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Ο∆ΗΓΙΑ 98/58/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 20r Ιουλου 1998
σχετικ µε την προστασα των ζων στα εκτροφεα
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
και ιδωr το ρθρο 43,
την πρταση τηr Επιτροπr (1),
τη γνµη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου (2),
τη γνµη τηr Οικονοµικr και Κοινωνικr Επιτροπr (3),

τι, συνεπr, εναι αναγκαο να θεσπισθον στοιχειδειr
κοινο καννεr για την προστασα των ζων στα εκτροφεα, στε να εξασφαλισθε η ορθολογικ ανπτυξη τηr
παραγωγr και να διευκολυνθε η οργνωση τηr αγορr
των ζων· τι, προr τοτο, ενδεκνυται, να ληφθον υπψη
οι διατξειr για την καλ διαβωση των ζων που διατυπνονται δη στουr κοινοτικοr καννεr·
τι θα πρπει να εξετασθον συγκριτικ οι εφαρµοστεr
διατξειr για την καλ διαβωση των ζων στην Κοιντητα
και σε ορισµνεr τρτεr χρεr, και να αξιολογηθον προκειµνου να καθοριστε η φση των µελλοντικν κοινοτικν
πρωτοβουλιν µε στχο την κατργηση των στρεβλσεων
του ανταγωνισµο,

Εκτιµνταr:
τι λα τα κρτη µλη χουν επικυρσει την ευρωπαϊκ
σµβαση περ τηr προστασαr των ζων στα εκτροφεα
(ονοµαζµενη στο εξr «σµβαση»)· τι και η Κοιντητα
ενκρινε τη σµβαση αυτ µε την απφαση 78/923/ΕΟΚ (4)
και χει καταθσει το γγραφο γκρισr τηr·
τι η Κοιντητα, ωr συµβαλλµενο µροr, υποχρεοται να
υλοποισει τιr αρχr που διακηρσσονται στη σµβαση·
τι οι αρχr αυτr περιλαµβνουν την παροχ στγηr,
τροφr, νερο και φροντδαr ανλογα µε τιr φυσιολογικr
και ηθολογικr ανγκεr των ζων και σµφωνα µε την
κτηθεσα περα και τιr επιστηµονικr γνσειr·
τι εναι επσηr σκπιµο, η Κοιντητα να µεριµνσει για
την ενιαα εφαρµογ τηr σµβασηr και των συστσεων οι
οποεr θεσπζονται δυνµει τηr σµβασηr αυτr, και να
θεσπσει ειδικοr καννεr για την εφαρµογ τηr παροσαr
οδηγαr·
τι το Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο, στο ψφισµ του, τηr 20r
Vεβρουαρου 1987, για την πολιτικ προστασαr των
ζων (5), κλεσε την Επιτροπ να υποβλει προτσειr κοινοτικν καννων για τιr γενικr πτυχr τηr εκτροφr ζων·
τι η δλωση (αριθ. 24) που προσαρτται στην Τελικ
Πρξη τηr συνθκηr για την Ευρωπαϊκ Ενωση καλε τα
ευρωπαϊκ ργανα και τα κρτη µλη να λαµβνουν
πλρωr υπψη τιr επιταγr τηr προστασαr των ζων, κατ
την εκπνηση και την εφαρµογ τηr κοινοτικr νοµοθεσαr,
ιδωr στον τοµα τηr κοινr γεωργικr πολιτικr·
τι οι διαφορr που µπορον να στρεβλσουν τουr ρουr
ανταγωνισµο εναι αντθετεr προr την καλ λειτουργα τηr
οργνωσηr τηr αγορr των ζων·
( 1)
(2)
(3)
( 4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

C
C
C
L
C

156 τηr 23. 6. 1992, σ. 11.
337 τηr 21. 12. 1992, σ. 225.
332 τηr 16. 12. 1992, σ. 22.
323 τηr 17. 11. 1978, σ. 12.
76 τηr 23. 3. 1987, σ. 185.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ρθρο 1
1. Η παροσα οδηγα καθορζει στοιχειδειr καννεr για
την προστασα των ζων στα εκτροφεα.
2.

