλους, το οποίο βεβαιώνει 
ότι έχει παρακολουθήσει τα εν λόγω 
μαθήματα κατάρτισης ή έχει αποκτήσει 
πείρα ισοδύναμη προς την εν λόγω 
κατάρτιση.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
καθιέρωση συστήματος για τον έλεγχο και 
την έγκριση των μαθημάτων κατάρτισης, 
περιλαμβανομένων και των από 
ανεξαρτήτους φορείς εξετάσεων της 
δεξιότητας των προσώπων μνεία των 
οποίων γίνεται στην παράγραφο 1, σημείο 
(α).. Ο ιδιοκτήτης ή ο εκτροφέας των 
κοτόπουλων είναι κάτοχος πιστοποιητικού 
αναγνωρισμένου από την αρμόδια αρχή 
του κράτους μέλους, το οποίο βεβαιώνει 
ότι έχει παρακολουθήσει τα εν λόγω 
μαθήματα κατάρτισης ή έχει αποκτήσει 
πείρα ισοδύναμη προς την εν λόγω 
κατάρτιση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Από τα μαθήματα κατάρτισης πρέπει να απορρέουν μετρήσιμες βελτιώσεις δεξιότητας.

Τροπολογία: Caroline Lucas, Carl Schlyter

Τροπολογία 14
Άρθρο 4, παράγραφος 4

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αναγνωρίζουν πείρα που αποκτήθηκε 
πριν από την [1η Δεκεμβρίου 2006] ως 

διαγράφεται
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ισοδύναμη με τη συμμετοχή σε τέτοια 
μαθήματα κατάρτισης και εκδίδουν 
πιστοποιητικά που βεβαιώνουν αυτή την 
ισοδυναμία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πείρα στην παρούσα κατάσταση όσον αφορά την παραγωγή κοτόπουλων που εκτρέφονται για 
την παραγωγή κρέατος δεν ισοδυναμεί με συμμετοχή σε μαθήματα κατάρτισης στην καλή 
διαβίωση των ζώων.

Τροπολογία: Caroline Lucas, Carl Schlyter

Τροπολογία 15
Άρθρο 5, παράγραφος 1, εδάφιο 1

Το αργότερο δύο έτη από την ημερομηνία 
έκδοσης της παρούσας οδηγίας, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση 
σχετικά με την πιθανή καθιέρωση ενός 
συγκεκριμένου εναρμονισμένου 
υποχρεωτικού συστήματος επισήμανσης σε 
κοινοτικό επίπεδο για το κρέας 
κοτόπουλου, τα προϊόντα και τα 
παρασκευάσματα κρέατος, που θα 
βασίζεται στη συμμόρφωση προς τα 
πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων. 

Το αργότερο δύο έτη από την ημερομηνία 
έκδοσης της παρούσας οδηγίας, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση 
σχετικά με την πιθανή καθιέρωση ενός 
συγκεκριμένου εναρμονισμένου 
υποχρεωτικού συστήματος επισήμανσης σε 
κοινοτικό επίπεδο για το κρέας 
κοτόπουλου, τα προϊόντα και τα 
παρασκευάσματα κρέατος, που θα 
βασίζεται στη συμμόρφωση προς τα 
πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων, 
συμπεριλαμβανομένων σαφών 
πληροφοριών σχετικά με τα πρότυπα 
παραγωγής και τη σήμανση της 
προελεύσεως του προϊόντος.. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σήμανση των προτύπων παραγωγής και της γεωγραφικής προελεύσεως των προϊόντων ειδών 
διατροφής, ιδίως των προϊόντων κρέατος, είναι απαραίτητο στοιχείο για να επιλέγουν βάσει 
πληροφοριών οι καταναλωτές. 

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 16
Άρθρο 6

1. Το αργότερο πέντε έτη από την 1. Το αργότερο τρία έτη από την 
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ημερομηνία έκδοσης της παρούσας 
οδηγίας, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή περίληψη των στοιχείων που 
συλλέχθηκαν όπως προβλέπεται στα 
σημεία 1 και 2 του παραρτήματος IV.

ημερομηνία έκδοσης της παρούσας 
οδηγίας, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή περίληψη των στοιχείων που 
συλλέχθηκαν όπως προβλέπεται στα 
σημεία 1 και 2 του παραρτήματος IV.

Με βάση τα στοιχεία αυτά και την 
επιστημονική γνώμη της Ευρωπαϊκής 
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση 
σχετικά με την επίδραση των γενετικών 
παραμέτρων στις προσδιορισμένες 
ανεπάρκειες που έχουν ως συνέπεια την 
κακή διαβίωση των κοτόπουλων. Η έκθεση 
συνοδεύεται από κατάλληλες νομοθετικές 
προτάσεις, εάν χρειαστεί.

Με βάση τα στοιχεία αυτά και την 
επιστημονική γνώμη της Ευρωπαϊκής 
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
και το αργότερο εντός τετραετίας από της 
ημερομηνίας εγκρίσεως της παραούσας 
οδηγίας, η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 
επίδραση των γενετικών παραμέτρων στις 
προσδιορισμένες ανεπάρκειες και όλες τις 
πτυχές υγείας που έχουν ως συνέπεια την 
κακή διαβίωση των κοτόπουλων. Η έκθεση 
συνοδεύεται από κατάλληλες νομοθετικές 
προτάσεις, εάν χρειαστεί.
Η έκθεση και οι νομοθετικές προτάσεις 
πρέπει να εξετάζουν τόσο τη γενετική των 
κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής όσο και 
τις συνθήκες διαβιώσεως υπό τις οποίες 
εκτρέφονται τα πτηνά αναπαραγωγής, 
πρέπει δε να εξετάζουν εναλλακτικές 
δυνατότητες, όπως είναι η εκτροφή 
πτηνών αναγνωρισμένης αργής 
ανάπτυξης, οι περιορισμοί στην ανά 
ημέρα αύξηση βάρους των πτηνών, η 
ελάχιστη ηλικία σφαγής ή η απαγόρευση 
της χρήσεως κοτόπουλων 
κρεατοπαραγωγής που προέρχονται από 
πτηνά αναπαραγωγής και πρέπει να 
τύχουν περιοριστικής διατροφής.

2. Το μορφότυπο των στοιχείων που 
υποβάλλονται, όπως προβλέπεται στην 
παράγραφο 1, καθορίζεται από την 
Επιτροπή εντός δύο ετών από την 
ημερομηνία έκδοσης της παρούσας 
οδηγίας σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 9. 

2. Το μορφότυπο των στοιχείων που 
υποβάλλονται, όπως προβλέπεται στην 
παράγραφο 1, καθορίζεται από την 
Επιτροπή εντός έτους από την ημερομηνία 
έκδοσης της παρούσας οδηγίας σύμφωνα 
με τη διαδικασία που αναφέρεται στο 
άρθρο 9. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει καταστεί σαφές από μακρού ότι οι γενετικές παράμετροι διαδραματίζουν πολύ σημαντικό 
ρόλο στα προβλήματα καλής διαβιώσεως των κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής.  Η τροπολογία 
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ορίζει μικρότερες προθεσμίες για τη συλλογή στοιχείων και ορίζει προθεσμία εντός της οποίας 
να υποβάλει η Επιτροπή έκθεση και νομοθετικές προτάσεις.

Τροπολογία: Caroline Lucas, Carl Schlyter

Τροπολογία 17
Άρθρο 6, παράγραφος 1

1. Το αργότερο πέντε έτη από την 
ημερομηνία έκδοσης της παρούσας 
οδηγίας, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή περίληψη των στοιχείων που 
συλλέχθηκαν όπως προβλέπεται στα 
σημεία 1 και 2 του παραρτήματος IV.

