
 
Η νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία  των ζώων
με απλά λόγια (βίντεο)
 

Η ΕΕ έχει ορισμένα από τα υψηλότερα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων στον
κόσμο. Μάθετε πώς η ευρωπαϊκή νομοθεσία προστατεύει τα άγρια ζώα, τα κατοικίδια, τα
ζώα εκτροφής και εργαστηρίου.
 
Τα τελευταία 40 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνηγορεί υπέρ της ανάληψης δράσης για
την καλύτερη προστασία των ζώων, έχοντας τοποθετηθεί ως παγκόσμιος ηγέτης και
διαθέτοντας ορισμένα από τα καλύτερα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων στον
κόσμο. Οι κανόνες της ΕΕ έχουν επίσης συμβάλλει θετικά στη βελτίωση της ποιότητας
της νομοθεσίας τρίτων χωρών. Αφορούν κυρίως τα ζώα εκτροφής αλλά και τα άγρια
ζώα, τα ζώα εργαστηρίου και συντροφιάς.
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Η προστασία των ζώων εκτροφής 
 
 
Σύμφωνα με ειδικό Ευρωβαρόμετρο που δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2021 σχετικά με τη
στάση των Ευρωπαϊων απέναντι στην προστασία των ζώων, το 82% των πολιτών
υπογράμμισε την ανάγκη καλύτερης προστασίας των εκτρεφόμενων ζώων.
 
Οι πρώτοι κανόνες προστασίας των ζώων εκτροφής ανάγονται στη δεκαετία του '70. Η 
οδηγία του 1998 σχετικά με την προστασία των ζώων στα εκτροφεία θέσπισε γενικά
πρότυπα για την προστασία όλων των ζώων που εκτρέφονται ή κατέχονται για την
παραγωγή τροφίμων, μαλλιού, δέρματος ή γούνας ή για άλλους σκοπούς γεωργικής
εκμετάλλευσης - συμπεριλαμβανομένων των ψαριών, των ερπετών και των αμφίβιων -
και βασίζεται στην Ευρωπαϊκή σύµβαση για την προστασία των ζώων στις µονάδες
εκτροφής του 1978.
 

Άλλοι κανόνες της ΕΕ προβλέπουν πρότυπα καλής μεταχείρισης για ζώα εκτροφής κατά
τη σφαγή και τη θανάτωσή τους, αλλά και συνθήκες αναπαραγωγής συγκεκριμένων
κατηγοριών ζώων όπως είναι οι μόσχοι, οι χοίροι και οι ωοτόκες όρνιθες.
 
Τον Οκτώβριο του 2018, οι ευρωβουλευτές ψήφισαν νέους κανόνες για τον περιορισμό
της χρήσης αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία. Σύμφωνα με τους συγκεκριμένους

" Η Ένωση και τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν
πλήρως υπόψη τους τις απαιτήσεις καλής διαβίωσης
των ζώων ως ευαίσθητων όντων "
Άρθρο 13, τίτλος ΙΙ της Συνθήκης της Λισαβόνας

Οι κανόνες για την προστασία των ζώων βασίζονται στις εξής πέντε ελευθερίες:
• την απαλλαγή από την πείνα και τη δίψα

• την απαλλαγή από τις καταπονήσεις

• την απαλλαγή από τους πόνους, τους τραυματισμούς και τις νόσου

• το δικαίωμα έκφρασης φυσιολογικής συμπεριφοράς

• την απαλλαγή από το φόβο και την ψυχική ταλαιπωρία
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https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_infograph_40-years-of-aw.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A31998L0058
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680076da6
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680076da6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009R1099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009R1099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32008L0119
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0120
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31999L0074


κανόνες, τα κτηνιατρικά φάρμακα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να
αντικαθιστούν τις κακές συνθήκες της κτηνοτροφίας, ούτε για την ταχύτερη ανάπτυξη
των ζώων.
 