Η παροσα οδηγα δεν εφαρµζεται:

α) στα ζα που ζουν στο φυσικ περιβλλον·
β) στα ζα που προορζονται να συµµετσχουν σε αγνεr,
επιδεξειr, πολιτιστικr  αθλητικr εκδηλσειr 
δραστηριτητεr·
γ) στα πειραµατζωα  τα ζα εργαστηριακν δοκιµν·
δ) στα ασπνδυλα.
3. Η παροσα οδηγα εφαρµζεται µε την επιφλαξη των
ειδικν κοινοτικν καννων που διατυπνονται αλλο, και
ιδωr των οδηγιν 88/166/ΕΟΚ (6), 91/629/ΕΟΚ (7) και 91/
630/ΕΟΚ (8), οι οποεr εξακολουθον να ισχουν.
ρθρο 2
Για τουr σκοποr τηr παροσαr οδηγαr, ισχουν οι ακλουθοι ορισµο:
1. «ζο»: κθε ζο (συµπεριλαµβανοµνων των ιχθων,
των ερπετν και των αµφιβων) που εκτρφεται  κατχεται για την παραγωγ τροφµων, ερου, δρµατοr 
γοναr  για λλουr σκοποr γεωργικr εκµετλλευσηr,
(6) Οδηγα 88/166/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 7ηr Μαρτου 1988,
που αφορ την εκτλεση τηr απφασηr του ∆ικαστηρου στην
υπθεση 131-86 (ακρωση τηr οδηγαr 86/113/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 25ηr Μαρτου 1986, για τον καθορισµ των ελχιστων
προδιαγραφν σχετικ µε την προστασα των ωοπαραγωγν
ορνθων που εκτρφονται σε κλωβοστοιχεr) (ΕΕ L 74 τηr 19. 3.
1988, σ. 83).
7) Οδηγα 91/629/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 19ηr Νοεµβρου 1991,
(
για τη θσπιση στοιχειωδν καννων για την προστασα των
µσχων (ΕΕ L 340 τηr 11. 12. 1991, σ. 28)· οδηγα πωr τροποποιθηκε τελευταα απ την οδηγα 97/2/ΕΚ (ΕΕ L 25 τηr 28.
1. 1997, σ. 24).
(8) Οδηγα 91/630/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 19ηr Νοεµβρου 1991,
για τουr στοιχειδειr καννεr για την προστασα των χορων
(ΕΕ L 340 τηr 11. 12. 1991, σ. 33).
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2. «κριοr  κτοχοr»: το φυσικ  νοµικ πρσωπο που
εναι υπεθυνο για  επιφορτισµνο µε τα ζα µονµωr 
προσωρινr,
3. «αρµδια αρχ»: η αρµδια αρχ κατ την ννοια του
ρθρου 2, σηµεο 6, τηr οδηγαr 90/425/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 26ηr Ιουνου 1990, σχετικ µε τουr κτηνιατρικοr και ζωοτεχνικοr ελγχουr που εφαρµζονται
στο ενδοκοινοτικ εµπριο ορισµνων ζντων ζων και
προϊντων µε προοπτικ την υλοποηση τηr εσωτερικr
αγορr (1).
ρθρο 3
Τα κρτη µλη θεσπζουν διατξειr στε οι κριοι  κτοχοι να λαµβνουν λα τα ενδεδειγµνα µτρα για να εξασφαλσουν την καλ διαβωση των ζων τουr και προκειµνου να εξασφαλσουν τι τα εν λγω ζα δεν υφστανται
καννα περιττ πνο, ταλαιπωρα  βλβη.
ρθρο 4
Τα κρτη µλη µεριµνον στε οι συνθκεr εκτροφr 
κατοχr των ζων (πλην των ιχθων, των ερπετν και των
αµφιβων), λαµβανοµνου υπψη του εδουr τουr και του
βαθµο ανπτυξηr, προσαρµογr και εξηµρωσηr, και των
φυσιολογικν και ηθολογικν αναγκν τουr σµφωνα µε
την κτηθεσα περα και τιr επιστηµονικr γνσειr, να εναι