1. Το αργότερο δύο έτη από την 
ημερομηνία έκδοσης της παρούσας 
οδηγίας, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή περίληψη των στοιχείων που 
συλλέχθηκαν όπως προβλέπεται στα 
σημεία 1 και 2 του παραρτήματος IV.

Με βάση τα στοιχεία αυτά και την 
επιστημονική γνώμη της Ευρωπαϊκής 
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση 
σχετικά με την επίδραση των γενετικών 
παραμέτρων στις προσδιορισμένες 
ανεπάρκειες που έχουν ως συνέπεια την 
κακή διαβίωση των κοτόπουλων. Η έκθεση 
συνοδεύεται από κατάλληλες νομοθετικές 
προτάσεις, εάν χρειαστεί.

Με βάση την επιστημονική γνώμη της 
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων, η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 
επίδραση των γενετικών παραμέτρων στις 
προσδιορισμένες ανεπάρκειες που έχουν 
ως συνέπεια την κακή διαβίωση των 
κοτόπουλων στις εκμεταλλεύσεις 
κοτόπουλων πάχυνσης και 
αναπαραγωγής, σχετικά με την απώλεια 
γενετικής ποικιλότητας στην 
αναπαραγωγή κοτόπουλων 
περιλαμβανομένης και αναλύσεως 
κόστους-ωφελείας εάν χρησιμοποιούνται 
ποικίλες ράτσες αναπαραγωγής όσον 
αφορά την υγεία των ζώων, την 
αντίσταση στις επιζωοτίες και την 
απαραίτητη χρήση βιοκτόνων και 
κτηνιατρικών ιατρικών προϊόντων. Η 
έκθεση υποβάλλεται εντός 30 μηνών μετά 
την έγκριση της οδηγίας και συνοδεύεται 
από κατάλληλες νομοθετικές προτάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για πολλά προβλήματα που αφορούν την καλή διαβίωση, πολλές επιζωοτίες και πολλά 
προβλήματα ασφαλείας των τροφίμων αιτία είναι η ομοιόμορφη επιλογή πτηνών 
αναπαραγωγής με ταχύ ρυθμό ανάπτυξης. 
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Τροπολογία: Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 18
Άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1

1. Το αργότερο πέντε έτη από την 
ημερομηνία έκδοσης της παρούσας 
οδηγίας, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή περίληψη των στοιχείων που 
συλλέχθηκαν όπως προβλέπεται στα 
σημεία 1 και 2 του παραρτήματος IV.

1. Το αργότερο δύο έτη από την 
ημερομηνία έκδοσης της παρούσας 
οδηγίας, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή περίληψη των στοιχείων που 
συλλέχθηκαν όπως προβλέπεται στα 
σημεία 1 και 2 του παραρτήματος IV.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Πέντε έτη είναι υπερβολικά μακρύς χρόνος. Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να 
υποβάλουν εντός διετίας περίληψη των στοιχείων που συνέλεξαν στην Επιτροπή.

Τροπολογία: Caroline Lucas, Carl Schlyter

Τροπολογία 19
Άρθρο 6, παράγραφος 2

2. Το μορφότυπο των στοιχείων που 
υποβάλλονται, όπως προβλέπεται στην 
παράγραφο 1, καθορίζεται από την 
Επιτροπή εντός δύο ετών από την 
ημερομηνία έκδοσης της παρούσας 
οδηγίας σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 9. 

2. Το μορφότυπο των στοιχείων που
υποβάλλονται, όπως προβλέπεται στην 
παράγραφο 1, καθορίζεται από την 
Επιτροπή εντός 6 μηνών από την 
ημερομηνία έκδοσης της παρούσας 
οδηγίας σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 9. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συλλογή δεδομένων περιγράφεται ήδη στο Παράρτημα IV. Τεχνικές λεπτομέρειες, όπως είναι 
το μορφότυπο των στοιχείων, δεν πρέπει να επιβραδύνουν ασκόπως τη διαδικασία. 

Τροπολογία: Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 20
Άρθρο 6, παράγραφος 2α (νέα)

2α. Το αργότερο δύο έτη από την 
ημερομηνία εγκρίσεως της οδηγίας και 
βάσει επιστημονικής γνώμης της 
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια 
των Τροφίμων σχετικά με τον αντίκτυπο 
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των συνθηκών εκτροφής στην καλή 
διαβίωση των κοτόπουλων 
κρεατοπαραγωγής και των πτηνών 
αναπαραγωγής αυτών των κοτόπουλων, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόταση 
οδηγίας για βελτίωση στην εκτροφή, τη 
στέγαση και τη μέριμνα των πτηνών 
αναπαραγωγής των κοτόπουλων 
κρεατοπαραγωγής.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Στην αιτιολογική σκέψη 14 δηλώνεται ότι είναι σκόπιμο με βάση τα νέα επιστημονικά στοιχεία 
να υποβάλει η Επιτροπή έκθεση για να βελτιωθεί περαιτέρω η καλή διαβίωση των κοτόπουλων 
που εκτρέφονται για κρεατοπαραγωγή, συμπεριλαμβανομένης της καλής διαβίωσης των πτηνών 
αναπαραγωγής τέτοιων κοτόπουλων.

Για να συγκεκριμενοποιηθεί αυτή η αιτιολογική σκέψη χρειάζεται το παρόν άρθρο.

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 21
Παράρτημα I, σημείο 2

2. Η τροφή είναι συνεχώς διαθέσιμη και 
πρέπει να μην παύει να διατίθεται στα 
κοτόπουλα για διάστημα μεγαλύτερο των 
12 ωρών πριν από τον αναμενόμενο χρόνο 
σφαγής. 

2. Η τροφή είναι συνεχώς διαθέσιμη ή 
παρέχεται κατά γεύματα και πρέπει να 
μην παύει να διατίθεται στα κοτόπουλα για 
διάστημα μεγαλύτερο των 12 ωρών πριν 
από τον αναμενόμενο χρόνο σφαγής. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία απαιτεί να διατίθεται η τροφή αδιαλείπτως, αλλά διάφορες επιστημονικές μελέτες 
έχουν εξηγήσει ότι το τάισμα κατά γεύματα μπορεί να είναι εξ ίσου ευεργετικό και άρα πρέπει 
να είναι επίσης αποδεκτό σύμφωνα με την οδηγία. 

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 22
Παράρτημα I, σημείο 3

3. Όλα τα κοτόπουλα έχουν διαρκή 
πρόσβαση σε στρωμνή η οποία είναι ξηρά 

3. Όλα τα κοτόπουλα έχουν διαρκή 
πρόσβαση σε στρωμνή η οποία είναι ξηρά 
και εύθρυπτη στην επιφάνεια, υγιεινή, από  
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και εύθρυπτη στην επιφάνεια. κατάλληλο υλικό και με τεμάχια
καταλλήλου μεγέθους, η οποία
διατηρείται σε μέσο πάχος τουλάχιστον 5 
εκατοστομέτρων.
Μετά την εκκένωση κτιρίου από τα
πτηνά πρέπει όλη η στρωμνή να
αφαιρεθεί, η εκμετάλλευση να εξυγιανθεί
δεόντως (να καθαρισθεί και
απολυμανθεί) και στα νέα πτηνά να
παρασχεθεί καθαρή στρωμνή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η στρωμνή πρέπει  να είναι πάχους τουλάχιστον 5 εκατοστομέτρων και υγιεινή. 

