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TÓM TẮT 

Đây là bài tổng quan về luật pháp Châu Âu hiện hành liên quan đến phúc lợi động vật. Yêu cầu pháp lý liên quan 

đến chuồng nuôi và chăm sóc vật nuôi sản xuất thực phẩm (gia cầm, bê và lợn), vận chuyển vật nuôi và giết vật 

nuôi (không chỉ ở lò mổ, mà còn trong trường hợp dịch bệnh lây lan). Thông tin chung về quy định và nội dung 

của luật pháp Châu Âu cũng như thông tin chi tiết liên quan đến yêu cầu đối với từng loài động vật đã được đưa 

ra. Kể cả các yếu tố khác liên quan đến phúc lợi động vật như thiến lợn con, nghi lễ giết mổ thờ cúng và động vật 

thí nghiệm cũng được xem xét. Cuối cùng, một số sáng kiến gần đây trong lĩnh vực phúc lợi động vật được đề 

cập và các liên kết hữu ích được cung cấp cho việc tìm kiếm các văn bản pháp lý và thông tin hỗ trợ bổ sung 

khác. 

Từ khóa: quy định, chỉ thị, gia cầm, bê, lợn. 

ABSTRACT 

A brief summary of European legislation regarding animal welfare 

An overview of the current European legislation concerning animal welfare is given. The legal requirements 

concern the housing and care of production animals (poultry, calves and swine), the transport of animals and the 

killing of animals (not only in slaughterhouses, but also in case of contagious animal dis- ease outbreaks). 

General information concerning the principles and contents of European pieces of legislation as well as detailed 

information concerning require- ments for individual animal species is given. Furthermore, other elements con- 

cerning animal welfare such as castration of piglets, ritual slaughter and animals used for experimental purposes 

are also reviewed. Finally, some recent initiatives in the field of animal welfare are mentioned and useful links 

are provided for find- ing the various legislative acts and additional supportive information. 
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