σµφωνεr µε τιr προβλεπµενεr διατξειr του παραρτµατοr.
ρθρο 5
1. Η Επιτροπ υποβλλει στο Συµβολιο τιr προτσειr
που εναι απαρατητεr για την ενιαα εφαρµογ τηr ευρωπαϊκr σµβασηr περ τηr προστασαr των ζων στα εκτροφεα και, βσει επιστηµονικr αξιολγησηr, τυχν συστσειr οι οποεr θεσπζονται δυνµει τηr σµβασηr αυτr,
καθr και λλουr ειδικοr καννεr.
2. Επιπλον, αν πενταετα και για πρτη φορ εντr
πντε ετν απ την ηµεροµηνα ναρξηr ισχοr τηr παροσαr οδηγαr, η Επιτροπ, βσει τηr εµπειραr που αποκτθηκε απ την ναρξη εφαρµογr τηr παροσαr οδηγαr,
και, ειδικτερα, σον αφορ τιr διατξειr µτρα που αναφρονται στην παργραφο 1, και την τεχνικ και επιστηµονικ προδο, υποβλλει στο Συµβολιο κθεση και, ενδεχοµνωr, κατλληλεr προτσειr που λαµβνουν υπψη τα
συµπερσµατα τηr κθεσηr αυτr.
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2. Απ την ηµεροµηνα που θα καθοριστε σµφωνα µε
τη διαδικασα που προβλπεται στην παργραφο 3, τα
κρτη µλη υποβλλουν στην Επιτροπ κθεση για τιr
επιθεωρσειr που αναφρονται στην παργραφο 1. Η Επιτροπ υποβλλει περληψη των εκθσεων αυτν στη µνιµη
κτηνιατρικ επιτροπ.
3. Η Επιτροπ, πριν απ την 1η Ιουλου 1999, σµφωνα
µε την διαδικασα του ρθρου 9, υποβλλει προτσειr για
την εναρµνιση:
α) των επιθεωρσεων που απαιτονται βσει τηr παραγρφου 1·
β) τηr µορφr, του περιεχοµνου και τηr συχντηταr υποβολr των εκθσεων που αναφρονται στην παργραφο
2.
ρθρο 7
1.
ταν εναι απαρατητο για την ενιαα εφαρµογ των
απαιτσεων τηr παροσαr οδηγαr, οι κτηνιατρικο εµπειρογνµονεr τηr Επιτροπr µπορον, σε συνεργασα µε τιr
αρµδιεr αρχr:
α) να εξακριβνουν τι τα κρτη µλη συµµορφνονται
προr τιr εν λγω απαιτσειr·
β) να προβανουν σε επιτπιουr ελγχουr στε να βεβαινονται τι οι επιθεωρσειr διεξγονται σµφωνα µε την
παροσα οδηγα.
2. Το κρτοr µλοr στο δαφοr του οποου διεξγεται
επιθερηση παρχει στουr κτηνιατρικοr εµπειρογνµονεr
τηr Επιτροπr κθε βοθεια που απαιτεται για την εκτλεση των καθηκντων τουr. Τα αποτελσµατα των διεξαγοµνων ελγχων πρπει να συζητονται µε την αρµδια αρχ
του συγκεκριµνου κρτουr µλουr πριν συνταχθε και
κυκλοφορσει η τελικ κθεση.
3. Η αρµδια αρχ του συγκεκριµνου κρτουr µλουr
λαµβνει τα µτρα που τυχν θα αποδειχθον απαρατητα
προκειµνου να ληφθον υπψη τα αποτελσµατα του ελγχου αυτο.
4. Οι λεπτοµρειεr εφαρµογr του παρντοr ρθρου
εγκρνονται, εν χρειασθε, µε τη διαδικασα του ρθρου 9.
ρθρο 8
1. Πριν απ τιr 30 Ιουνου 1999, η Επιτροπ υποβλει
στο Συµβολιο κθεση που αφορ:

1. Τα κρτη µλη θεσπζουν τιr αναγκαεr διατξειr για
τη διεξαγωγ επιθεωρσεων απ την αρµδια αρχ κατ
τρπο που να εξασφαλζει την τρηση των διατξεων τηr
παροσαr οδηγαr. Οι επιθεωρσειr αυτr µπορον να διεξγονται επ’ ευκαιρα ελγχων για λλουr σκοποr.

