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Γκέρνζι Λεσότο Νικαράγουα Τόνγκα
Γκαμπόν Λετονία Νορβηγία Υεμένη
Γκουάμ Λευκορωσία Ντομίνικα Φίτζι
Γουαδελούπη Λιβερία Νότια Αφρική Φερόες Νήσοι
Γουατεμάλα Λιβύη Νότια Κορέα Φιλιππίνες
Γουιάνα Λιθουανία Νότιο Σουδάν Φινλανδία
Γουινέα Λιχτενστάιν Ομάν Χιλή
Γουινέα Μπισάου Λουξεμβούργο Ονδούρα Χονγκ Κονγκ
Γρενάδα Μάλτα Ουάλις και 

Φουτούνα

Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει όλες τις απαντήσεις που θα δοθούν στο πλαίσιο της παρούσας δημόσιας 
διαβούλευσης. Μπορείτε να επιλέξετε αν προτιμάτε να δημοσιευθούν τα στοιχεία σας ή να διατηρήσετε 
την ανωνυμία σας κατά τη δημοσίευση των απαντήσεών σας. Για λόγους διαφάνειας, δημοσιεύονται 
πάντοτε η ιδιότητα υπό την οποία απαντήσατε (για παράδειγμα, «ένωση επιχειρήσεων», «ένωση 
καταναλωτών», «πολίτης της ΕΕ»), η χώρα προέλευσης, η επωνυμία και το μέγεθος του 
οργανισμού, καθώς και ο αριθμός μητρώου διαφάνειας. Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού 

 Επιλέξτε τη μορφή προστασίας της ταχυδρομείου σας δεν δημοσιεύεται σε καμία περίπτωση.
ιδιωτικότητας που σας ταιριάζει καλύτερα. Προεπιλεγμένες μορφές προστασίας της ιδιωτικότητας με 
βάση την ιδιότητα υπό την οποία απαντήσατε

Ρυθμίσεις περί ιδιωτικότητας όσον αφορά τη δημοσίευση των απαντήσεων
Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει τις απαντήσεις που θα δοθούν στο πλαίσιο της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης. 
Μπορείτε να επιλέξετε να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία σας ή να διατηρήσετε την ανωνυμία σας.

Διατήρηση ανωνυμίας
Η ιδιότητα υπό την οποία απαντήσατε στην παρούσα διαβούλευση, καθώς 
και η χώρα καταγωγής και οι απαντήσεις σας θα δημοσιευθούν όπως 
παραλήφθηκαν. Το όνομά σας δεν θα δημοσιευθεί. Παρακαλείστε να μη 
συμπεριλάβετε στις απαντήσεις σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
Δημοσιοποίηση στοιχείων
Το όνομά σας, η ιδιότητα υπό την οποία απαντήσατε στην παρούσα 
διαβούλευση, καθώς και η χώρα καταγωγής και οι απαντήσεις σας θα 
δημοσιευθούν.

Συμφωνώ με τις διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα

Έλεγχος καταλληλότητας και αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας:

*

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement
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Το 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε τη στρατηγική της  (στο εξής: «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»
F2F) για να προωθήσει τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων.

Επειδή η καλή μεταχείριση των ζώων αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της βιώσιμης παραγωγής τροφίμων, 
με τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» η Επιτροπή δεσμεύτηκε να αναθεωρήσει την ισχύουσα 
νομοθεσία της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων έως το 2023 και να εξετάσει τις δυνατότητες για 
την επισήμανση της καλής μεταχείρισης των ζώων.

Σκοπός είναι να βελτιωθεί η καλή μεταχείριση των ζώων και να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της 
νομοθεσίας, με ευθυγράμμισή της με τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία, τις τρέχουσες 
πολιτικές προτεραιότητες και τις προσδοκίες του κοινού και με παράλληλη διευκόλυνση της επιβολής 
της.

