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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

H παραγωγή κοτόπουλων για το κρέας τους είναι ένα από τα εντατικότερα κτηνοτροφικά 
συστήματα, το οποίο παρουσιάζει προκλήσεις για την καλή διαβίωση και την υγεία των 
κοτόπουλων. O τομέας αυτός δεν καλύπτεται από συγκεκριμένη κοινοτική νομοθεσία· 
ισχύουν μόνο οι γενικές απαιτήσεις της οδηγίας 98/58/EK σχετικά με την προστασία των 
ζώων στα εκτροφεία. Εξάλλου, οι καταναλωτές ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για τα 
πρότυπα προστασίας των ζώων. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας για τον καθορισμό ελάχιστων 
απαιτήσεων για τις συνθήκες διαβίωσης των κοτόπουλων που εκτρέφονται για την παραγωγή 
κρέατος.

Στην πρόταση θεσπίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι 
εκμεταλλεύσεις, οι οποίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

1. Εκμεταλλεύσεις στις οποίες η πυκνότητα εκτροφής των κοτόπουλων δεν υπερβαίνει τα 30 
χιλιόγραμμα ζωντανού βάρους ανά τετραγωνικό μέτρο. 

2. Για εκμεταλλεύσεις στις οποίες η πυκνότητα εκτροφής δεν υπερβαίνει τα 38 χιλιόγραμμα 
ζωντανού βάρους ανά τετραγωνικό μέτρο ορίζονται πιο εκτεταμένες απαιτήσεις.

Πρέπει να παρέχεται κατάρτιση και καθοδήγηση για το προσωπικό των εκμεταλλεύσεων. Οι 
εκμεταλλεύσεις πρέπει να επιθεωρούνται και να τηρούνται πρακτικά, ενώ επιπλέον θα πρέπει 
να εφαρμόζεται διαδικασία μη συμμόρφωσης, εφόσον είναι αναγκαίο. Επίσης, στο σφαγείο 
θα υπάρχει εποπτεία και παρακολούθηση και θα εφαρμόζεται σύστημα βαθμολόγησης για τη 
θνησιμότητα και την ασθένεια των πελμάτων (δερματίτιδα των πελμάτων) των κοτόπουλων 
που ελέγχονται.  

Ο εισηγητής χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα 
καλής διαβίωσης που αφορούν τα κοτόπουλα που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος.

Υπάρχουν, ωστόσο, τρεις τομείς, στους οποίους θα ήθελε να προτείνει ορισμένες 
τροποποιήσεις: η πυκνότητα εκτροφής των κοτόπουλων, το προτεινόμενο σύστημα 
βαθμολόγησης και το ζήτημα του ευνουχισμού και του κοψίματος του ράμφους.

I. Πυκνότητα εκτροφής

Oι μελέτες σχετικά με τη συμπεριφορά και τις διαταραχές των ποδιών καταδεικνύουν σαφώς 
ότι η υψηλή πυκνότητα εκτροφής που υπερβαίνει τα 25 χιλιόγραμμα ανά τετραγωνικό μέτρο, 
επιφέρει σοβαρά προβλήματα καλής διαβίωσης, δεδομένου ότι ο περιορισμός των κινήσεων 
προκαλεί δερματίτιδα των πελμάτων, προβλήματα στα πόδια, φουσκάλες στο στήθος, 
περιορισμούς της φυσιολογικής συμπεριφοράς και, τέλος, υψηλά ποσοστά θνησιμότητας. H 
επιστημονική επιτροπή για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, καταλήγει στην 
σελίδα 66 της έκθεσής της του 2000 σχετικά με την καλή διαβίωση των κοτόπουλων που 
εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος στο εξής συμπέρασμα: 

Οι μελέτες σχετικά με τις διαταραχές της συμπεριφοράς και των ποδιών καθιστούν σαφές ότι 
η πυκνότητα εκτροφής πρέπει να είναι 25 χιλιόγραμμα ανά τετραγωνικό μέτρο ή μικρότερη, 
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ώστε να αποφεύγονται σοβαρά προβλήματα καλής διαβίωσης και ότι όταν υπερβαίνει τα 30 
χιλιόγραμμα ανά τετραγωνικό μέτρο, ακόμα και όταν υπάρχουν άριστα συστήματα 
περιβαλλοντικού ελέγχου, παρατηρείται κατακόρυφη αύξηση της συχνότητας σοβαρών 
προβλημάτων. 

Για τους λόγους αυτούς, ο εισηγητής προτείνει μείωση της πυκνότητας εκτροφής σε 25 
χιλιόγραμμα ζωντανού βάρους ανά τετραγωνικό μέτρο. Εάν ο ιδιοκτήτης ή ο εκτροφέας 
πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ, η πυκνότητα εκτροφής μπορεί να 
αυξηθεί σε 30 χιλιόγραμμα ζωντανού βάρους ανά τετραγωνικό μέτρο. 