Για να προληφθεί η εκδήλωση εστιών μολυσματικών νόσων, όπως είναι οι νόσοι του 
αναπνευστικού συστήματος, η γρίπη των πτηνών και η ασθένεια του Newcastle, πρέπει τα μέτρα 
προς αποφυγή εξαπλώσεως παθογόνων μικροοργανισμών εκτός μονάδων παχύνσεως 
κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής να είναι υψηλού επιπέδου.  Μετά την εκκένωση κτιρίου είναι 
σημαντικό να απομακρύνεται η στρωμνή και να απολυμαίνεται η εκμετάλλευση.

Τροπολογία: Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 23
Παράρτημα I, σημείο 3

3. Όλα τα κοτόπουλα έχουν διαρκή 
πρόσβαση σε στρωμνή η οποία είναι ξηρά 
και εύθρυπτη στην επιφάνεια. 

3. Όλα τα κοτόπουλα έχουν διαρκή 
πρόσβαση σε στρωμνή η οποία είναι ξηρά 
και εύθρυπτη στην επιφάνεια. Κατά τη 
στέγαση νέου σμήνους η στρωμνή είναι 
πάχους τουλάχιστον 5 εκατοστομέτρων.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Πέντε έτη είναι υπερβολικά μακρύς χρόνος. Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να 
υποβάλουν εντός διετίας περίληψη των στοιχείων που συνέλεξαν στην Επιτροπή.

Τροπολογία: Caroline Lucas, Carl Schlyter

Τροπολογία 24
Παράρτημα I, σημείο 3

Όλα τα κοτόπουλα έχουν διαρκή 
πρόσβαση σε στρωμνή η οποία είναι ξηρά 

3. Όλα τα κοτόπουλα έχουν διαρκή 
πρόσβαση σε στρωμνή η οποία είναι ξηρά 
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και εύθρυπτη στην επιφάνεια. και εύθρυπτη στην επιφάνεια. Κατά τη 
στέγαση νέου σμήνους η στρωμνή είναι 
πάχους τουλάχιστον 5 εκατοστομέτρων.
Η εκμετάλλευση εξασφαλίζει κάποια 
ποικιλία, όπως είναι άχυρο, ροκανίδια, 
δεμάτια χόρτων, λοιπά φυλλώδη 
λαχανικά ή τη διασπορά ολόκληρων 
κόκκων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μαζί με την πυκνότητα εκτροφής ένας από τους κύριους λόγους για τα προβλήματα καλής 
διαβιώσεως των κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής είναι η κακής ποιότητας ή υγρή στρωμνή· για 
όλες τις μονάδες πρέπει να απαιτείται στρωμνή κατάλληλης ποιότητας σε επαρκή ποσότητα. 
Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι η ποικιλία στο περιβάλλον μπορεί να καταστήσει τα 
κοτόπουλα περισσότερο δραστήρια και ούτως να μειώσει κάποια από τα προβλήματα καλής 
διαβιώσεως. 

Τροπολογία: Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 25
Παράρτημα I, σημείο 4

4. Ο εξαερισμός είναι επαρκής ώστε να
αποφεύγεται η υπερθέρμανση και, όταν
απαιτείται, σε συνδυασμό με τα
συστήματα θέρμανσης, να αφαιρείται η
υγρασία.

4. Η εκμετάλλευση είναι εξοπλισμένη με
συστήματα εξαερισμού, θέρμανσης και
ψύξης που έχουν σχεδιασθεί, 
κατασκευασθεί και λειτουργούν κατά
τρόπον ώστε:
(α) η συγκέντρωση NH3 να μην
υπερβαίνει τα 20 ppm και η συγκέντρωση 
CO2 να μην υπερβαίνει τα 3000 ppm, 
μετρούμενες στο επίπεδο των κεφαλιών
των κοτόπουλων·
(β) η εσωτερική θερμοκρασία, όταν η
μετρούμενη εξωτερική θερμοκρασία
υπερβαίνει τους 30° C υπό σκιάν, να μην
υπερβαίνει αυτή την εξωτερική
θερμοκρασία κατά περισσότερους από 3° 
C·
(γ) όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι
κάτω των 10° C, η σχετική υγρασία εντός
της μονάδας της εκμετάλλευσης να μην
υπερβαίνει το 70%.

Or. nl
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Αιτιολόγηση

Ακόμη και εάν η μεγίστη πυκνότητα μετρούμενη από το ζωντανό βάρος των πτηνών τηρείται, 
παραμένουν προβλήματα καλής διαβιώσεως που σχετίζονται επί παραδείγματι με την ποιότητα 
του αέρα και τη θερμοκρασία.

Υπερβολικά υψηλές συγκεντρώσεις αμμωνίας είναι βλαβερές για την υγεία των κοτόπουλων. Το 
πρόβλημα συνδέεται με την ποιότητα της στρωμνής (βλ. δεύτερη τροπολογία από τους ιδίους
συντάκτες). 

Το επίπεδο ρύπανσης του αέρα εξαρτάται μεταξύ άλλων από το πόσο αποτελεσματικό είναι το 
σύστημα εξαερισμού, το οποίο πρέπει να εξασφαλίζει ότι η ορθή θερμοκρασία διατηρείται και 
υγρασία κρατείται σε ασφαλές επίπεδο.

Οι συνθήκες αυτές που σχετίζονται με το περιβάλλον εντός του οποίου εκτρέφονται τα 
κοτόπουλα ορίζονται στο Παράρτημα II πρέπει όμως να περιλαμβάνονται και στο Παράρτημα I 
καθόσον μία μεγίστη πυκνότητα διατροφής 25 χιλιογράμμων δεν αρκεί αφ' εαυτής προς 
εξασφάλιση καλής διαβιώσεως για τα κοτόπουλα.

Τροπολογία: Caroline Lucas, Carl Schlyter

Τροπολογία 26
Παράρτημα I, σημείο 4

4. Ο εξαερισμός είναι επαρκής ώστε να 
αποφεύγεται η υπερθέρμανση και, όταν 
απαιτείται, σε συνδυασμό με τα 
συστήματα θέρμανσης, να αφαιρείται η 
υγρασία. 

4. Ο εξαερισμός είναι επαρκής ώστε να 
αποφεύγεται η υπερθέρμανση και, όταν 
απαιτείται, σε συνδυασμό με τα 
συστήματα θέρμανσης, να αφαιρείται η 
υγρασία. Η ελαχίστη συχνότητα 
ανανέωσης του αέρα δεν πρέπει να είναι 
κατώτερη των 4,5 m3 ανά χιλιόγραμμο 
βάρους σώματος και ώρα.

Or. en

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 27
Παράρτημα I, σημείο 4

4. Ο εξαερισμός είναι επαρκής ώστε να 
αποφεύγεται η υπερθέρμανση και, όταν 
απαιτείται, σε συνδυασμό με τα 
συστήματα θέρμανσης, να αφαιρείται η 
υγρασία. 

