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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Προφορική ερώτηση αριθ. 10/6/2006 της Avril Doyle 

Ερώτηση για την ώρα των ερωτήσεων σε επιτροπή 
Σύμφωνα με το άρθρο 187 του Κανονισμού

Θέμα: Εμπόριο αγρίων πτηνών στην ΕΕ

Η προσωρινή απαγόρευση στις εισαγωγές άγριων πτηνών που άρχισε να εφαρμόζεται τον
Οκτώβριο του 2005 λόγω των φόβων για την γρίπη των πτηνών θα λήξει στα τέλη του 
Δεκεμβρίου 2006. Η εισαγωγή άγριων πτηνών στην ΕΕ εγκυμονεί κινδύνους για την είσοδο και 
την εξάπλωση ασθενειών των ζώων και εγείρει επίσης σοβαρά ερωτηματικά ως προς την 
μεταχείριση των ζώων. Η θνησιμότητα μεταξύ των εισαγομένων άγριων πτηνών υπολογίζεται
στο 60% πριν από το σημείο της πώλησης. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας των Τροφίμων
δημοσίευσε πρόσφατα έκθεση και γνωμοδότηση σχετικά με την "Προστασία των ζώων και τους 
κινδύνους που συνδέονται με την εισαγωγή άγριων πτηνών εκτός πουλερικών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση". Συνάγει το συμπέρασμα ότι η προστασία των πτηνών που αιχμαλωτίζονται στη φύση 
και εισάγονται στην ΕΕ είναι εξαιρετικά ανεπαρκής και ότι τα ποσοστά θνησιμότητας είναι 
απαράδεκτα υψηλά. Επιπλέον, τα περισσότερα άγρια πτηνά που πωλούνται στο εμπόριο
κατοικίδιων θα μπορούσαν να εκτρέφονται εντός της ΕΕ και να μην χρειάζεται να ταξιδεύουν 
μεγάλες αποστάσεις από τις τρίτες χώρες. Μερικές ή πλήρεις απαγορεύσεις στην εισαγωγή με
σκοπό το εμπόριο άγριων πτηνών ισχύουν ήδη στην Αυστραλία, τον Καναδά, και, κυρίως, στις
ΗΠΑ- τον πρώην μεγαλύτερο εισαγωγέα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ΕΕ υπολείπεται σαφώς σε
σχέση με τα διεθνή πρότυπα προστασίας των ζώων στον τομέα αυτό. 

1. Θα μπορούσε η Επιτροπή να παράσχει περαιτέρω στοιχεία όσον αφορά τον αριθμό των 
άγριων πτηνών που εισάγονται στην ΕΕ, την σχετική θνησιμότητα  καθώς και τα ποσοστά 
μετάδοσης ασθενειών;

2. Θα καταστήσει άραγε η Επιτροπή την υφιστάμενη προσωρινή απαγόρευση στην εισαγωγή 
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άγριων πτηνών μόνιμη απαγόρευση;

3. Με ποιο τρόπο αντιμετωπίζει η Επιτροπή το πρόβλημα του παράνομου εμπορίου άγριων 
πτηνών;
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