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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A.  Έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Ιανουαρίου 2006 προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για ένα Κοινοτικό Σχέδιο Δράσης για την 
Προστασία και την Καλή Μεταχείριση των Ζώων 2006-2010 (COM(2006)0013),

1.  χαιρετίζει το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την προστασία και την καλή μεταχείριση 
των ζώων 2006-2010. Πολλά ζώα στην ΕΕ υφίστανται κακομεταχείριση κατά παράβαση 
των διατάξεων της ΕΕ. Τα ζώα στην ΕΕ δικαιούνται καλή μεταχείριση και διαβίωση υπό 
φυσικές συνθήκες. Υπενθυμίζει ταυτόχρονα το πρωτόκολλο της Συνθήκης σχετικά με την 
προστασία των ζώων.

2.   θεωρεί ότι όλοι οι κανόνες της ΕΕ στον τομέα της προστασία των ζώων πρέπει να είναι 
ελάχιστοι κανόνες που επιτρέπουν στα κράτη μέλη να διατηρήσουν ή να θεσπίσουν 
αυστηρότερους εθνικούς κανόνες.

3. είναι της άποψης ότι η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) πρέπει να  χαραχθεί κατά 
τέτοιον τρόπο, ώστε να αποφευχθεί η υπερπαραγωγή κρέατος και πιστεύει ότι η καλή 
υγεία των ζώων αποτελεί αυτονόητο παράγοντα μιας παραγωγής υψηλής ποιότητας. 

4. Υπογραμμίζει ότι, το αργότερο έως το 2010 εντός της ΕΕ, ως ανώτατο όριο για τη 
διάρκεια της μεταφοράς ζώων προς σφαγή πρέπει να εισαχθεί το οκτάωρο. Απαιτεί 
επίσης να απαγορευθεί η μεταφορά μόσχων ηλικίας κάτω των 12 εβδομάδων.

5. Θεωρεί ως στόχο, που θα πρέπει να επιτευχθεί το αργότερο το 2016, η εκτροφή όλων των 
πουλερικών να πραγματοποιείται με συστήματα ελεύθερης βοσκής.

6. θεωρεί ότι οι κανόνες για την προστασία των χοίρων πρέπει να αναθεωρηθούν και ότι 
πρέπει να απαγορευθεί η χρήση των αποκαλουμένων πασσάλων πρόσδεσης.

7. θεωρεί ότι πρέπει να αναθεωρηθούν οι κανόνες της πτηνοτροφίας και ότι πρέπει να 
εισαχθεί το ανώτατο όριο των 25 χιλιόγραμμων επιβάρυνσης ανά τετραγωνικό μέτρο. 

8. χαιρετίζει την προτεινόμενη απαγόρευση της εισαγωγής γούνας από γάτους και σκύλους. 
Υποστηρίζει ότι η γούνα πρέπει να φέρει σήμανση, ούτως ώστε οι καταναλωτές να είναι 
σε θέση να σχηματίσουν γνώμη για τον τρόπο μεταχείρισης του ζώου.

9. Θεωρεί ότι οι ενημερωτικές εκστρατείες της ΕΕ στον εν λόγω τομέα πρέπει κατ' αρχάς να 
απευθύνονται στους παραγωγούς.

10. Χαιρετίζει την εφαρμογή της αρχής -"του τριπτύχου αντικατάσταση, μείωση και 
βελτίωση" - όσον αφορά τα πειράματα με ζώα. Είναι της άποψης ότι τα πειράματα αυτά 
μπορούν να επιτρέπονται αποκλειστικά όταν δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές λύσεις. 
Υπογραμμίζει ότι χρειάζονται κανόνες που να διασφαλίζουν την πλήρη πρόσβαση του 
κοινού στις πληροφορίες για πειράματα που πραγματοποιούνται με ζώα.
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