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Επίθαηξε Εξώτεσε
πξνο Υπνπξγό Αγξντηθήο Αλάπτπμεο & Τξνυίκωλ
Θέκα: Θα σεβαστεί ε θπβέξλεσε τελ απόυασε τνπ ΣτΕ πνπ απαγνξεύεη τηο
συαγέο τωλ δώωλ ρωξίο αλαησζεσία;
Η λνκνζεζία ηεο Ε.Ε. απαηηεί ηελ αλαηζζεηνπνίεζε ηωλ δώωλ πξηλ από ηελ ζθαγή θαηά ηελ
άζθεζε ζξεζθεπηηθώλ πξαθηηθώλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί θαηά ην δπλαηό ιηγόηεξν
επώδπλε ε όιε δηαδηθαζία όπωο πεξηγξάθεηαη ζηελ Κνηλνηηθή Ννκνζεζία (Καλνληζκόο (ΕΚ)
αξηζ. 1099/2009). Πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ νη αλάγθεο ηωλ κνπζνπικαληθώλ θαη
εβξαϊθώλ θνηλνηήηωλ ή/θαη γηα ιόγνπο εμαγωγώλ -βάζεη ηνπ Φάξηε ηωλ Θεκειηωδώλ
Δηθαηωκάηωλ ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο- νη ρώξεο ρνξεγνύλ παξεθθιίζεηο από ηελ ππνρξέωζε
αλαηζζεηνπνίεζεο.
Επηπιένλ, ζύκθωλα κε πξόζθαηε Απόθαζε ηνπ Επξωπαϊθνύ Δηθαζηεξίνπ ην θξέαο από
ζθαγή ρωξίο αλαηζζεζία δελ κπνξεί λα πάξεη ηελ βηνινγηθή πηζηνπνίεζε δει. πνηνηηθό γηα
ηελ αλζξώπηλε πγεία δηόηη “Επηζηεκνληθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη όηη κόλν ε αλαηζζεηνπνίεζε
κπνξεί λα δηαζθαιίζεη ηνλ κηθξόηεξν δπλαηό βαζαληζκό ηωλ δώωλ θαηά ηε ζθαγή”.
Μεηά θαη ηελ θαηαδίθε ηεο ρώξαο καο από ην Δηθαζηήξην ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο εμαηηίαο
ηωλ ζπζηεκαηηθώλ παξαβάζεωλ ηωλ θαλόλωλ ηωλ ζρεηηθώλ Οδεγηώλ θαη Καλνληζκώλ ηεο
ΕΕ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηωλ δώωλ θαηά ηε κεηαθνξά θαη θαηά ηε ζθαγή ή ηε
ζαλάηωζή ηνπο (C-416/07), ε ρώξα ζπλερίδεη λα επηηξέπεη ηε ζθαγή ιαηξεπηηθνύ ηύπνπ
ρωξίο αλαηζζεζία ηωλ δώωλ (ΚΥΑ 951/44337/2017). Ωζηόζν κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 1751/2021
Απόθαζή ηνπ ην Δ΄ Τκήκα ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Επηθξαηείαο έθαλε δεθηή ηελ αίηεζε ηεο
Παλειιαδηθήο Φηινδωηθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Οκνζπνλδίαο θαη αθύξωζε ηελ
πξναλαθεξόκελε ΚΥΑ.
Σύκθωλα κε πιεξνθνξίεο θηινδωηθέο νξγαλώζεηο αλαθέξνπλ όηη ε θπβέξλεζε δε ζα
ζεβαζηεί ηελ απόθαζε ηνπ ΣηΕ, αιιά θαη ηελ θηινζνθία ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο γηα ηελ
πξνζηαζία ηωλ δώωλ θαηά ηε ζαλάηωζε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο -πξηλ ηε ζθαγήαλαηζζεηνπνίεζεο, όπωο πεξηγξάθεηαη ζηελ Κνηλνηηθή Ννκνζεζία, θαη ζα επαλαθέξεη ηηο
ζθαγέο ηωλ δώωλ ρωξίο αλαηζζεζία.
Εξωτάταη ν θ. Υπνπξγόο:
Θα ζεβαζηεί ε θπβέξλεζε ηεο ΝΔ ηελ απόθαζε ηνπ ΣηΕ πνπ απαγνξεύεη ηηο ζθαγέο ηωλ
δώωλ ρωξίο αλαηζζεζία εθαξκόδνληαο ηα όζα έθξηλε ζηελ αλωηέξω αθπξωηηθή ηνπ απόθαζε
ην ΣηΕ, ζπκκνξθνύκελε όπωο νξίδεη ην Σύληαγκα; Θα πξνρωξήζεη ξεηά κε ηππηθό λόκν
ζηελ νξηζηηθή απαγόξεπζε ηεο ζθαγήο ηωλ δώωλ ρωξίο αλαηζζεζία γηα ζξεζθεπηηθνύο ιαηξεπηηθνύο ιόγνπο;
Ο εξωτώλ Βνπιεπτήο
Κξίτωλ Αξσέλεο