Η υπό επανεξέταση νομοθεσία της ΕΕ είναι: 

μια   οδηγία σχετικά με την προστασία των ζώων στα εκτροφεία
4 οδηγίες για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την προστασία:

ορνίθων ωοπαραγωγής 
κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής
χοίρων 
μόσχων

ένας κανονισμός σχετικά με τη μεταφορά ζώων
ένας  .κανονισμός για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους

Οι εν λόγω πράξεις της ΕΕ ρυθμίζουν την καλή μεταχείριση των ζώων σε επίπεδο εκμετάλλευσης, κατά 
τη μεταφορά και τη σφαγή, ενώ καλύπτουν ζώα —συμπεριλαμβανομένων των ψαριών— τα οποία 
εκτρέφονται και διαβιώνουν στα εκτροφεία, καθώς επίσης και γάτες και σκύλους που μεταφέρονται για 
εμπορικούς σκοπούς.

Οι πράξεις δεν καλύπτουν άγρια ζώα (εκτός εάν θανατώνονται για σκοπούς αποπληθυσμού), 
πειραματόζωα ή ζώα εργαστηριακών δοκιμών (εκτός εάν μεταφέρονται) και ασπόνδυλα.

Στόχος είναι να βελτιωθεί η καλή μεταχείριση των ζώων, διασφαλίζοντας παράλληλα βιώσιμη 
παραγωγή και θεμιτό ανταγωνισμό για τις επιχειρήσεις της ΕΕ στην ενιαία αγορά.

Το 2020 η Επιτροπή διενήργησε αξιολόγηση (στο εξής: έλεγχος καταλληλότητας) της υφιστάμενης 
νομοθεσίας προκειμένου να εκτιμήσει ποιες αλλαγές έπρεπε να πραγματοποιηθούν. Το 2021 
ακολούθησε η έναρξη εκτίμησης των επιπτώσεων για τις πιθανές αλλαγές.

Με την παρούσα διαβούλευση θα θέλαμε να μάθουμε τις απόψεις σας σχετικά με τους υφιστάμενους 
κανόνες καλής μεταχείρισης των ζώων, καθώς και για τις αλλαγές που προτείνουμε.

1. Σε ποιον βαθμό συμφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις;
Συμφωνώ 
απόλυτα

Μάλλον 
συμφωνώ

Μάλλον 
διαφωνώ

Διαφωνώ 
απόλυτα

Δεν 
γνωρίζω

https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
http://www.fao.org/sustainable-food-value-chains/what-is-it/en/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998L0058&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0074&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0043&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0120&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0119&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R0001&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1099&from=EN
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Σε σύγκριση με 25 χρόνια πριν, 
υπάρχει πιο ενιαία προστασία των 
εκτρεφόμενων ζώων σε όλες τις 
χώρες της ΕΕ

Σε σύγκριση με 25 χρόνια πριν, 
έχει επιτευχθεί πιο ολοκληρωμένη 
προστασία των εκτρεφόμενων 
ζώων (όσον αφορά τα 
προστατευόμενα είδη) στην ΕΕ

Οι απαιτήσεις που καθορίζονται 
από τους κανόνες της ΕΕ για την 
καλή μεταχείριση των ζώων είναι 
εύκολα εφαρμόσιμες και είναι 
σαφής ο τρόπος με τον οποίο 
πρέπει να εφαρμόζονται

Η καλύτερη μεταχείριση των ζώων 
συνέβαλε σε ένα πιο βιώσιμο 
σύστημα τροφίμων, επιτρέποντας 
για παράδειγμα την είσοδο 
υγιέστερων ζώων στην αλυσίδα 
τροφίμων

Η ύπαρξη κοινών κανόνων σχετικά 
με την καλή μεταχείριση των ζώων 
διευκόλυνε το εμπόριο και 
βελτίωσε τον ανταγωνισμό στην 
Ευρώπη —για παράδειγμα με την 
άρση εμποδίων στην εμπορία 
ζώων και προϊόντων ζωικής 
προέλευσης στην ενιαία αγορά

2. Σε ποιον βαθμό συμφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις;
Συμφωνώ 
απόλυτα