Η Επιτροπή εξετάζει, επί του παρόντος, όλες τις νομοθετικές διατάξεις της ΕΕ σχετικά
με την προστασία των ζώων εκτροφής, σύμφωνα με την παρουσίαση της νέας
στρατηγικής "Από το αγρόκτημα στο πιάτο" για ένα πιο βιώσιμο σύστημα τροφίμων.
 

Η έκκληση του Κοινοβουλίου για καλύτερη
προστασία των μεταφερόμενων ζώων 
Οι κανόνες της ΕΕ για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εγκρίθηκαν το 2004.
Ωστόσο, σε ψήφισμα που υιοθετήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2019, το Κοινοβούλιο
ζήτησε αυστηρότερους ελέγχους και κυρώσεις, αλλά και μεταφορές μικρότερης
διάρκειας.
 
Στις 19 Ιουνίου, οι ευρωβουλευτές συγκρότησαν μια επιτροπή έρευνας προκειμένου να
εξερευνήσουν εικαζόμενες παραβιάσεις στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων για
την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά τους εντός και εκτός της ΕΕ.
 
Κατά τη διάρκεια συζήτησης στις 2 Δεκεμβρίου 2020, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν από
τον επίτροπο γεωργίας Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι να διασφαλίσει ότι η γεωργική πολιτική
της ΕΕ βελτιώνει τη μεταχείριση των ζών κατά τη μεταφορά τους. Κάλεσαν την
Επιτροπή να στηρίξει τη συντόμευση των αλυσίδων εφοδιασμού, να ενθαρρύνει τη
μεταφορά ήδη σφαγέντων ζώων και κατεψυγμένου κρέατος αντί ζωντανών ζώων και να
διασφαλίσει ότι οι εισαγωγές τηρούν τα πρότυπα της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των
ζώων.
 
Τον Απρίλιο του 2021, η εξεταστική Επιτροπή για την προστασία των ζώων κατά τη
μεταφορά χαρακτήρισε την αδυναμία της επιβολής των υφιστάμενων κανόνων ως
απαράδεκτη και ζήτησε την ανάληψη συγκεκριμένων μέτρων για τη ρύθμιση του

Βίντεο
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/welfare-of-transported-animals_N01-PUB-190207-ANIM_ev
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20181018STO16580/ktiniatrika-farmaka-ena-akoma-vima-gia-tin-katapolemisi-tis-mikroviakis-antochis
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20200519STO79425/oikodomisi-enos-viosimou-sustimatos-trofimon-i-stratigiki-tis-ee
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/welfare-of-transported-animals_N01-PUB-190207-ANIM_ev
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32005R0001
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20190206STO25113/to-ek-zita-tin-kaluteri-prostasia-ton-zoon-kata-ti-metafora-tous
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20190206STO25113/to-ek-zita-tin-kaluteri-prostasia-ton-zoon-kata-ti-metafora-tous
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200619IPR81604/protection-of-transported-animals-parliament-establishes-inquiry-committee
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200619IPR81604/protection-of-transported-animals-parliament-establishes-inquiry-committee
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200619IPR81604/protection-of-transported-animals-parliament-establishes-inquiry-committee
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201202IPR92918/meps-to-wojciechowski-eu-farm-policy-must-improve-animal-welfare-in-transport
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201202IPR92918/meps-to-wojciechowski-eu-farm-policy-must-improve-animal-welfare-in-transport
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210419IPR02308/meps-grilled-commission-on-animal-welfare-during-transport


προβλήματος, συμπεριλαμβανομένης της κίνησης διαδικασίας επί παραβάσει κατά
κρατών μελών που δεν εφαρμόζουν τους υφιστάμενους κανόνες της ΕΕ.
 