4. Ο εξαερισμός είναι επαρκής ώστε να 
αποφεύγεται η υπερθέρμανση και, όταν 
απαιτείται, σε συνδυασμό με τα 
συστήματα θέρμανσης, να αφαιρείται η 
υγρασία. 
Ο ιδιοκτήτης ή ο εκτροφέας
εξασφαλίζουν ότι κάθε μονάδα μιας
εκμετάλλευσης είναι εξοπλισμένη με
συστήματα εξαερισμού, θέρμανσης και
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ψύξης που έχουν σχεδιαστεί, 
κατασκευαστεί και λειτουργούν κατά
τρόπον ώστε:
(α) η συγκέντρωση NH3 να μην
υπερβαίνει τα 15 ppm και η συγκέντρωση 
CO2 να μην υπερβαίνει τα 3000 ppm, 
μετρούμενες στο επίπεδο των κεφαλιών
των κοτόπουλων·
(β) η εσωτερική θερμοκρασία, όταν η
μετρούμενη εξωτερική θερμοκρασία
υπερβαίνει τους 30° C υπό σκιάν, να μην
υπερβαίνει αυτή την εξωτερική
θερμοκρασία κατά περισσότερους από 3° 
C·
(γ) όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι
κάτω των 10° C, η σχετική υγρασία εντός
της μονάδας της εκμετάλλευσης να μην
υπερβαίνει το 70%.
Το σύστημα εξαερισμού, θέρμανσης και
ψύξης επιθεωρείται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υγρασία με την υψηλή θερμοκρασία ευνοεί την ανάπτυξη βακτηριδίων με την οποία επέρχεται 
αποσύνθεση οργανικής ύλης και παράγεται αμμωνία.  Η αμμωνία σε συνδυασμό με την υγρή 
στρωμνή προκαλούν πολλά προβλήματα, όπως είναι εξ επαφής δερματίτιδα, μολυσματικές 
νόσοι και νόσοι του αναπνευστικού συστήματος και ασκίτιδες.  Προς εξάλειψη αυτών των 
προβλημάτων τα επίπεδα αμμωνίας πρέπει να διατηρούνται σε τιμές χαμηλότερες του 15ppm 
ασχέτως συνθηκών.  Οι διατάξεις του προτεινομένου Παραρτήματος II, παράγραφος 3 πρέπει 
επομένως να ισχύουν για όλες τις εκμεταλλεύσεις.

Τροπολογία: Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 28
Παράρτημα I, σημείο 6

6.  Όλα τα κτίρια έχουν φως με ένταση 
τουλάχιστον 20 lux κατά τη διάρκεια των 
περιόδων φωτισμού. Η σχετική μέτρηση 
πρέπει να γίνεται στο επίπεδο των 
οφθαλμών του πτηνού, πρέπει δε να 
φωτίζεται ολόκληρη η περιοχή του 
δαπέδου. Προσωρινή μείωση του επιπέδου 
του φωτός μπορεί να επιτραπεί, όταν 
χρειάζεται, με βάση τη συμβουλή του 

6. Όλα τα κτίρια έχουν φως με ένταση 
τουλάχιστον 100 lux κατά τη διάρκεια των 
περιόδων φωτισμού. Η σχετική μέτρηση 
πρέπει να γίνεται στο επίπεδο των 
οφθαλμών του πτηνού, πρέπει δε να 
φωτίζεται ολόκληρη η περιοχή του 
δαπέδου. Προσωρινή μείωση του επιπέδου 
του φωτός μπορεί να επιτραπεί, όταν 
χρειάζεται, με βάση τη συμβουλή του 
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κτηνιάτρου. κτηνιάτρου.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Ακόμη και εάν η μεγίστη πυκνότητα μετρούμενη από το ζωντανό βάρος των πτηνών τηρείται, 
παραμένουν προβλήματα καλής διαβιώσεως που σχετίζονται επί παραδείγματι με την ένταση 
του φωτός. Υπερβολικά χαμηλής εντάσεως φως αποθαρρύνει τα κοτόπουλα από του να 
κινούνται και επιταχύνει την απόκτηση βάρους. Υπερβολικά χαμηλή δραστηριοποίηση οδηγεί σε 
προβλήματα καλής διαβιώσεως, όπως είναι σοβαρές διαταραχές στα πόδια. Άφθονος και 
έντονος φωτισμός ενθαρρύνει περισσότερη κίνηση και είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση 
των κοτόπουλων κατά τις πρώτες εβδομάδες.  

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 29
Παράρτημα I, σημείο 6

6. Όλα τα κτίρια έχουν φως με ένταση
τουλάχιστον 20 lux κατά τη διάρκεια των 
περιόδων φωτισμού. Η σχετική μέτρηση 
πρέπει να γίνεται στο επίπεδο των 
οφθαλμών του πτηνού, πρέπει δε να 
φωτίζεται ολόκληρη η περιοχή του 
δαπέδου. Προσωρινή μείωση του επιπέδου 
του φωτός μπορεί να επιτραπεί, όταν 
χρειάζεται, με βάση τη συμβουλή του 
κτηνιάτρου. 

6. Όλα τα κτίρια έχουν φως με μέση τιμή 
εντάσεως τουλάχιστον 50 lux κατά τη 
διάρκεια των περιόδων φωτισμού και 
ουδέποτε κατώτερη των 20 lux· οι 
μετρήσεις αυτές πρέπει να γίνονται στο 
επίπεδο των οφθαλμών του πτηνού, πρέπει 
δε να φωτίζεται ολόκληρη η περιοχή του 
δαπέδου. Προσωρινή μείωση του επιπέδου 
του φωτός μπορεί να επιτραπεί, όταν 
χρειάζεται, με βάση τη συμβουλή του 
κτηνιάτρου. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ένταση του φωτός δεν πρέπει να μειώνεται κάτω των 20 lux, πρέπει όμως να απαιτηθεί 
αύξηση του επιπέδου σε μέση τιμή 50 lux.

Η

Η ελαχίστη ένταση φωτός πρέπει να ανέρχεται σε 100 lux.

Τροπολογία: Caroline Lucas, Carl Schlyter

Τροπολογία 30
Παράρτημα I, σημείο 6

6. Όλα τα κτίρια έχουν φως με ένταση 
τουλάχιστον 20 lux κατά τη διάρκεια των 

6. Όλα τα κτίρια έχουν φως με ένταση 
τουλάχιστον 100 lux κατά τη διάρκεια των 
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περιόδων φωτισμού. Η σχετική μέτρηση 
πρέπει να γίνεται στο επίπεδο των 
οφθαλμών του πτηνού και πρέπει να 
φωτίζεται ολόκληρη η περιοχή του 
δαπέδου. Προσωρινή μείωση του επιπέδου 
του φωτός μπορεί να επιτραπεί, όταν 
χρειάζεται, με βάση τη συμβουλή του 
κτηνιάτρου. 

περιόδων φωτισμού. Η σχετική μέτρηση 
πρέπει να γίνεται στο επίπεδο των 
οφθαλμών του πτηνού και πρέπει να 
φωτίζεται ολόκληρη η περιοχή του 
δαπέδου.. Χρησιμοποιούνται πηγές φωτός 
χωρίς συχνότητα που τρεμοπαίζει.
Προσωρινή μείωση του επιπέδου του 
φωτός μπορεί να επιτραπεί, όταν 
χρειάζεται, με βάση τη συμβουλή του 
κτηνιάτρου. 

Or. en

Αιτιολόγηση

H Επιστημονική Επιτροπή για την Υγεία και την Καλή Διαβίωση των Ζώων στην έκθεσή της 
του Μαρτίου 2000 συνιστά 100 lux. Επειδή τα κοτόπουλα αντιλαμβάνονται τις πηγές τεχνητού 
φωτός διαφορετικά και επειδή το φως που τρεμοπαίζει μπορεί να προκαλέσει υψηλό στρες, 
χρειάζεται η παρούσα διάταξη για να επιτευχθεί αύξηση στην καλή διαβίωση των ζώων.