 τη σγκριση µεταξ των εφαρµοστων διατξεων για
την καλ διαβωση των ζων στην Κοιντητα και στιr
τρτεr χρεr που προµηθεουν την Κοιντητα,
 το πεδο για την επτευξη ευρτερηr διεθνοr αποδοχr
των αρχν καλr διαβωσηr των ζων που προβλπονται στην παροσα οδηγα και
 την κταση στην οποα οι στχοι τηr Κοιντηταr σε
σχση µε την καλ διαβωση των ζων µπορον να
υπονοµεονται λγω του ανταγωνισµο απ τρτεr
χρεr οι οποεr δεν εφαρµζουν ισοδναµα πρτυπα.

(1) ΕΕ L 224 τηr 18. 8. 1990, σ. 29· οδηγα πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ την οδηγα 92/118/ΕΟΚ (ΕΕ L 62 τηr 15. 3.
1993, σ. 49).

2. Η κθεση που αναφρει η παργραφοr 1 συνοδεεται
απ τιr αναγκαεr προτσειr µε σκοπ να καταργηθον οι
στρεβλσειr του ανταγωνισµο.

3. Το Συµβολιο αποφανεται µε ειδικ πλειοψηφα σχετικ µε αυτr τιr προτσειr.
ρθρο 6
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ρθρο 9
1.
ταν ακολουθεται η διαδικασα του παρντοr ρθρου, το θµα παραπµπεται αµελλητ στη µνιµη κτηνιατρικ επιτροπ, που συγκροτθηκε µε την απφαση 68/361/
ΕΟΚ (1), στο εξr καλοµενη «επιτροπ», ετε µε πρωτοβουλα του προδρου τηr  κατπιν αιτσεωr κρτουr
µλουr.
2. Ο αντιπρσωποr τηr Επιτροπr υποβλλει στην επιτροπ σχδιο των ληπτων µτρων. H επιτροπ διατυπνει
τη γνµη τηr για το σχδιο αυτ εντr προθεσµαr που
µπορε να ορσει o πρεδροr ανλογα µε τον επεγοντα
χαρακτρα του θµατοr. Η γνµη διατυπνεται µε την
πλειοψηφα που ορζεται στο ρθρο 148 παργραφοr 2 τηr
συνθκηr, σχετικ µε την κδοση των αποφσεων που
καλεται να λβει το Συµβολιο προτσει τηr Επιτροπr.
Στο πλασιο τηr επιτροπr, οι ψφοι των αντιπροσπων
των κρατν µελν σταθµζονται σµφωνα µε το προαναφερµενο ρθρο. Ο πρεδροr δεν ψηφζει.
3. α) Η Επιτροπ θεσπζει τα σχεδιαζµενα µτρα εφσον
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr.
β) Εν τα σχεδιαζµενα µτρα δεν εναι σµφωνα µε τη
γνµη τηr επιτροπr,  ελλεψει γνµηr, η Επιτροπ
υποβλλει χωρr καθυστρηση στο Συµβολιο πρταση σχετικ µε τα ληπτα µτρα. Το Συµβολιο
αποφασζει µε ειδικ πλειοψηφα.
Εν, εντr προθεσµαr τριν µηνν απ την ηµεροµηνα παραποµπr του θµατοr, το Συµβολιο δεν
χει θεσπσει µτρα, η Επιτροπ θεσπζει τα προτεινµενα µτρα και τα θτει αµσωr σε εφαρµογ,
εκτr εν το Συµβολιο καταψηφσει τα εν λγω
µτρα µε απλ πλειοψηφα.
ρθρο 10
1. Τα κρτη µλη θτουν σε ισχ τιr νοµοθετικr, κανονιστικr και διοικητικr διατξειr, συµπεριλαµβανοµνων των
τυχν κυρσεων, που απαιτονται για να συµµορφωθον
προr την παροσα οδηγα το αργτερο στιr 31 ∆εκεµβρου