Μάλλον 
συμφωνώ

Μάλλον 
διαφωνώ

Διαφωνώ 
απόλυτα

Δεν 
γνωρίζω

Η τήρηση (ορισμένων) απαιτήσεων 
για την καλή μεταχείριση των 
ζώων, οι οποίες ορίζονται στους 
κανόνες της ΕΕ, δεν είναι 
(υπερβολικά) επαχθής και/ή 
δαπανηρή για τους παραγωγούς 
(π.χ. αγρότες)

*

*

*

*

*

*
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Η τήρηση (ορισμένων) απαιτήσεων 
για την καλή μεταχείριση των 
ζώων, οι οποίες ορίζονται στους 
κανόνες της ΕΕ, δεν είναι 
(υπερβολικά) επαχθής και/ή 
δαπανηρή για τους μεταποιητές (π.
χ. σφαγεία)

Η τήρηση (ορισμένων) απαιτήσεων 
για την καλή μεταχείριση των 
ζώων, οι οποίες ορίζονται στους 
κανόνες της ΕΕ, δεν είναι 
(υπερβολικά) επαχθής και/ή 
δαπανηρή για τους εμπόρους 
λιανικής

Η τήρηση (ορισμένων) απαιτήσεων 
για την καλή μεταχείριση των 
ζώων, οι οποίες ορίζονται στους 
κανόνες της ΕΕ, δεν είναι 
δυσανάλογα επαχθής και/ή 
δαπανηρή για τις μικρές/μεσαίες 
επιχειρήσεις (π.χ. σφαγεία, 
εταιρείες μεταφοράς, έμποροι 
λιανικής)

Οι κανόνες και οι απαιτήσεις 
σχετικά με την καλή μεταχείριση 
των ζώων δεν είναι (υπερβολικά) 
πολύπλοκοι ώστε να μην γίνονται 
κατανοητοί από τους καταναλωτές

Οι κανόνες και οι απαιτήσεις της 
ΕΕ σχετικά με την καλή 
μεταχείριση των ζώων επιβάλλουν 
επιπλέον έξοδα στους 
καταναλωτές κατά την αγορά 
προϊόντων τα οποία 
συμμορφώνονται με την καλή 
μεταχείριση των ζώων

3. Επίπεδο πληροφόρησης σχετικά με τα πρότυπα καλής μεταχείρισης των 
ζώων στην ΕΕ

Συμφωνώ 
απόλυτα

Μάλλον 
συμφωνώ

Μάλλον 
διαφωνώ

Διαφωνώ 
απόλυτα

Δεν 
γνωρίζω

*

*

*

*

*
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Αισθάνομαι επαρκώς 
ενημερωμένος/-η για τις συνθήκες 
υπό τις οποίες εκτρέφονται τα 
ζώα στην ΕΕ (δηλαδή για τον 
τρόπο μεταχείρισής τους κατά την 
περίοδο εκτροφής)

Αισθάνομαι επαρκώς 
ενημερωμένος/-η για τις συνθήκες 
υπό τις οποίες μεταφέρονται τα 
ζώα εκτροφής στην ΕΕ

Αισθάνομαι επαρκώς 
ενημερωμένος/-η για τις συνθήκες 
υπό τις οποίες μεταφέρονται τα 
ζώα εκτροφής εκτός συνόρων ΕΕ

Αισθάνομαι επαρκώς 
ενημερωμένος/-η για τις συνθήκες 
υπό τις οποίες θανατώνονται τα 
ζώα εκτροφής στην ΕΕ

Πιθανές αλλαγές στη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων:

4. Επαρκεί το σημερινό επίπεδο καλής μεταχείρισης των ζώων στην ΕΕ, ώστε:

— Να διασφαλίζεται επαρκής και ενιαία προστασία όλων των ζωικών ειδών που 
την έχουν ανάγκη;

Ναι
Όχι
Δεν γνωρίζω

— Να διασφαλίζεται ο θεμιτός ανταγωνισμός των επιχειρήσεων σε όλη την ΕΕ;
Ναι
Όχι
Δεν γνωρίζω

