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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000027/2015 

adresată Comisiei 
Articolul 128 din Regulamentul de procedură 

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 

Subiect: Informarea consumatorilor și etichetarea cărnii provenite din sacrificarea ritualică 

Scandalurile repetate care afectează industria agroalimentară, în Franța ca și în alte țări membre, duc 
la apariția unor deficiențe grave, atât la nivelul trasabilității produselor, cât și în ceea ce privește 
lizibilitatea etichetelor pentru consumatori. 

Aceste lipsuri sunt o realitate în industria cărnii, confruntată cu problema comercializării animalelor 
sacrificate ritualic, care sunt vândute în circuitul clasic, fără etichetare specială.  

Comisia a recunoscut că numărul animalelor sacrificate ritualic este cu mult mai mare decât 
necesitățile minorităților religioase. Punctul 49 al Rezoluției Parlamentului European din 4 iulie 2012 
referitoare la strategia Uniunii Europene pentru protecția și bunăstarea animalelor 2012-2015 face 
trimitere la preocupările cetățenilor europeni cu privire la acest subiect: „[...] faptul că consumatorii nu 
știu dacă carnea pe care o cumpără provine de la animale sacrificate fără a fi asomate sau nu este o 
problemă de interes public major sub aspectul transparenței, precum și al suferinței provocate 
animalelor [...].” 

1. Ce se întâmplă cu raportul referitor la evaluarea etichetării cărnii provenind de la animalele 
sacrificate fără asomare, pe care Comisia trebuia să-l prezinte înainte de 2013? 

2. Intenționează Comisia să instituie un sistem de etichetare fiabil și clar pentru carnea provenind 
din sacrificarea ritualică? 
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Termen pentru răspuns: 26.3.2015 


