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Θέμα: Αγκίστρωση των πουλερικών πριν από τη σφαγή

Η Επιτροπή έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία αναθεώρησης της οδηγίας 93/119 για την 
προστασία των ζώων κατά τη σφαγή και/ή τη θανάτωσή τους.

Όσον αφορά τη σφαγή πουλερικών, η συνηθέστερη μέθοδος που χρησιμοποιεί ο κλάδος για την
αναισθητοποίηση των ζώων πριν από τη σφαγή είναι η χρήση ηλεκτρικών υδρόλουτρων. Η 
τεχνική αυτή συνδέεται με τη συστηματική αγκίστρωση των πτηνών, π.χ. τα κρεμούν ανάποδα
σε μια αυτόματη κινούμενη γραμμή.

Η ΕΑΑΤ στη γνωμοδότηση και έκθεσή της του 2004 σχετικά με τις πτυχές καλής μεταχείρισης
των μεθόδων αναισθητοποίησης και θανάτωσης των ζώων, αναφέρει ότι «το να κρεμιούνται 
ανάποδα από άγκιστρα δεν αποτελεί φυσιολογική στάση σώματος για τα πουλερικά, και η
συμπίεση των μετατάρσιων οστών από τα μεταλλικά άγκιστρα είναι εξαιρετικά επώδυνη».

Στο Ηνωμένο Βασίλειο το 75% των γαλοπούλων θανατώνεται με τη χρήση μειγμάτων αερίων. 
Στη Δανία χρησιμοποιείται επίσης αέριο για τη θανάτωση των ορνίθων που δεν παράγουν 
πλέον αυγά, με τη χρήση «κινητών σφαγείων». Στα δύο αυτά παραδείγματα, τα πτηνά
κρατούνται σε κιβώτια ή απλώς τοποθετούνται σε ταινιόδρομους με τους ελάχιστους δυνατούς 
χειρισμούς και καταπόνηση. Συνεπώς, υπάρχουν ήδη διαθέσιμες εναλλακτικές μέθοδοι για τον
κλάδο, που θα μπορούσαν να καταστήσουν δυνατό να σταματήσουν οι πρακτικές αγκίστρωσης, 
οι οποίες προκαλούν οξύ πόνο και ταλαιπωρία στα πουλερικά.

Προτίθεται η νέα Επίτροπος να ενθαρρύνει την ανάπτυξη μεθόδων θανάτωσης των 
πουλερικών που συμφωνούν περισσότερο με τα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων;

Θα εισαχθεί η σταδιακή κατάργηση του τρέχοντος συστήματος αγκίστρωσης στη νέα
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νομοθεσία για την προστασία των ζώων κατά τη σφαγή και/ή τη θανάτωσή τους;