— Να αντιμετωπιστούν οι μελλοντικές προκλήσεις σε σχέση με τη βιώσιμη 
παραγωγή τροφίμων, όπως η κλιματική αλλαγή και η απώλεια βιοποικιλότητας;

Ναι
Όχι
Δεν γνωρίζω

*

*

*

*

*

*

*
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Εάν έχετε απαντήσει ΟΧΙ σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ερωτήσεις, ποιες 
από τις παρακάτω ενέργειες θα μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτίωση της 
καλής μεταχείρισης των ζώων στην ΕΕ;

Πολύ 
σημαντική

Σημαντική
Σχετικά 

σημαντική

Περισσότερες επιθεωρήσεις και έλεγχοι από τις εθνικές 
αρχές για τη βελτίωση της συμμόρφωσης με τους 
υφιστάμενους κανόνες

Βελτίωση των υφιστάμενων κανόνων σχετικά με τις 
απαιτήσεις για την καλή μεταχείριση των χοίρων, των 
μόσχων, των ορνίθων ωοπαραγωγής και των κοτόπουλων 
κρεατοπαραγωγής

Κάλυψη επιπλέον ειδών ζώων, παράλληλα με αυτά που ήδη 
προστατεύονται από ειδική νομοθεσία (χοίροι, μόσχοι, 
όρνιθες ωοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής)

Αύξηση της χρήσης της σύγχρονης τεχνολογίας για την 
καλύτερη παρακολούθηση της καλής μεταχείρισης των 
ζώων κατά τη μεταφορά (π.χ. κάμερες, συστήματα 
δορυφορικής πλοήγησης, τεχνητή νοημοσύνη)

Αύξηση της χρήσης επιστημονικών δεικτών, για την 
καλύτερη αξιολόγηση της καλής μεταχείρισης των ζώων (π.
χ. ποσοστά τραυματισμών εκτός από δερματίτιδα των 
πελμάτων)

Βελτίωση της κατάρτισης των ατόμων που ασχολούνται με 
ζώα, ώστε να μπορέσουν να υιοθετήσουν πρακτικές οι 
οποίες βελτιώνουν την καλή μεταχείριση (π.χ. αγρότες, 
προσωπικό σφαγείου και οδηγοί)

Παροχή καλύτερης πληροφόρησης στους καταναλωτές 
σχετικά με τις συνθήκες καλής μεταχείρισης των ζώων

Καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά:

Η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ σε αυτό το πεδίο ρυθμίζει τη μεταφορά ζώντων ζώων μεταξύ των χωρών 
της ΕΕ και απαιτεί ελέγχους των ζώων τα οποία εισέρχονται ή εξέρχονται από την ΕΕ.

Για την αποφυγή τραυματισμών και/ή περιττής ταλαιπωρίας, όλα τα μεταφερόμενα ζώα πρέπει να είναι 
σε θέση να ταξιδέψουν, πρέπει να διατίθεται επαρκής χώρος ως προς το ύψος και το εμβαδόν, ενώ 
πρέπει να παρέχεται νερό, τροφή και ανάπαυση όποτε απαιτείται και σε ορισμένα χρονικά διαστήματα.

Όσον αφορά ταξίδια μεγάλης διάρκειας (δηλαδή άνω των 8 ωρών) μεταξύ των χωρών της ΕΕ και σε 
προορισμούς εκτός ΕΕ, οι μεταφορείς πρέπει να διαθέτουν την/τις απαραίτητη/-ες άδεια/-ες, έγγραφα 
μεταφοράς, σύστημα δορυφορικής πλοήγησης και σχέδια έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση 
έκτακτων περιστατικών. Οι εθνικές αρχές πρέπει να διενεργούν ελέγχους στο σημείο αναχώρησης και 
στη συνέχεια σε τυχαία βάση.
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5. Για την (καλύτερη) προστασία των ζώων κατά τη διάρκεια ταξιδιών 
μεγάλης διάρκειας (άνω των 8 ωρών):