Η επιτροπή διαπίστωσε συστημικές αποτυχίες στην εφαρμογή των κανόνων μεταφοράς
ζώων σε ολόκληρη την ΕΕ. Η έκθεση της επιτροπής εγκρίθηκε σε σύνοδο ολομέλειας
τον Ιανουάριο του 2022.
 
Οι ευρωβουλευτές θέλουν να καταργήσουν τη
χρήση κλουβιών στην κτηνοτροφία 
Στις 10 Ιουνίου, ανταποκρινόμενοι στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών "End the Cage
Age" που συγκέντρωσε 1,4 εκατομμύρια υπογραφές, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για την απαγόρευση της
εκτροφής σε κλωβούς στην ΕΕ έως το 2027.
 
Μάθετε πώς να ξεκινήσετε μια πρωτοβουλία πολιτών.
 
 
 

Προστασία των άγριων ζώων 
Τα 500 άγρια πτηνά που ζουν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση στο ευρωπαϊκό έδαφος
των κρατών μελών προστατεύονται από την οδηγία για τα πτηνά, ενώ η οδηγία για τους
οικοτόπους στοχεύει να διασφαλίσει τη διατήρηση σπανίων, απειλούμενων με
εξαφάνιση, ή ενδημικών ειδών ζώων και των χαρακτηριστικών των τύπων οικοτόπων.
 
Η πρωτοβουλία της ΕΕ για τους επικονιαστές ξεκίνησε το 2018 για την αντιμετώπιση της
μείωσης του πληθυσμού των άγριων επικονιαστών, ειδικά των μελισσών. Το Κοινοβούλιο
ζητάει, ωστόσο, την περαιτέρω μείωση των φυτοφαρμάκων και περισσότερα κονδύλια
για την αποτελεσματικότερη διερεύνηση των αιτιών του προβλήματος και την
παρακολούθηση του πληθυσμού επικονιαστών στην ΕΕ. Σε έκθεση που υιοθετήθηκε τον
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/tackling-the-spread-of-drug-resistance-from-animals-to-humans_N01-PUB-181009-
VETI_ev
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/prostasia-kai-kali-metacheirisi-ton-zoon/20211215STO19501/metafora-zoon-to-ek-entopizei-sustimatikes-apotuchies-stin-efarmogi-ton-kanonon
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/prostasia-kai-kali-metacheirisi-ton-zoon/20211215STO19501/metafora-zoon-to-ek-entopizei-sustimatikes-apotuchies-stin-efarmogi-ton-kanonon
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220114IPR21025/prostasia-ton-zoon-kaluteroi-kanones-gia-ti-metafora-tous
https://www.endthecageage.eu/
https://www.endthecageage.eu/
https://www.endthecageage.eu/
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210407IPR01519/banning-caged-farming-in-the-eu-hearing-on-the-european-citizens-initiative
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210407IPR01519/banning-caged-farming-in-the-eu-hearing-on-the-european-citizens-initiative
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/el/be-heard/citizen-s-initiative
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/tackling-the-spread-of-drug-resistance-from-animals-to-humans_N01-PUB-181009-VETI_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/tackling-the-spread-of-drug-resistance-from-animals-to-humans_N01-PUB-181009-VETI_ev
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0147
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31992L0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31992L0043
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20200519STO79424/apeiloumena-eidi-stin-europi-grafima
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20200519STO79424/apeiloumena-eidi-stin-europi-grafima
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20191129STO67758/pou-ofeiletai-i-meiosi-tou-plithusmou-ton-melisson-kai-ton-allon-epikoniaston
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20191213STO69018/to-ek-zitaei-tin-prostasia-ton-epikoniaston-vinteo
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20191213STO69018/to-ek-zitaei-tin-prostasia-ton-epikoniaston-vinteo


•
•
•

Ιανουάριο του 2018, το Κοινοβούλιο είχε ήδη τονίσει την ανάγκη καλύτερης προστασίας
των τοπικών ποικιλίων μελισσών.
 