Τροπολογία: Caroline Lucas, Carl Schlyter

Τροπολογία 31
Παράρτημα I, σημείο 7

7. Εντός τριών ημερών από τη στιγμή 
που τοποθετούνται τα κοτόπουλα στο 
κτίριο και μέχρι τρεις ημέρες πριν από 
τον προβλεπόμενο χρόνο σφαγής, το φως 
πρέπει να ακολουθεί έναν 24ωρο ρυθμό 
και να περιλαμβάνει περιόδους σκότους οι 
οποίες διαρκούν τουλάχιστον 8 ώρες 
συνολικά, με μία τουλάχιστον συνεχή 
περίοδο σκότους διάρκειας τουλάχιστον 4 
ωρών. 

7. Το φως πρέπει να ακολουθεί έναν 
24ωρο ρυθμό και να περιλαμβάνει 
περιόδους σκότους οι οποίες διαρκούν 
τουλάχιστον 8 ώρες συνολικά, με μία 
τουλάχιστον συνεχή περίοδο σκότους 
διάρκειας τουλάχιστον 6 ωρών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ακολουθώντας σύσταση της Επιτροπής.

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 32
Παράρτημα I, σημείο 7

7. Εντός τριών ημερών από τη στιγμή που 
τοποθετούνται τα κοτόπουλα στο κτίριο 

7. Εντός τριών ημερών από τη στιγμή που 
τοποθετούνται τα κοτόπουλα στο κτίριο 
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και μέχρι τρεις ημέρες πριν από τον 
προβλεπόμενο χρόνο σφαγής, το φως 
πρέπει να ακολουθεί έναν 24ωρο ρυθμό 
και να περιλαμβάνει περιόδους σκότους οι 
οποίες διαρκούν τουλάχιστον 8 ώρες 
συνολικά, με μία τουλάχιστον συνεχή 
περίοδο σκότους διάρκειας τουλάχιστον 4 
ωρών. 

και μέχρι τρεις ημέρες πριν από τον 
προβλεπόμενο χρόνο σφαγής, το φως 
πρέπει να ακολουθεί έναν 24ωρο ρυθμό 
και να περιλαμβάνει περιόδους σκότους οι 
οποίες διαρκούν τουλάχιστον 8 ώρες 
συνολικά, με μία τουλάχιστον συνεχή 
περίοδο σκότους διάρκειας τουλάχιστον 6 
ωρών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά την περίοδο σκότους πρέπει να υπάρχει συνεχής περίοδος διαρκείας τουλάχιστον 6 ωρών 
χωρίς τεχνητό φωτισμό.  Εξαιρέσεις πρέπει να επιτρέπονται μόνον από τις αρμόδιες αρχές 
κατόπιν υποδείξεως από κτηνίατρο και για λόγους καλής διαβιώσεως.

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 33
Παράρτημα I, σημείο 7 α (νέο)

Εμπλουτισμός περιβάλλοντος
7α. Παρέχεται εμπλουτισμός 
περιβάλλοντος (υπό τη μορφή, επί 
παραδείγματι, αχύρου σε δεμάτια, λοιπών 
φυλλωδών λαχανικών ή διασποράς 
ολόκληρων κόκκων).

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εμπλουτισμός περιβάλλοντος είναι χαμηλού κόστους μέθοδος για να δραστηριοποιούνται τα 
κοτόπουλα περισσότερο, επιτρέποντάς τους να καλύπτουν μερικές από τις ανάγκες 
συμπεριφοράς που έχουν και επιτυγχάνοντας αυξημένη δύναμη ποδιών.

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 34
Παράρτημα I, σημείο 9 α (νέο)

9α. Η αρμόδια αρχή διενεργεί 
τουλάχιστον μία επιθεώρηση κατ' έτος.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η διενέργεια επιθεωρήσεων πρέπει να ισχύει για όλες τις εκμεταλλεύσεις, όχι μόνον για εκείνες 
με υψηλότερη πυκνότητα εκτροφής.

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 35
Παράρτημα I, σημείο 10

10. Τα μέρη των κτιρίων, του εξοπλισμού 
και των εργαλείων που έρχονται σε επαφή 
με τα κοτόπουλα καθαρίζονται 
εξονυχιστικά και απολυμαίνονται κάθε 
φορά που απομακρύνονται τα κοτόπουλα 
από τις εγκαταστάσεις, πριν εισέλθει νέο 
σμήνος στη μονάδα.

10. Τα μέρη των κτιρίων, του εξοπλισμού 
και των εργαλείων που έρχονται σε επαφή 
με τα κοτόπουλα καθαρίζονται 
εξονυχιστικά και απολυμαίνονται κάθε 
φορά που απομακρύνονται τα κοτόπουλα 
από τις εγκαταστάσεις, πριν εισέλθει νέο 
σμήνος στη μονάδα.  Συνιστώνται θερμώς 
τα συστήματα 'όλα μέσα – όλα έξω' με 
εξυγίανση της μονάδας ανάμεσα στις 
διαδοχικές ομάδες πτηνών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να προληφθεί η εκδήλωση εστιών μολυσματικών νόσων, όπως είναι οι νόσοι του 
αναπνευστικού συστήματος, η γρίπη των πτηνών και η ασθένεια του Newcastle, πρέπει τα μέτρα 
προς αποφυγή εξαπλώσεως παθογόνων μικροοργανισμών και νόσων εκτός μονάδων 
παχύνσεως κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής να είναι υψηλού επιπέδου.  Για καλλίτερο εις βάθος 
καθαρισμό και απολύμανση των χώρων στέγασης κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής συνιστώνται 
τα συστήματα 'όλα μέσα - όλα έξω'.  Ανάμεσα σε δύο διαδοχικές ομάδες πτηνών προς πάχυνση 
κάθε τόπος εκτροφής πρέπει μετά την απομάκρυνση της στρωμνής και την εξυγίανση του χώρου 
να αφήνεται για κάποιες ημέρες χωρίς κοτόπουλα.

Τροπολογία: Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 36
Παράρτημα I, σημείο 11, στοιχείο στ)

στ) τις θερμοκρασίες της εγκατάστασης 
σε ημερήσια βάση (μέγιστη και ελάχιστη)·

στ) τεχνικά στοιχεία για την 
εκμετάλλευση και τα συστήματα 
εξαερισμού, ψύξης και θέρμανσης που 
διαθέτει, συμπεριλαμβανομένης της 
θέσης τους, σχέδιο εξαερισμού, που 
περιγράφει λεπτομερώς τις παραμέτρους-
στόχους ποιότητας του αέρα όπως η ροή, 
η ταχύτητα και η θερμοκρασία του αέρα· 

Or. nl
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Αιτιολόγηση

Αποτελεί λογική συνέχεια της τετάρτης τροπολογίας που κατέθεσαν οι συντάκτες: εάν 
καθορίζονται οι συνθήκες που σχετίζονται με τα συστήματα εξαερισμού, ψύξης και θέρμανσης, 
πρέπει τότε να γίνεται μνεία και στην υποχρέωση καταγραφής τους.

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 37
Παράρτημα I, σημείο 12, παράγραφος 2

Εντούτοις, προκειμένου να αποτραπούν το 
ράμφισμα φτερών και ο κανιβαλισμός, τα 
κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν το 
κόψιμο του ράμφους με την προϋπόθεση 
ότι η πρακτική αυτή πραγματοποιείται 
από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό 
σε κοτόπουλα ηλικίας μικρότερης των 10 
ημερών. Επιπλέον, τα κράτη μέλη 
μπορούν να επιτρέψουν τον ευνουχισμό
των αρσενικών κοτόπουλων. Ο 
ευνουχισμός πραγματοποιείται μόνο υπό 
κτηνιατρική εποπτεία από προσωπικό 
που έχει εκπαιδευτεί καταλλήλως με την 
έγκριση της αρμόδιας αρχής.