(1) ΕΕ L 255 τηr 18. 10. 1968, σ. 23.
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1999, εκτr αν το Συµβολιο αποφασσει λλωr υπ το
πρσµα τηr αναφερµενηr στο ρθρο 8 κθεσηr. Ενηµερνουν αµσωr σχετικ την Επιτροπ.
Οι διατξειr αυτr, ταν θεσπζονται απ τα κρτη µλη,
αναφρονται στην παροσα οδηγα  συνοδεονται απ
παρµοια αναφορ κατ την επσηµη δηµοσευσ τουr. Οι
λεπτοµερεr διατξειr για την αναφορ αυτ καθορζονται
απ τα κρτη µλη.
2. Ωστσο, ακµα και µετ τιr 31 ∆εκεµβρου 1999, τα
κρτη µλη µπορον, τηρνταr τουr γενικοr καννεr τηr
συνθκηr, να διατηρον  να εφαρµζουν, στο δαφr τουr,
διατξειr για την προστασα των ζων στα εκτροφεα,
αυστηρτερεr απ τιr διατξειr τηr παροσαr οδηγαr. Ενηµερνουν την Επιτροπ για κθε σχετικ µτρο προr την
κατεθυνση αυτ.
3. Τα κρτη µλη διαβιβζουν στην Επιτροπ το κεµενο
των κυριοτρων διατξεων εσωτερικο δικαου που θεσπζουν στον τοµα που διπεται απ την παροσα οδηγα.
ρθρο 11
Η παροσα οδηγα αρχζει να ισχει την ηµρα τηr δηµοσευσr τηr στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
ρθρο 12
Η παροσα οδηγα απευθνεται στα κρτη µλη.
Βρυξλλεr, 20 Ιουλου 1998.
Για το Συµβολιο
Ο Πρεδροr
W. MOLTERER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προσωπικ
1. Η φροντδα των ζων ανατθεται σε επαρκ αριθµ προσπων µε κατλληλεr ικαντητεr, γνσειr και
επαγγελµατικ προσντα.
Επιθερηση
2.

λα τα ζα που ζουν περιορισµνα σε συστµατα εκτροφr, που η καλ διαβωσ τουr εξαρτται απ τη
συχν ανθρπινη προσοχ, επιθεωρονται τουλχιστον µα φορ την ηµρα. Τα ζα που εκτρφονται 
κατχονται σε λλα συστµατα, επιθεωρονται κατ διαστµατα επαρκ για την αποφυγ κθε ταλαιπωραr
τουr.

