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Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002867/2018/αναθ.1 

προς την Επιτροπή 
Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Sofia Sakorafa (GUE/NGL) 

Θέμα: Αναγκαιότητα συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής του κανονισμού 1099/2009 από τα 
κράτη μέλη και δυνατότητα ή υποχρέωση θέσπισης ιδιαίτερων μεθόδων σφαγής των 
ζώων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:  

- Η Ελληνική Κυβέρνηση υιοθέτησε την Κοινή Υπουργική Απόφαση 951/44337/2017 με τίτλο 
«Καθορισµός των αναγκαίων συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή του κανονισµού 
1099/2009 του Συµβουλίου, σχετικά µε τη σφαγή ζώων σε σφαγεία στο πλαίσιο λατρευτικών 
τύπων», με την επίπλαστη πρόφαση ότι επρόκειτο για πράξη επιβεβλημένη από τον εν λόγω 
κανονισμό.  

- Το άρθρο 288 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι ο κανονισμός έχει γενική ισχύ και είναι δεσμευτικός ως 
προς όλα τα μέρη του και επομένως δεν υπάρχει καμία ανάγκη για περαιτέρω νομοθέτηση, 
όπως λανθασμένα παρουσιάστηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση.  

- Σύμφωνα με το άρθρο 26 του κανονισμού 1099/2009 τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν σε 
ισχύ́ εθνικούς κανόνες που αποσκοπούν να εξασφαλίσουν ευρύτερη προστασία των ζώων 
κατά́ τη θανάτωσή τους και οι οποίοι ίσχυαν κατά́ το χρόνο έναρξης εφαρμογής του εν λόγω 
κανονισμού.  

Ερωτάται η Επιτροπή:  

- Απαιτούνται από τον κανονισμό 1099/2009 υποχρεωτικά συμπληρωματικά εθνικά μέτρα για 
την εφαρμογή των διατάξεων αυτού σχετικά με τη σφαγή ζώων σε σφαγεία στο πλαίσιο 
λατρευτικών τύπων;  

 
- Επιβάλλει το άρθρο 4 παράγραφος 4 του κανονισμού1 σε κάθε κράτος μέλος να αποδεχθεί 

ιδιαίτερες μεθόδους σφαγής για λατρευτικούς σκοπούς ή αυτό εμπίπτει στη διακριτική 
ευχέρεια του κάθε κράτους μέλους και επομένως, μόνον σε περίπτωση που αυτό αποφασίσει 
να επιτρέψει ιδιαίτερες μεθόδους σφαγής, τότε η υποχρέωση που έχει, σύμφωνα με το εν 
λόγω άρθρο, είναι, οι σφαγές αυτές  να διενεργούνται σε σφαγείο;  

 

 

                                                      
1  http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/1099/oj "Για τα ζώα που υποβάλλονται σε ιδιαίτερες μεθόδους σφαγής 

που προβλέπονται από λατρευτικούς τύπους δεν εφαρμόζονται οι απαιτήσεις του άρθρου 4§1, υπό την 
προϋπόθεση ότι η σφαγή διενεργείται σε σφαγείο". 