Το κόψιμο του ράμφους πρέπει να 
επιτρέπεται από τα κράτη μέλη μόνον 
όταν όλα τα άλλα μέτρα για να 
αποτραπούν το ράμφισμα φτερών και ο 
κανιβαλισμός έχουν εξαντληθεί και μόνον 
κατόπιν σχετικής συμβουλής από 
κτηνίατρο· πραγματοποιείται από 
κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό σε 
κοτόπουλα ηλικίας μικρότερης των 10 
ημερών. Ο ευνουχισμός των αρσενικών 
κοτόπουλων απαγορεύεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κόψιμο του ράμφους έχει ήδη απαγορευθεί σε μερικά κράτη και καταργείται σταδιακά σε 
κάποια άλλα.  Πριν να καταφύγει κανείς στην επίπονη αυτή διαδικασία πρέπει να εξετασθούν 
άλλα μέτρα για να μειωθούν το ράμφισμα των φτερών και ο κανιβαλισμός, μέτρα όπως είναι 
εμπλουτισμός του περιβάλλοντος, στρατηγικές όσον αφορά τη διατροφή και τον φωτισμό ή η 
χρήση σχετικών εξαρτημάτων.  Από απόψεως κτηνιατρικής ή καλής διαβιώσεως των ζώων 
ουδείς λόγος υπάρχει για τον ευνουχισμό των αρσενικών κοτόπουλων.

Τροπολογία: Caroline Lucas, Carl Schlyter

Τροπολογία 38
Παράρτημα I, σημείο 12, παράγραφος 2

Εντούτοις, προκειμένου να αποτραπούν 
το ράμφισμα φτερών και ο κανιβαλισμός, 
τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν το 
κόψιμο του ράμφους με την προϋπόθεση 
ότι η πρακτική αυτή πραγματοποιείται 
από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό 
σε κοτόπουλα ηλικίας μικρότερης των 10 

διαγράφεται
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ημερών. Επιπλέον, τα κράτη μέλη 
μπορούν να επιτρέψουν τον ευνουχισμό 
των αρσενικών κοτόπουλων. Ο 
ευνουχισμός πραγματοποιείται μόνο υπό 
κτηνιατρική εποπτεία από προσωπικό 
που έχει εκπαιδευτεί καταλλήλως με την 
έγκριση της αρμόδιας αρχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μείωση της πυκνότητας εκτροφής και τα λοιπά προτεινόμενα μέτρα θα λειτουργήσουν κατά 
πάσαν πιθανότητα προληπτικά κατά του ραμφίσματος φτερών και του κανιβαλισμού.

Τροπολογία: Caroline Lucas, Carl Schlyter

Τροπολογία 39
Παράρτημα I, σημείο 12 α (νέο)

12α. Ο ιδιοκτήτης ή ο εκτροφέας
εξασφαλίζουν ότι κάθε μονάδα μιας
εκμετάλλευσης είναι εξοπλισμένη με
συστήματα εξαερισμού, θέρμανσης και
ψύξης που έχουν σχεδιαστεί, 
κατασκευαστεί και λειτουργούν κατά
τρόπον ώστε:
(α) η συγκέντρωση NH3 να μην
υπερβαίνει τα 15 ppm και η συγκέντρωση 
CO2 να μην υπερβαίνει τα 3000 ppm, 
μετρούμενες στο επίπεδο των κεφαλιών
των κοτόπουλων·
(β) η θερμοκρασία στο εσωτερικό να μην
υπερβαίνει 35° C·
(γ) η σχετική υγρασία εντός της μονάδας
της εκμεταλλεύσεως να μην υπερβαίνει 70 
%.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατάλληλη ρύθμιση του εξαερισμού και της θερμοκρασίας πρέπει να αποτελούν ελάχιστες 
απαιτήσεις για όλες τις εκμεταλλεύσεις.
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Τροπολογία: Caroline Lucas, Carl Schlyter

Τροπολογία 40
Παράρτημα II, σημείο 3

3. Ο ιδιοκτήτης ή ο εκτροφέας 
εξασφαλίζουν ότι κάθε μονάδα μιας 
εκμετάλλευσης είναι εξοπλισμένη με 
συστήματα εξαερισμού, θέρμανσης και 
ψύξης που έχουν σχεδιαστεί, 
κατασκευαστεί και λειτουργούν κατά 
τρόπον ώστε:

3. Ο ιδιοκτήτης ή ο εκτροφέας 
εξασφαλίζουν ότι κάθε μονάδα μιας 
εκμετάλλευσης είναι εξοπλισμένη με 
συστήματα εξαερισμού, θέρμανσης και 
ψύξης που έχουν σχεδιαστεί, 
κατασκευαστεί και λειτουργούν κατά 
τρόπον ώστε:

(α) η συγκέντρωση NH3 να μην υπερβαίνει 
τα 20 ppm και η συγκέντρωση CO2 να μην 
υπερβαίνει τα 3000 ppm, μετρούμενες στο 
επίπεδο των κεφαλιών των κοτόπουλων·

(α) η συγκέντρωση NH3 να μην υπερβαίνει 
τα 10 ppm και η συγκέντρωση CO2 να μην 
υπερβαίνει τα 3000 ppm, μετρούμενες στο 
επίπεδο των κεφαλιών των κοτόπουλων·

(β) η εσωτερική θερμοκρασία, όταν η 
μετρούμενη εξωτερική θερμοκρασία 
υπερβαίνει τους 30° C υπό σκιάν, να μην 
υπερβαίνει αυτή την εξωτερική 
θερμοκρασία κατά περισσότερους από 3° 
C·

(β) η εσωτερική θερμοκρασία να μην 
υπερβαίνει 35° C·

(γ) όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι 
κάτω των 10° C, η σχετική υγρασία εντός 
της μονάδας της εκμετάλλευσης να μην 
υπερβαίνει το 70%.

(γ) η σχετική υγρασία εντός της μονάδας 
της εκμεταλλεύσεως να μην υπερβαίνει 70 
%.

Το σύστημα εξαερισμού, θέρμανσης και 
ψύξης επιθεωρείται κατά τα διαστήματα 
που αναφέρονται στην τεκμηρίωση που 
απαιτείται στο σημείο 2, στοιχείο γ).

Το σύστημα εξαερισμού, θέρμανσης και 
ψύξης επιθεωρείται κατά τα διαστήματα 
που αναφέρονται στην τεκμηρίωση που 
απαιτείται στο σημείο 2, στοιχείο γ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατάλληλη ρύθμιση του εξαερισμού και της θερμοκρασίας πρέπει να αποτελούν ελάχιστες 
απαιτήσεις για όλες τις εκμεταλλεύσεις. Οι εκμεταλλεύσεις που χρησιμοποιούν την παρέκκλιση 
πρέπει να πληρούν υψηλότερες προδιαγραφές.

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 41
Παράρτημα II, σημείο 3 (α)

(α) η συγκέντρωση NH3 να μην υπερβαίνει 
τα 20 ppm και η συγκέντρωση CO2 να μην 
υπερβαίνει τα 3000 ppm, μετρούμενες στο 

(α) η συγκέντρωση NH3 να μην υπερβαίνει 
τα 15 ppm και η συγκέντρωση CO2 να μην 
υπερβαίνει τα 3000 ppm, μετρούμενες στο 
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επίπεδο των κεφαλιών των κοτόπουλων· επίπεδο των κεφαλιών των κοτόπουλων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υγρασία με την υψηλή θερμοκρασία ευνοεί την ανάπτυξη βακτηριδίων με την οποία επέρχεται 
αποσύνθεση οργανικής ύλης και παράγεται αμμωνία.  Η αμμωνία σε συνδυασμό με την υγρή 
στρωμνή προκαλούν πολλά προβλήματα, όπως είναι εξ επαφής δερματίτιδα, μολυσματικές 
νόσοι και νόσοι του αναπνευστικού συστήματος και ασκίτιδες.  Προς εξάλειψη αυτών των 
προβλημάτων τα επίπεδα αμμωνίας πρέπει να διατηρούνται σε τιμές χαμηλότερες του 15ppm 
ασχέτως συνθηκών.