Τον Ιούνιο του 2021, στην ψηφοφορία για τη στρατηγική βιοποικιλότητας της ΕΕ με
ορίζοντα το 2030, οι ευρωβουλευτές έκαναν έκκληση για επείγουσα αναθεώρηση της
πρωτοβουλίας της ΕΕ για τους επικονιαστές προκειμένου να συμπεριληφθεί ένα
φιλόδοξο πανευρωπαϊκό πλαίσιο παρακολούθησής τους, με σαφείς στόχους και δείκτες.
 
Οι φάλαινες και τα δελφίνια προστατεύονται από συλλήψεις και θανατώσεις στα ύδατα
της ΕΕ. Επιπλέον, η ΕΕ υπερασπιζόταν πάντα την πλήρη εφαρμογή μορατόριουμ για την
εμπορική φαλαινοθηρία που ισχύει από το 1986.
 
Ένας κανονισμός της ΕΕ απαγορεύει το εμπόριο προϊόντων φώκιας.
 
Υπάρχουν, επίσης, κανόνες σχετικά με τις μεθόδους παγίδευσης, που απαγορεύουν τη
χρήση παγίδων με σιαγόνες για την παγίδευση αγρίων ζώων στην ΕΕ και θέτουν
πρότυπα μη βάναυσης παγίδευσης.
 
Η ΕΕ εφαρμόζει και υπερβαίνει τους κανόνες που περιέχονται στη Σύμβαση για το
διεθνές εμπόριο των απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών (CITES) μέσω των κανονισμών
για το εμπόριο άγριων φυτών και ζώων για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να απειληθεί
ένα αποδημητικό είδος.
 
Τον Ιούνιο του 2021, το Κοινοβούλιο υιοθέτησε τη θέση του σχετικά με τη "Στρατηγική
της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030: επαναφορά της φύσης στη ζωή μας",
που αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.
 
Ζωολογικοί κήποι 
Οι κανόνες της ΕΕ για τη διατήρηση άγριων ζώων στους ζωολογικούς κήπους
στοχεύουν στην ενίσχυση του ρόλου τους στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και
θέτουν πρότυπα για τα μέτρα προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης
στέγασης των ζώων.
 
Πειράματα σε ζώα για επιστημονικούς σκοπούς 
Η ΕΕ έχει δημιουργήσει ένα νομικό πλαίσιο σχετικά με τις μελέτες σε ζώα για την
ανάπτυξη νέων φαρμάκων, τις φυσιολογικές μελέτες και τις δοκιμές χημικών ουσιών ή
πρόσθετων τροφίμων. Οι κανόνες βασίζονται στις εξής αρχές:
 

αντικατάσταση (προώθηση της μεγαλύτερης χρήσης εναλλακτικών μεθόδων) 
μείωση (χρησιμοποίηση λιγότερων ζώων για τον ίδιο σκοπό) 
βελτίωση (μείωση της οδύνης και της ταλαιπωρίας)
 

Οι δοκιμές καλλυντικών σε ζώα και η εμπορία καλλυντικών που περιέχουν συστατικά που
έχουν δοκιμαστεί σε ζώα έχουν ήδη απαγορευτεί στην ΕΕ. Σε ψήφισμα που εγκρίθηκετο
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/animal-welfare-and-protection/20180122STO92210/protecting-bees-and-fighting-fake-honey-imports-in-europe
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/animal-welfare-and-protection/20180122STO92210/protecting-bees-and-fighting-fake-honey-imports-in-europe
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/pollinators/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/animal_welfare/whaling.htm
https://iwc.int/commercial
https://iwc.int/commercial
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20150907STO91833/phokies-prostasia-gia-zoa-kai-anthropous
https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/animal_welfare/hts/index_en.htm
https://www.cites.org/
https://www.cites.org/
https://ec.europa.eu/environment/cites/legislation_en.htm
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210604IPR05513/viopoikilotita-upochreotiki-prostasia-agrias-zois-kai-anthropon-zita-to-ek
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0277_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0277_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/klimatiki-allagi/20200618STO81513/prasini-sumfonia-to-kleidi-gia-mia-klimatika-oudeteri-kai-viosimi-ee
https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/zoos/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/index_en.htm