Ναι Όχι
Δεν 

γνωρίζω

Πρέπει να εισαχθούν ανώτατες διάρκειες ταξιδιού

Είναι αναγκαίες πιο συγκεκριμένες απαιτήσεις για διαφορετικά είδη ζώων

Είναι αναγκαίες τεχνικές απαιτήσεις για διαφορετικά μέσα μεταφοράς τα 
οποία χρησιμοποιούνται για ταξίδια μεγάλης διάρκειας (π.χ. δορυφορική 
παρακολούθηση, εξαερισμός και παροχή νερού)

6. Δεδομένων των δυσκολιών διασφάλισης της συμμόρφωσης με τους 
κανόνες εκτός των συνόρων της ΕΕ:

Ναι Όχι
Δεν 

γνωρίζω

Οι εξαγωγές ζώντων ζώων σε χώρες εκτός ΕΕ για εκτροφή θα πρέπει να 
απαγορευτούν (μετά από μια μεταβατική περίοδο)

Η εξαγωγή ζώντων ζώων σε χώρες εκτός ΕΕ για σφαγή θα πρέπει να 
απαγορευτεί (μετά από μια μεταβατική περίοδο)

Οι εξαγωγές ζώντων ζώων θα πρέπει να περιοριστούν μόνο σε χώρες 
εκτός ΕΕ των οποίων οι απαιτήσεις για την καλή μεταχείριση των ζώων 
είναι τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες της ΕΕ

Οι εξαγωγές ζώντων ζώων σε χώρες εκτός ΕΕ θα πρέπει να επιτρέπονται 
μόνο υπό αυστηρότερους όρους ελέγχου (π.χ. κατά την αναχώρηση, σε 
οποιοδήποτε στάδιο ενός ταξιδιού μεγάλης διάρκειας και σε σημεία εξόδου 
από την ΕΕ)

7. Για την καλύτερη μεταχείριση των μη απογαλακτισμένων μόσχων και 
άλλων ευάλωτων ζώων, όπως οι έγκυες αγελάδες:

Ναι Όχι
Δεν 

γνωρίζω

Η μεταφορά μη απογαλακτισμένων μόσχων και άλλων ευάλωτων ζώων θα 
πρέπει να απαγορευθεί (μετά από μια μεταβατική περίοδο)

Η μεταφορά μη απογαλακτισμένων μόσχων και άλλων ευάλωτων ζώων θα 
πρέπει να επιτρέπεται μόνο εάν οι απαιτήσεις για την καλή μεταχείριση 
και για τον έλεγχο είναι αυστηρότερες

Η μεταφορά μη απογαλακτισμένων μόσχων και άλλων ευάλωτων ζώων θα 
πρέπει να έχει περιορισμένη διάρκεια 8 ωρών

Καλή μεταχείριση των ζώων σε επίπεδο εκτροφής:
 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Η οδηγία 98/58/ΕΚ προβλέπει  για την προστασία των ζώων και ιχθύων όλων των γενικούς κανόνες
ειδών που εκτρέφονται ή κατέχονται για την παραγωγή τροφίμων, ερίου, δέρματος ή γούνας ή για 
άλλους σκοπούς γεωργικής εκμετάλλευσης.

Επιπλέον, έχουν καθοριστεί  στις 4 οδηγίες σχετικά με τους χοίρους, τους  ειδικότερες απαιτήσεις
μόσχους, τις όρνιθες ωοπαραγωγής και τα κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής.

Δεδομένου ότι η νομοθεσία της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των εκτρεφομένων ζώων θέτει στοιχειώδ
 οι εθνικές αρχές έχουν το ελεύθερο να θεσπίσουν αυστηρότερους κανόνες (εφόσον είναι εις κανόνες,

συμβατοί με το δίκαιο της ΕΕ).
 

8. Θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικές απαιτήσεις για επιπλέον είδη ζώων;
Ναι
Όχι
Δεν γνωρίζω

Εάν ΝΑΙ, για ποια είδη / ποιες κατηγορίες ζώων:
Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής
Κρεατοπαραγωγά βοοειδή
Πρόβατα
Αίγες
Ίπποι
Βιζόν
Νυκτερευτές
Αλεπούδες
Γάτες
Σκύλοι
Κουνέλια
Νεαρές όρνιθες
Κοτόπουλα αναπαραγωγής
Γαλοπούλες
Πάπιες
Χήνες
Ορτύκια
Σολομός εκτροφής
Πέστροφα εκτροφής
Κυπρίνος εκτροφής

*
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Λαβράκι εκτροφής
Συναγρίδα εκτροφής
Ευρωπαϊκό χέλι εκτροφής
Ασπόνδυλα υδρόβια όπως αστακοί, καρκινοειδή

9. Επί του παρόντος, ορισμένες μόνο διαδικασίες επιτρέπονται στην ΕΕ 
υπό συγκεκριμένες συνθήκες και/ή εφόσον δεν διενεργούνται 
συστηματικά.

Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν οι ακόλουθες 
πρακτικές ακρωτηριασμού;

Απαγόρευση
Πρόσθετοι 
περιορισμοί

Δεν 
απαιτούνται 

μέτρα

Δεν 
γνωρίζω

Κοπή ουράς (αφαίρεση μέρους της 
ουράς του χοίρου για να μειωθεί ο 
κίνδυνος δαγκώματος της ουράς σε 
χοίρους μεγαλύτερης ηλικίας)

Ευνουχισμός (αφαίρεση των γεννητικών 
οργάνων των χοίρων για να αποφευχθεί 
η γενετήσια οσμή)

Αποκεράτωση (αφαίρεση των κέρατων 
των μόσχων για την αποφυγή 
τραυματισμών)

Αποτομή του ράμφους (αφαίρεση μέρους 
του ράμφους των πτηνών για να 
αποφευχθεί το ράμφισμα φτερώματος 
μεταξύ των πτηνών)

10. Στις 30 Ιουνίου 2021 η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα προτείνει τη 
σταδιακή κατάργηση και τελικά την απαγόρευση της χρήσης κλουβιών 
για τα παρακάτω είδη, ανταποκρινόμενη στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 
Πολιτών «End the Cage Age» («Τέλος στα κλουβιά»).

Ποιος θα πρέπει να είναι ο μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος για την εν 
λόγω σταδιακή κατάργηση;

5 
έτη

10 
έτη

15 
έτη

Δεν 
γνωρίζω

Χοιρομητέρες (κλουβιά τοκετού και χώροι σταβλισμού 
χοιρομητέρων)

*

*

*

*

*
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Όρνιθες ωοπαραγωγής

Μόσχοι (ατομικά κελιά εκτροφής)

Κουνέλια

Πουλάδες

Κρεατοπαραγωγικές όρνιθες αναπαραγωγής

Ωοπαραγωγοί όρνιθες αναπαραγωγής

Ορτύκια

Πάπιες

Χήνες

11. Θα πρέπει τα εισαγόμενα προϊόντα να υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις 
καλής μεταχείρισης, όπως η εκτροφή «χωρίς κλουβί»;

Ναι
Όχι
Δεν γνωρίζω

Εάν ΝΑΙ, οι εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να είναι:

Ναι Όχι
Δεν 

γνωρίζω

Ίδιες με αυτές οι οποίες ισχύουν για την ενωσιακή παραγωγή;

Ισοδύναμες με αυτές που ισχύουν για την ενωσιακή παραγωγή;

Ειδικοί κανόνες επισήμανσης προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα οι 
καταναλωτές να αναγνωρίζουν προϊόντα τα οποία παράγονται υπό 
συνθήκες καλής μεταχείρισης στην ΕΕ;

Καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη θανάτωσή τους:

12. Η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ δεν περιέχει ειδικές απαιτήσεις για τη 
θανάτωση ιχθύων εκτροφής.

Όσον αφορά άλλα είδη, παρέχει έναν κατάλογο εγκεκριμένων μεθόδων, 
μερικές από τις οποίες έχουν αμφισβητηθεί επιστημονικά ως προς την 
καλή μεταχείριση των ζώων —όπως η χρήση διοξειδίου του άνθρακα σε 
υψηλή συγκέντρωση για χοίρους και ηλεκτρικά υδρόλουτρα για 
πουλερικά.