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 42
Παράρτημα III, σημείο 1, εισαγωγική πρόταση

1. Η αρμόδια αρχή πραγματοποιεί 
επιθεωρήσεις προκειμένου να 
επαληθεύσει:

1. Η αρμόδια αρχή πραγματοποιεί 
επιθεωρήσεις τουλάχιστον άπαξ κατ' έτος
προκειμένου να επαληθεύσει:

Or. en

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 43
Παράρτημα III, σημείο 2

2. Είτε έπειτα από επιθεώρηση σύμφωνα 
με το σημείο 1 του παρόντος 
παραρτήματος, όταν σε μια τέτοια 
επιθεώρηση διαπιστώνεται ότι οι 
απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα 
ΙΙ δεν πληρούνται, είτε έπειτα από 
κοινοποίηση σύμφωνα με το σημείο 3 του 
παραρτήματος IV, η αρμόδια αρχή μπορεί 
να απαιτήσει από τον ιδιοκτήτη ή τον 
εκτροφέα να εξαλείψει τους παράγοντες 
που επικρατούν στην εκμετάλλευση οι 
οποίοι είναι πιθανό να έχουν συμβάλει στις 
αναφερόμενες ανεπάρκειες. Σ’ αυτή την 
περίπτωση, ο ιδιοκτήτης ή ο εκτροφέας 
υποβάλλουν σχέδιο δράσης το οποίο 
εγκρίνεται από τον κτηνίατρο που 
παρακολουθεί την εκμετάλλευση. 

2. Είτε έπειτα από επιθεώρηση σύμφωνα 
με το σημείο 1 του παρόντος 
παραρτήματος, όταν σε μια τέτοια 
επιθεώρηση διαπιστώνεται ότι οι 
απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα 
ΙΙ δεν πληρούνται, είτε έπειτα από 
κοινοποίηση σύμφωνα με το σημείο 3 του 
παραρτήματος IV, η αρμόδια αρχή μπορεί 
να απαιτήσει από τον ιδιοκτήτη ή τον 
εκτροφέα να εξαλείψει τους παράγοντες 
που επικρατούν στην εκμετάλλευση οι 
οποίοι είναι πιθανό να έχουν συμβάλει στις 
αναφερόμενες ανεπάρκειες. Σ’ αυτή την 
περίπτωση, ο ιδιοκτήτης ή ο εκτροφέας 
υποβάλλουν σχέδιο δράσης το οποίο 
εγκρίνεται από επίσημο κτηνίατρο που 
παρακολουθεί την εκμετάλλευση.

Επιπλέον, η αρμόδια αρχή μπορεί να 
ζητήσει τη μείωση τη μέγιστης πυκνότητας 

Επιπλέον, η αρμόδια αρχή μπορεί να 
ζητήσει τη μείωση τη μέγιστης πυκνότητας 
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εκτροφής για την εκμετάλλευση ή τις 
μονάδες των εκμεταλλεύσεων σε βαθμό 
επαρκή ώστε να αποκατασταθεί η 
ανεπάρκεια, κανονικά σε πυκνότητα 
εκτροφής μεταξύ 30 και 38 χιλιογράμμων 
ζωντανού βάρους, όταν σε μια επιθεώρηση 
διαπιστωθεί ότι οι απαιτήσεις που 
ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ δεν 
πληρούνται ή όταν ληφθεί κοινοποίηση 
δυνάμει του σημείου 3 του παραρτήματος 
IV στην οποία επισημαίνεται σοβαρή 
ανεπάρκεια ή δεύτερη κοινοποίηση 
ανεπάρκειας η οποία είχε κοινοποιηθεί στο 
παρελθόν για την ίδια εκμετάλλευση. Η 
αρμόδια αρχή ενημερώνει τον ιδιοκτήτη ή 
τον εκτροφέα σχετικά με την απόφαση που 
λαμβάνεται και ειδικότερα όσον αφορά τη 
στιγμή από την οποία πρέπει να 
εφαρμοστεί η μείωση της πυκνότητας 
εκτροφής. 

εκτροφής για την εκμετάλλευση ή τις 
μονάδες των εκμεταλλεύσεων σε βαθμό 
επαρκή ώστε να αποκατασταθεί η 
ανεπάρκεια, κανονικά σε πυκνότητα 
εκτροφής μεταξύ 25 και 30 χιλιογράμμων 
ζωντανού βάρους, όταν σε μια επιθεώρηση 
διαπιστωθεί ότι οι απαιτήσεις που 
ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ δεν 
πληρούνται ή όταν ληφθεί κοινοποίηση 
δυνάμει του σημείου 3 του παραρτήματος 
IV στην οποία επισημαίνεται σοβαρή 
ανεπάρκεια ή δεύτερη κοινοποίηση 
ανεπάρκειας η οποία είχε κοινοποιηθεί στο 
παρελθόν για την ίδια εκμετάλλευση. Η 
αρμόδια αρχή ενημερώνει τον ιδιοκτήτη ή 
τον εκτροφέα σχετικά με την απόφαση που 
λαμβάνεται και ειδικότερα όσον αφορά τη 
στιγμή από την οποία πρέπει να 
εφαρμοστεί η μείωση της πυκνότητας 
εκτροφής. 

Εντούτοις, η αρμόδια αρχή μπορεί να 
αποφασίσει να μη μειωθεί η πυκνότητα 
εκτροφής εφόσον ο ιδιοκτήτης ή ο 
εκτροφέας παράσχει ικανοποιητική 
εξήγηση για την εξαιρετική φύση της 
ανεπάρκειας ή καταδείξει ότι τα αίτια της 
ανεπάρκειας είναι πέρα από το πεδίο 
ελέγχου του. Σε τέτοια περίπτωση, ο 
ιδιοκτήτης ή ο εκτροφέας καταδεικνύει ότι 
τα αρμόδια άτομα, όπως ο χειριστής του 
εκκολαπτηρίου ή ο προμηθευτής των 
ζωοτροφών, έχουν ενημερωθεί για την 
ύπαρξη της ανεπάρκειας προκειμένου να 
αποτραπεί η επανάληψή της.

Εντούτοις, η αρμόδια αρχή μπορεί να 
αποφασίσει να μη μειωθεί η πυκνότητα 
εκτροφής εφόσον ο ιδιοκτήτης ή ο 
εκτροφέας παράσχει ικανοποιητική 
εξήγηση για την εξαιρετική φύση της 
ανεπάρκειας. Σε τέτοια περίπτωση, ο 
ιδιοκτήτης ή ο εκτροφέας καταδεικνύει ότι 
τα αρμόδια άτομα, όπως ο χειριστής του 
εκκολαπτηρίου ή ο προμηθευτής των 
ζωοτροφών, έχουν ενημερωθεί για την 
ύπαρξη της ανεπάρκειας προκειμένου να 
αποτραπεί η επανάληψή της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο δράσης προς άρση των ανεπαρκειών πρέπει να εγκριθεί από επίσημο κτηνίατρο.

Τροποποιούνται οι τιμές της πυκνότητας εκτροφής για να συνάδει η παρούσα παράγραφος με 
τις τροπολογίες του συντάκτη όσον αφορά τις πυκνότητες εκτροφής.

