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Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl gyvų gyvūnų vežimo ir ritualinio 
skerdimo

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 13 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB ) Nr. 1/2005 dėl 
gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas, iš dalies keičiantį 
Direktyvas 64/432/EEB, 93/119/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 1255/971, 14 straipsnio 1 
dalį ir 2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1099/20092 dėl žudomų 
gyvūnų apsaugos, 4 straipsnio 4 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnį,

A. kadangi 2018 m. prekyba gyvais gyvūnais su trečiosiomis šalimis sudarė apie tris mlrd. 
EUR3 ir vyko sunkiomis sąlygos, visų pirma 2019 m.4 vežant į Saudo Arabiją buvo 
numarinta 14 600 avių, o taikant Reglamentą (EB) Nr. 1/2005 tebepasitaiko spragų, 
skatinant nesąžiningą konkurenciją Europos Sąjungoje (ES);

B. kadangi šis eksportas vyksta su šalimis, kuriose praktikuojamas ritualinis skerdimas, 
kuris, pasak Europos maisto saugos tarnybos, „sukelia gyvūnams didelį skausmą, baimę 
ir kančias“5;

1. atkreipia dėmesį į paskelbtą gyvų gyvūnų eksporto į Jungtinę Karalystę draudimą ir 
skatina pereiti prie prekybos skerdiena6;

2. palankiai vertina ES Teisingumo Teismo (ESTT) sprendimą byloje C-336/197 ir ragina 
valstybes nares taikyti grįžtamąjį apsvaiginimą ritualiniam skerdimui; 

3. reikalauja , kad Komisija nustatytų gyvūnų skerdimo ir vežimo sąlygas dvišaliuose 
susitarimuose ir vežimo už ES ribų priemones (geografinės vietos nustatymas ir kt.);

1 OL L 3, 2005 1 5, p. 1,https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R0001&from=lt. 
2OL L 303 2009 11 18, p. 1, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/1099/oj?locale=lt. 
3 „ES prekybos gyvais gyvūnais su ES nepriklausančiomis šalimis vertė buvo daug mažesnė ir 2018 m. sudarė mažiau kaip 3 
trln. EUR„ , „ES prekyba gyvais gyvūnais ir jų vežimas„ , Europos Parlamento tyrimų tarnybos blogas, 2020 m. vasario 
mėn.
4 https://www.nytimes.com/2019/11/29/world/europe/sheep-rescue-ship-romania.html. 
5 «slaughter without stunning seriously impairs welfare in a significant proportion of animals due to the experience of severe 
pain, fear and distress», «Welfare of cattle at slaughter», EFSA Journal, mokslinė nuomonė, patvirtinta 2020 m. rugsėjo 24 
d. doi: 10.2903/j.efsa.2020.6275, p. 76, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2020.6275.
6 https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/uk-moves-to-ban-live-exports-of-animals-but-eu-ban-far-off-says-
mep/. 
7 Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-336/19, Liuksemburgas, 2020 m. gruodžio 17 d.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R0001&from=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/1099/oj?locale=lt
https://www.nytimes.com/2019/11/29/world/europe/sheep-rescue-ship-romania.html
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2020.6275
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/uk-moves-to-ban-live-exports-of-animals-but-eu-ban-far-off-says-mep/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/uk-moves-to-ban-live-exports-of-animals-but-eu-ban-far-off-says-mep/
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4. primena ESTT sprendimą byloje C-424/138.

8 2015 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje C-424/13,https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/fr/TXT/PDF/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2015.205.01.0005.01.FRA. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.205.01.0005.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.205.01.0005.01.FRA