3. Πρπει να υπρχει κατλληλοr φωτισµr (σταθερr  φορητr) στε τα ζα να εναι δυνατν να
επιθεωρονται διεξοδικ αν πσα στιγµ.
4. Σε κθε ζο που φανεται ασθενr  τραυµατισµνο παρχονται, χωρr καθυστρηση, οι κατλληλεr
φροντδεr και, ταν να ζο δεν αντιδρ στιr φροντδεr αυτr, λαµβνεται το συντοµτερο δυνατν η γνµη
κτηνιτρου. Εν χρειζεται, τα ασθεν  τραυµατισµνα ζα αποµοννονται σε κατλληλουr χρουr
σταβλισµο µε, κατ περπτωση, στεγν αναπαυτικ στρωµν.
Μητρα
5. Ο κριοr  κτοχοr των ζων τηρε µητρο στο οποο αναφρεται κθε ιατρικ αγωγ καθr και ο αριθµr
θαντων που διαπιστνονται σε κθε επιθερηση.
ταν απαιτεται η καταγραφ ισοδναµων πληροφοριν για λλουr σκοποr, οι πληροφορεr αυτr
εξυπηρετον και τουr σκοποr τηr παροσαr οδηγαr.
6. Τα µητρα αυτ διατηρονται επ τρα τουλχιστον τη και τθενται στη διθεση τηr αρµδιαr αρχr κατ
τη διρκεια των επιθεωρσεων  ποτε ζητηθον.
Ελευθερα κνησηr
7. Η ελευθερα κνησηr που χρειζεται κθε ζο, ανλογα µε το εδοr του και σµφωνα µε την κτηθεσα περα
και τιr επιστηµονικr γνσειr, δεν πρπει να παρεµποδζεται τσι στε να προκαλεται περιττ ταλαιπωρα 
τραυµατισµr.
ταν να ζο εναι συνεχr  συνθωr προσδεδεµνο, αλυσοδεµνο  περιορισµνο, πρπει να διαθτει τον
απαιτοµενο χρο για τιr φυσιολογικr και ηθολογικr του ανγκεr, σµφωνα µε την κτηθεσα περα και τιr
επιστηµονικr γνσειr.
Κτρια και χροι σταβλισµο
8. Τα υλικ που χρησιµοποιονται για την κατασκευ των χρων σταβλισµο, ιδωr δε των διαµερισµτων και
του εξοπλισµο µε τον οποο εναι δυνατ να λθουν σε επαφ τα ζα, δεν πρπει να εναι επιβλαβ για τα
ζα και πρπει να µπορον να καθαρζονται και να απολυµανονται σχολαστικ.
9. Οι χροι σταβλισµο και τα σηµεα πρσδεσηr των ζων πρπει να κατασκευζονται και να συντηρονται
κατ τρπον στε να µην υπρχουν αιχµr  προεξοχr που εναι δυνατν να τραυµατσουν τα ζα.
10. Η κυκλοφορα του αρα, το ποσοστ κονιορτο, η θερµοκρασα, η σχετικ υγρασα του αρα και οι
συγκεντρσειr αερων, πρπει να παραµνουν εντr ορων που δεν βλπτουν τα ζα.
11. Τα ζα που εκτρφονται εντr κτιρων δεν πρπει να παραµνουν οτε σε συνεχr σκοτδι, οτε να
εκτθενται χωρr κατλληλη διακοπ σε τεχνητ φωτισµ. ταν ο φυσικr φωτισµr εναι ανεπαρκr για τιr
φυσιολογικr και ηθολογικr τουr ανγκεr, πρπει να προβλπεται κατλληλοr τεχνητr φωτισµr.
Ζα που δεν εκτρφονται εντr κτιρων
12. Τα ζα που δεν εκτρφονται εντr κτιρων πρπει, στο βαθµ που αυτ εναι αναγκαο και δυνατ, να
προστατεονται απ τιr δυσµενεr καιρικr συνθκεr, τουr θηρευτr και τουr κινδνουr για την υγεα τουr.
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13. Κθε αυτµατοr  µηχανικr εξοπλισµr που εναι αναγκαοr για την υγεα και την καλ διαβωση των
ζων πρπει να επιθεωρεται τουλχιστον µια φορ την ηµρα. ταν διαπιστνονται βλβεr πρπει να
επανορθνονται αµσωr , ταν αυτ δεν εναι δυνατν, να λαµβνονται κατλληλα µτρα για να
προστατεεται η υγεα και η καλ διαβωση των ζων.
ταν η υγεα και η καλ διαβωση των ζων εξαρτνται απ σστηµα τεχνητο εξαερισµο, θα πρπει να
προβλπεται κατλληλο εφεδρικ σστηµα επαρκοr ανανωσηr του αρα για τη διασφλιση τηr υγεαr και
τηr καλr διαβωσηr των ζων σε περπτωση βλβηr του συστµατοr, και σστηµα συναγερµο το οποο να
προειδοποιε για τη βλβη. Το σστηµα συναγερµο πρπει να ελγχεται τακτικ.
Στιση, πτισµα και χοργηση λλων ουσιν
14. Στα ζα πρπει να παρχεται υγιειν τροφ, κατλληλη για την ηλικα και το εδοr τουr, και σε επαρκεr
ποστητεr, στε να διατηρεται η καλ υγεα τουr και να καλπτονται οι θρεπτικr τουr ανγκεr. Σε καννα
ζο δεν πρπει να χορηγονται τροφr  υγρ κατ τρπο που µπορε να προκαλσει περιττ ταλαιπωρα 
βλβη, οτε η τροφ  τα υγρ αυτ να περιχουν ουσεr οι οποεr µπορον να προκαλσουν περιττ
ταλαιπωρα  βλβη.
15.