Οι λόγοι για να μην μειώσουν οι αρμόδιες αρχές τις τιμές πυκνότητας εκτροφής πρέπει να 
περιορίζονται στις εξαιρετικές συνθήκες για τις οποίες μπορεί να επέλθει επανόρθωση.
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Τροπολογία: Caroline Lucas, Carl Schlyter

Τροπολογία 44
Παράρτημα III, σημείο 2, εδάφιο 2

Επιπλέον, η αρμόδια αρχή μπορεί να 
ζητήσει τη μείωση τη μέγιστης πυκνότητας 
εκτροφής για την εκμετάλλευση ή τις 
μονάδες των εκμεταλλεύσεων σε βαθμό 
επαρκή ώστε να αποκατασταθεί η 
ανεπάρκεια, κανονικά σε πυκνότητα 
εκτροφής μεταξύ 30 και 38 χιλιογράμμων 
ζωντανού βάρους, όταν σε μια επιθεώρηση 
διαπιστωθεί ότι οι απαιτήσεις που 
ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ δεν 
πληρούνται ή όταν ληφθεί κοινοποίηση 
δυνάμει του σημείου 3 του παραρτήματος 
IV στην οποία επισημαίνεται σοβαρή 
ανεπάρκεια ή δεύτερη κοινοποίηση 
ανεπάρκειας η οποία είχε κοινοποιηθεί στο 
παρελθόν για την ίδια εκμετάλλευση. Η 
αρμόδια αρχή ενημερώνει τον ιδιοκτήτη ή 
τον εκτροφέα σχετικά με την απόφαση που 
λαμβάνεται και ειδικότερα όσον αφορά τη 
στιγμή από την οποία πρέπει να 
εφαρμοστεί η μείωση της πυκνότητας 
εκτροφής. 

Επιπλέον, η αρμόδια αρχή μπορεί να 
ζητήσει τη μείωση τη μέγιστης πυκνότητας 
εκτροφής για την εκμετάλλευση ή τις 
μονάδες των εκμεταλλεύσεων σε βαθμό 
επαρκή ώστε να αποκατασταθεί η 
ανεπάρκεια, κανονικά σε πυκνότητα 
εκτροφής 20 χιλιογράμμων ζωντανού 
βάρους, όταν σε μια επιθεώρηση 
διαπιστωθεί ότι οι απαιτήσεις που 
ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ δεν 
πληρούνται ή όταν ληφθεί κοινοποίηση 
δυνάμει του σημείου 3 του παραρτήματος 
IV στην οποία επισημαίνεται σοβαρή 
ανεπάρκεια ή δεύτερη κοινοποίηση 
ανεπάρκειας η οποία είχε κοινοποιηθεί στο 
παρελθόν για την ίδια εκμετάλλευση. Η 
αρμόδια αρχή ενημερώνει τον ιδιοκτήτη ή 
τον εκτροφέα σχετικά με την απόφαση που 
λαμβάνεται και ειδικότερα όσον αφορά τη 
στιγμή από την οποία πρέπει να 
εφαρμοστεί η μείωση της πυκνότητας 
εκτροφής. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Υψηλότερη τιμή πυκνότητας εκτροφής επιτρέπεται μόνον ως εξαίρεση εάν πληρούνται υψηλές 
προδιαγραφές καλής διαβιώσεως των ζώων. Στην περίπτωση ανεπαρκειών η εκμετάλλευση 
παύει να θεωρείται θετική εξαίρεση και πρέπει να συμμορφωθεί με τη γενική απαίτηση περί 
πυκνότητας εκτροφής του άρθρου3, παράγραφος 2.

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 45
Παράρτημα III, σημείο 3, στοιχείο (β)

(β) ο κτηνίατρος που παρακολουθεί την 
εκμετάλλευση διατύπωσε θετική γνώμη 
σχετικά με το αίτημα.

(β) επίσημος κτηνίατρος που 
παρακολουθεί την εκμετάλλευση 
διατύπωσε θετική γνώμη σχετικά με το 
αίτημα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για το αίτημα για αναθεώρηση της εντολής μείωσης της μεγίστης πυκνότητας πρέπει να έχει 
θετική γνώμη επίσημος κτηνίατρος.

Τροπολογία: Caroline Lucas, Carl Schlyter

Τροπολογία 46
Παράρτημα IV, σημείο 1, εδάφιο 1

1. Στο σφαγείο, κάθε αποστολή 
υποβάλλεται, υπό την εποπτεία του 
επίσημου κτηνιάτρου, σε επιθεώρηση 
αντιπροσωπευτικού δείγματος τουλάχιστον 
200 κοτόπουλων για την ύπαρξη 
δερματίτιδας των πελμάτων και στη 
συνέχεια τίθεται βαθμολογία σύμφωνα με 
το σημείο 4. 

1. Στο σφαγείο, κάθε αποστολή 
υποβάλλεται, υπό την εποπτεία του 
επίσημου κτηνιάτρου, σε επιθεώρηση 
αντιπροσωπευτικού δείγματος τουλάχιστον 
200 κοτόπουλων για την ύπαρξη 
δερματίτιδας των πελμάτων και 
φουσκαλών στο στήθος και στη συνέχεια 
τίθεται βαθμολογία σύμφωνα με το σημείο 
4. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι φουσκάλες στο στήθος πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως σαφή δείγματα κακών συνθηκών 
διαβιώσεως για τα ζώα.

Τροπολογία: Caroline Lucas, Carl Schlyter

Τροπολογία 47
Παράρτημα IV, σημείο 3, πίνακας, στήλη 2

Βαθμολογία ή ποσοστό Βαθμολογία ή ποσοστό
50 βαθμοί 30 βαθμοί
1% συν 0,06 % πολλαπλασιαζόμενο επί 
την ηλικία σφαγής του σμήνους σε ημέρες

1% συν 0,04 % πολλαπλασιαζόμενο επί 
την ηλικία σφαγής του σμήνους σε ημέρες

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανεκτή βαθμολογία για τη δερματίτιδα των πελμάτων ορίζεται σε υπερβολικά υψηλό επίπεδο. 
Η θνησιμότητα στην εκμετάλλευση είναι το πλέον απερίφραστο σημάδι κακών συνθηκών 
διαβιώσεως για τα ζώα.
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Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 48
Παράρτημα IV, σημείο 4, εδάφιο 2, παράγραφος 1 α (νέα)

Για τυποποιημένη  ταξινόμηση σε 
ολόκληρη της Ευρώπη η Επιτροπή ορίζει 
γραπτώς λεπτομερείς περιγραφές που 
συμπληρώνονται με φωτογραφίες για τα 
τραύματα εκάστης ομάδας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλισθεί ομοιόμορφη ταξινόμηση εντός της Ευρώπη, οι κανόνες για το σύστημα 
βαθμολογίας πρέπει να συνοδεύονται από λεπτομερείς περιγραφές και φωτογραφίες για τα 
'μικρά' και τα 'σοβαρά' τραύματα στο πέλμα.

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 49
Παράρτημα V, σημείο (δ)

(δ) φροντίδα έκτακτης ανάγκης για τα 
κοτόπουλα, θανάτωση και σφαγή έκτακτης 
ανάγκης.

(δ) αναγνώριση των συμπτωμάτων 
νόσου, θεραπεία και φροντίδα έκτακτης 
ανάγκης για τα κοτόπουλα, θανάτωση και 
σφαγή έκτακτης ανάγκης

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατάρτιση πρέπει να περιλαμβάνει την αναγνώριση των κοινών συμπτωμάτων νόσου.


