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Δλ όςεη ηνπ Κνηλνηηθνύ ειέγρνπ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί από 15-26 Ηνπλίνπ 2015 ζηε
Υώξα καο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιόγεζε ησλ επηζήκσλ ειέγρσλ ζηνλ ηνκέα ησλ
ηρζπνθαιιηεξγεηώλ θαη ησλ παξάγσγσλ πξντόλησλ θαη ηελ επηζεώξεζε ησλ πξαθηηθώλ θαη ησλ
θαλόλσλ βάζεη ησλ νπνίσλ θηλείηαη ν ελ ιόγσ ηνκέαο, ζα ζέιακε λα ζαο απνζηείινπκε
ζπκπιεξσκαηηθά θείκελα κε θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ηρζύσλ θαηά ηε
ζαλάησζή ηνπο θαη ζηηο ηρζπνθαιιηέξγεηεο γηα ηελ αξηηόηεξε πξνεηνηκαζία ζην ζπγθεθξηκέλν
ηνκέα:
Σα 2 πξώηα θείκελα έρνπλ δεκνζηεπζεί από ηελ Farm Animal Welfare Committee
(FAWC), ε νπνία απνηειεί κηα επηηξνπή εκπεηξνγλσκόλσλ ηνπ αξκόδηνπ Βξεηαληθνύ
Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Σξνθίκσλ θαη Αγξνηηθώλ Τπνζέζεσλ (DEFRA) θαη ηεο
αληίζηνηρεο Τπεξεζίαο ζηε θσηία θαη ηελ Οπαιία. Σα 2 επόκελα θείκελα έρνπλ εθδνζεί από
ηε Βαζηιηθή Δηαηξεία γηα ηελ Πξόιεςε ηεο Βίαο ζηα Εώα (RSPCA), ηνλ παιαηόηεξν
θηινδσηθό νξγαληζκό ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ.

Προστασία κατά τη θανάτωση:
Σν θείκελν πεξηιακβάλεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ηρζύσλ θαηά ηε
ζαλάησζε κε έκθαζε ζην ζνισκό (Atlantic Salmon) θαη ηελ πέζηξνθα (large trout). Μεηαμύ
άιισλ αλαθέξνληαη ζηνηρεία επδσίαο θαηά ηε ζπγθνκηδή ησλ ηρζύσλ, θαζώο θαη κέζνδνη

ζαλάησζεο απηώλ ησλ εηδώλ κε βάζε ηνπο θαλόλεο νξζήο πξαθηηθήο κε ζπγθεθξηκέλα ηερληθά
δεδνκέλα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αλαηζζεηνπνίεζε.
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/319331/Opinion
_on_the_welfare_of_farmed_fish_at_the_time_of_killing.pdf
Προστασία στις ιτθσοκαλλιέργειες:
Σν παξαθάησ θείκελν πεξηιακβάλεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ην
λνκνζεηηθό πιαίζην θαη ηνπο θαλόλεο νξζήο πξαθηηθήο γηα ηελ εθαξκνγή θαλόλσλ
επδσίαο ζηηο ηρζπνθαιιηέξγεηεο. Μεηαμύ άιισλ αλαθέξνληαη ζηνηρεία γηα ηελ αξηηόηεξε
παξαθνινύζεζε ησλ ηρζύσλ εληόο ησλ θισβώλ, γηα ηηο θαηάιιειεο πεξηβαιινληηθέο
ζπλζήθεο δηαβίσζεο αιιά ηνλίδεηαη ε αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλνπ
λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ αλαθνξηθά κε ην ζέκα.
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/31932
3/Opinion_on_the_welfare_of_farmed_fish.pdf
Σα 2 επόκελα θείκελα πνπ έρνπλ εθδνζεί από ην RSPCA αθνξνύλ ζε πιεξνθνξίεο
αλαθνξηθά κε ηελ εθηξνθή ζνισκνύ (Atlantic Salmon) θαη πέζηξνθαο (large trout)
θαη πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ αλαηζζεηνπνίεζε θαη
ηε ζαλάησζε, αιιά θαη ηελ πξνζηαζία θαηά ηελ εθηξνθή απηώλ ησλ εηδώλ.
http://www.rspca.org.uk/ImageLocator/LocateAsset?asset=document&assetId=1232
731074670&mode=prd
http://www.freedomfood.co.uk/media/51298/RSPCA-welfare-standards-for-farmedrainbow-trout-web-.pdf
Παξαθαιείζζε όπσο ελεκεξσζείηε γηα ηα αλσηέξσ θείκελα, ώζηε λα θαηαζηεί
αξηηόηεξε ε πξνεηνηκαζία ησλ Τπεξεζηώλ ζηνλ ηνκέα ηνπ Κνηλνηηθνύ ειέγρνπ πνπ αθνξά ηελ
επδσία ησλ ηρζύσλ.
Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη
ηεο θαιύηεξεο θαηαλόεζεο ησλ θεηκέλσλ από ηελ αγγιηθή γιώζζα).
Δπραξηζηνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπλεξγαζία ζαο.
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