λα τα ζα πρπει να χουν πρσβαση σε τροφ κατ διαστµατα ανλογα µε τιr ανγκεr τηr φυσιολογαr
τουr.

16.

λα τα ζα πρπει να χουν πρσβαση σε νερ κατλληληr ποστηταr και ποιτηταr  να µπορον να
ικανοποιον τιr ανγκεr τουr σε υγρ µε λλουr τρπουr.

17. Οι εγκαταστσειr στισηr και ποτσµατοr πρπει να σχεδιζονται, να κατασκευζονται και να τοποθετονται
κατ τρπον στε να περιορζονται οι κνδυνοι µλυνσηr τηr τροφr και του νερο, καθr και τα αρνητικ
αποτελσµατα που θα µποροσαν να προκψουν απ τον ανταγωνισµ µεταξ των ζων.
18. Καµα λλη ουσα, εκτr απ τιr ουσεr που χορηγονται για θεραπευτικοr  προφυλακτικοr σκοποr 
στο πλασιο ζωοτεχνικr αγωγr, πωr ορζεται στο ρθρο 1 παργραφοr 2, στοιχεο γ) τηr οδηγαr
96/22/ΕΚ (1), δνε χορηγεται στα ζα, εκτr εν χει αποδειχθε, βσει επιστηµονικν µελετν σχετικν µε
την καλ διαβωση των ζων  βσει τηr περαr που χει αποκτηθε, τι η ουσα δεν εναι επιβλαβr για την
υγεα  την καλ διαβωση των ζων.
Ακρωτηριασµο
19. ωr του θεσπισθον ειδικr διατξειr για τουr ακρωτηριασµοr σµφωνα µε τη διαδικασα του ρθρου 5
τηr οδηγαr, και µε την επιφλαξη τηr οδηγαr 91/630/ΕΟΚ, οι σχετικr εθνικr διατξειr εφαρµζονται
τηρουµνων των γενικν καννων τηr συνθκηr.
Μθοδοι εκτροφr
20. ∆εν πρπει να εφαρµζονται φυσικr  τεχνητr µθοδοι εκτροφr οι οποεr προκαλον  ενδχεται να
προκαλσουν ταλαιπωρα  βλβη σε οποιοδποτε ζο.
Η παροσα διταξη δεν αποκλεει τη χρση ορισµνων µεθδων που ενδχεται να προκαλσουν ελχιστη 
στιγµιαα ταλαιπωρα  τραυµατισµ,  να απαιτσουν παρµβαση η οποα δεν εναι πιθαν να προκαλσει
διαρκ βλβη, εφσον οι εθνικr διατξειr τιr επιτρπουν.
21. Καννα ζο δεν πρπει να περιορζεται σε εκτροφεο εν δεν εναι δυνατν να αναµνεται ευλγωr, βσει
του γονοτπου  φαινοτπου του, τι αυτ δεν χει αρνητικr επιπτσειr στην υγεα  την καλ διαβωσ
του.

(1) Oδηγα 96/22/ΕΚ του Συµβουλου, τηr 29ηr Απριλου 1996, περ απαγορεσεωr τηr χρησιµοποισεωr ορισµνων ουσιν µε
ορµονικ  θυρεοστατικ δρση και των β-ανταγωνιστικν ουσιν στη ζωικ παραγωγ για κερδοσκοπικοr λγουr (ΕΕ L
125 τηr 23. 5. 1996, σ. 3).
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