2018, το Κοινοβούλιο ζήτησε να γίνει το ίδιο και στον υπόλοιπο κόσμο.
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να προχωρήσει περαιτέρω. Τον Σεπτέμβριο 2021
ζήτησε να διατεθούν περισσότεροι πόροι για τη στήριξη εναλλακτικών μεθόδων δοκιμών
με στόχο τη σταδιακή κατάργηση της χρήσης ζώων στην έρευνα και στις δοκιμές.
 

Προστασία των ζώων συντροφιάς 
 
 
Σε ψήφισμα που ενέκριναν στις 12 Φεβρουαρίου 2020, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν ένα
πανευρωπαϊκό σχέδιο δράσης με αυστηρότερες κυρώσεις και την υποχρεωτική
καταχώρηση των ζώων συντροφιάς, με στόχο να περιοριστεί το παράνομο εμπόριο των
ζώων.
 

Ανταποκρινόμενη στις ανησυχίες των καταναλωτών, που θεωρούν τα κατοικίδια ζώα ως
μέλη της οικογένειάς τους, η ΕΕ έχει θεσπίσει νομοθεσία για την απαγόρευση της
παραγωγής και της εμπορίας γούνας γάτας και σκύλου από το 2008, αλλά και της χρήσης

Βίντεο
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/no-makeup-for-animals

Βίντεο
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fighting-illegal-pet-trade-1_N01-PUB-200116-PETS_ev
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20180216STO98005/to-ek-zita-pagkosmia-apagoreusi-ton-dokimon-ton-kalluntikon-sta-zoa
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210910IPR11926/meps-demand-eu-action-plan-to-end-the-use-of-animals-in-research-and-testing
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/no-makeup-for-animals
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20200117STO70506/to-ek-zita-metra-kata-tis-paranomis-diakinisis-zoon-suntrofias
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20200117STO70506/to-ek-zita-metra-kata-tis-paranomis-diakinisis-zoon-suntrofias
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fighting-illegal-pet-trade-1_N01-PUB-200116-PETS_ev
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32007R1523
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32007R1523


της γούνας τους ή προϊόντων που περιέχουν τέτοια γούνα.
 
Χάρη την εναρμόνιση των κανόνων σχετικά με τις μετακινήσεις με ζώα συντροφιάς, οι
πολίτες της ΕΕ μπορούν να ταξιδεύουν εντός της ΕΕ χωρίς να πρέπει να αποχωρίζονται
τα κατοικίδιά τους. Επιβάλλεται μόνο η κατοχή διαβατηρίου ζώων συντροφιάς ή
πιστοποιητικού υγείας για την μεταφορά σκύλων, γατών και νυφίτσων, με ορισμένες
εξαιρέσεις.
 

Βίντεο
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/travelling-with-your-pet-in-europe

Σχετικές κοινοβουλευτικές επιτροπές
Επιτροπή περιβάλλοντος, δημόσιας υγείας και ασφάλειας των τροφίμων
Επιτροπή γεωργίας και ανάπτυξης της υπαίθρου
https://www.europarl.europa.eu/committees/el/anit/home/highlights

Περισσότερες πληροφορίες
Έρευνα: Το εμπόριο και η μεταφορά των ζωντανών ζώων στην ΕΕ (Φεβρουάριος 2020)
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20180703STO07128/taxideuete-me-to-katoikidio-sas-deite-pos-to-ek-dieukolunei-to-taxidi-sas
https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement_en
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/travelling-with-your-pet-in-europe
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/envi/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/agri/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/anit/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/document.html?reference=EPRS_ATA%282020%29646170