II. Σύστημα βαθμολόγησης

Στο σφαγείο λαμβάνονται δείγματα των ποδιών των κοτόπουλων και ελέγχονται για την 
ύπαρξη δερματίτιδας των πελμάτων και στη συνέχεια τίθεται βαθμολογία. Εάν η βαθμολογία 
υπερβαίνει τους 50 βαθμούς, ο επίσημος κτηνίατρος ενημερώνει τον ιδιοκτήτη ή τον 
εκτροφέα αυτής της εκμετάλλευσης.

Η δερματίτιδα των πελμάτων αποτελεί μείζον πρόβλημα καλής διαβίωσης και θα πρέπει να 
αποφεύγεται, εφόσον βέβαια είναι δυνατό. Σύμφωνα με την εμπειρία σε ορισμένα κράτη 
μέλη, η βαθμολογία δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 40 βαθμούς. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής 
προτείνει τροποποίηση της αποδεκτής βαθμολογία σε 40 βαθμούς. 

III. Κόψιμο του ράμφους

Η πρόταση επιτρέπει το κόψιμο του ράμφους. Εάν μειωθεί η πυκνότητα εκτροφής, τα 
προβλήματα στα οποία οφείλονται το κόψιμο του ράμφους, το ράμφισμα φτερών και ο 
κανιβαλισμός θα μειωθούν αυτόματα. Ο ακρωτηριασμός ολόκληρου του ζωικού κεφαλαίου 
είναι ανεπιθύμητος και το κόψιμο του ράμφους θα πρέπει να αποφεύγεται, εφόσον βέβαια 
είναι εφικτό. Ωστόσο, σε ορισμένα συστήματα είναι ίσως αναγκαίο επί του παρόντος. Όταν η 
επέμβαση διενεργείται με ορθό τρόπο, μπορεί να συμβάλει στην αποφυγή σοβαρών 
προβλημάτων. Εντούτοις, ο τελικός στόχος θα πρέπει να είναι η αποφυγή του κοψίματος του 
ράμφους. Η βιομηχανία θα πρέπει να παροτρυνθεί να αναζητήσει μια εφικτή και εφαρμόσιμη 
λύση για το πρόβλημα του ραμφίσματος των φτερών και του κανιβαλισμού χωρίς να υπάρχει 
ανάγκη κοψίματος του ράμφους.   

Συμπεράσματα

Η καλή διαχείριση των εκμεταλλεύσεων και η εφαρμογή ορθών πρακτικών συμβάλλουν τόσο 
στην βελτίωση της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων όσο και στην πρόληψη των 
ασθενειών. Οι καταναλωτές ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για ζητήματα που 
σχετίζονται με την καλή διαβίωση των ζώων, με αποτέλεσμα τα βελτιωμένα πρότυπα καλής 
διαβίωσης να αποτελούν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την βιομηχανία 
εκτροφής κοτόπουλων. Οι κάτοχοι εκμεταλλεύσεων που καταβάλλουν προσπάθειες για την 
βελτίωση της καλής διαβίωσης των κοτόπουλων θα πρέπει να ενθαρρύνονται και να μην 
μειονεκτούν έναντι των κατόχων εκμεταλλεύσεων που παραμελούν την καλή διαβίωση των 
ζώων. Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη οδηγία αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση 
της αναβάθμισης των προτύπων καλής διαβίωσης των κοτόπουλων που εκτρέφονται για την 
παραγωγή κρέατος σε ολόκληρη την Κοινότητα.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις εξής τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
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. 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 25 χιλιόγραμμα ζωντανού 
βάρους.

Τροπολογία 2
Άρθρο 3, παράγραφος 3, υποπαράγραφος 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 
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.

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, 
τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν ότι τα 
κοτόπουλα θα εκτρέφονται με πυκνότητα 
που δεν υπερβαίνει τα 30 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.

Τροπολογία 3
Παράρτημα ΙΙ, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 1

1. Ο ιδιοκτήτης ή ο εκτροφέας κοινοποιούν 
στην αρμόδια αρχή την πρόθεσή τους να 
χρησιμοποιήσουν πυκνότητα εκτροφής 
μεγαλύτερη από 30 χιλιόγραμμα ζωντανού 

1. Ο ιδιοκτήτης ή ο εκτροφέας κοινοποιούν 
στην αρμόδια αρχή την πρόθεσή τους να 
χρησιμοποιήσουν πυκνότητα εκτροφής 
μεγαλύτερη από 25 χιλιόγραμμα ζωντανού 

  

1 ΕΕ C.../Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην ΕΕ.
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βάρους. βάρους.

Τροπολογία 4
Παράρτημα IV, παράγραφος 3, πίνακας 1, καταχώριση 1

Δερματίτιδα των πελμάτων    50 βαθμοί Δερματίτιδα των πελμάτων    40 βαθμοί