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Η χρήση συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις για την 
μετακίνηση ζώων στα σφαγεία εξακολουθεί να επιτρέπεται υπό 
ορισμένες συνθήκες.

Σε ποιον βαθμό συμφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις;

Ναι Όχι
Δεν 

γνωρίζω

Η αναισθητοποίηση των πουλερικών με ηλεκτρικό υδρόλουτρο θα πρέπει 
να απαγορευτεί (μετά από μια μεταβατική περίοδο)

Η χρήση διοξειδίου του άνθρακα (CO2) σε υψηλή συγκέντρωση, ως 
μέθοδος αναισθητοποίησης των χοίρων, θα πρέπει να απαγορευτεί (μετά 
από μια μεταβατική περίοδο)

Η χρήση συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις στα σφαγεία θα 
πρέπει να απαγορευτεί (μετά από μια μεταβατική περίοδο)

Θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες σχετικά με τη θανάτωση ιχθύων 
εκτροφής, για την προστασία της καλής μεταχείρισής τους

Η συστηματική θανάτωση αρσενικών νεοσσών μιας ημέρας θα πρέπει να 
απαγορευτεί (μετά από μια μεταβατική περίοδο)

Επισήμανση της καλής μεταχείρισης των ζώων:

13. Ένα ενωσιακό σήμα καλής μεταχείρισης των ζώων θα αποτελούσε ένα 
χρήσιμο εργαλείο για την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τις 
συνθήκες μεταχείρισης των ζώων;

Ναι
Όχι
Δεν γνωρίζω

Εάν ΝΑΙ, το ενωσιακό σήμα θα πρέπει να ισχύει:
Συμφωνώ 
απόλυτα

Μάλλον 
συμφωνώ

Μάλλον 
διαφωνώ

Διαφωνώ 
απόλυτα

Δεν 
γνωρίζω

Για όλα τα προϊόντα ζωικής 
προέλευσης της αγοράς;

Μόνο για τα προϊόντα ζωικής 
προέλευσης για τα οποία 
εφαρμόζονται πρότυπα καλής 
μεταχείρισης που υπερβαίνουν τις 
ελάχιστες νομικές απαιτήσεις της 
ΕΕ;

*

*

*

*

*

*
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Εάν ΝΑΙ, ένα τέτοιο ενωσιακό σήμα καλής μεταχείρισης των ζώων θα πρέπει:
Συμφωνώ 
απόλυτα

Μάλλον 
συμφωνώ

Μάλλον 
διαφωνώ

Διαφωνώ 
απόλυτα

Δεν 
γνωρίζω

Να περιορίζεται στην αναγραφή 
μεθόδων εκτροφής οι οποίες 
χρησιμοποιούν συστήματα 
κλουβιών ή όχι;

Να βασίζεται σε ευρύτερα 
κριτήρια καλής μεταχείρισης των 
ζώων, συμπεριλαμβανομένων των 
απαιτήσεων για τη μεταφορά και 
τη σφαγή των ζώων;

14. Θα θέλατε να προσθέσετε επιπλέον παρατηρήσεις;

Σταματήστε αυτή την  βαρβαρότητα απέναντι στα ζώα και την φύση! Οι άνθρωποι έχουν δημιουργήσει 
την κλιματική κρίση και σύντομα και την επισιτιστική κρίση με τις επιλογές τους!
Πιο συγκεκριμένα: να σταματησει επιτέλους η βιομηχανική κτηνοτροφια, η μεταφορα ζώντων ζώων, η 
χρήση ζώων σε πειράματα, η χρήση ζώων στα τσίρκα. Προωθήστε μια πιο καθαρή και βιώσιμη τροφή για 
όλους και αφήστε την φύση να ξαναγενηθεί και τα ζώα να μοιραστούν τον πλανήτη μαζι μας με ειρείνη. 
Αυτό δεν είναι Ευρωπαική Ένωση ειναι ευρωπαική βαρβαρότητα. Ντροπή!
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