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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000027/2015 

aan de Commissie 
Artikel 128 van het Reglement 

Sophie Montel, Marine Le Pen, Dominique Bilde, Florian Philippot, Steeve Briois, Mireille 

D'Ornano, Marie-Christine Boutonnet, Matteo Salvini, Olaf Stuger, Gerolf Annemans, Mario 

Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Vicky Maeijer, Sylvie Goddyn, 

Jean-Marie Le Pen, Jean-François Jalkh, Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Harald Vilimsky, 

Franz Obermayr, Georg Mayer, Barbara Kappel, Bruno Gollnisch, Philippe Loiseau, Bernard 

Monot, Nicolas Bay, Edouard Ferrand, Gilles Lebreton, Marcel de Graaff, Dominique Martin, 

Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Rikke Karlsson, Fredrick Federley, Angel 

Dzhambazki, Joëlle Bergeron, Aymeric Chauprade, Joëlle Mélin 

Betreft: Consumenteninformatie over en etikettering van vlees dat afkomstig is van rituele 
slachting 

De terugkerende schandalen in de voedingsmiddelenindustrie, zowel in Frankrijk als in sommige 
andere lidstaten, geven blijk van ernstige tekortkomingen ten aanzien van de traceerbaarheid van 
producten en de leesbaarheid van de etikettering voor de consumenten.  

Deze gebreken zijn een realiteit in de vleessector, met het probleem van de afzet van ritueel geslachte 
dieren die via de traditionele kanalen zonder bijzondere etikettering verkocht worden.  

De Commissie heeft onlangs erkend dat het aantal ritueel geslachte dieren de behoeften van de 
religieuze minderheden ruimschoots overtreft. Paragraaf 49 van de resolutie van het Europees 
Parlement van 4 juli 2012 over de strategie van de Europese Unie voor de bescherming en het welzijn 
van dieren 2012-2015 wijst op de ongerustheid van de Europese burgers in verband met dit 
onderwerp: "... dat de kwestie van consumenten die niet te weten komen of het vlees dat zij kopen al 
dan niet afkomstig is van dieren die zonder verdoving werden geslacht een kwestie is van groot 
algemeen belang om redenen van transparantie en dierenleed...". 

1. Hoe zit het met het evaluatieverslag inzake de etikettering van vlees dat afkomstig is van dieren 
die zonder verdoving geslacht zijn, dat de Commissie voor 2013 zou uitbrengen? 

2. Is de Commissie van plan een betrouwbaar en duidelijk etiketteringssysteem in te stellen voor 
vlees dat ritueel geslacht is? 

Ingediend: 17.3.2015 
Doorgezonden: 19.3.2015 
Uiterste datum beantwoording: 26.3.2015 


