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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.9.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1719/2012, внесена от Мириам Плайн, с германско 
гражданство, относно месо от ритуално умъртвени животни в 
хранителни изделия

1. Резюме на петицията

Вносителката счита, че от всички предприятия, преработващи съставки от животински 
произход с цел пускането им на пазара в хранителни изделия, следва да се изисква да 
посочват по очевиден и четлив начин върху техните продукти дали животното или 
животните, от които са извлечени съставките, са били умъртвени по ритуален начин. 
Според вносителката не е възможно потребителите в магазини или ресторанти да кажат 
дали изделието съдържа части от ритуално умъртвени животни. Потребителите трябва 
да могат, като в случаите на органично чисто месо и обикновено месо, да направят 
информиран избор в магазин или ресторант.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 10.7.2013 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20.09.2013 г.

Месото от ритуално умъртвени животни не се урежда от законодателството на ЕС. В 
същото време държавите членки носят отговорност за разрешаването на клане без 
зашеметяване в случаите на определени религиозни ритуали и за наблюдението на 
условията, при които следва да бъде извършвано, в съответствие с правилата на ЕС и 
вероятно по-строгите национални правила.
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Успоредно с това, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за 
сближаване на законодателствата на държавите членки относно етикетирането, 
представянето и рекламата на храните1 не предвижда никакво конкретно изискване 
относно етикетирането във връзка с информацията относно методите на клане на 
животни. Въпросната директива наскоро беше преразгледана. Регламент (ЕС) № 
1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета за предоставянето на информация за 
храните на потребителите ще отмени и замени Директива 2000/13/EC след 13 декември 
2014 г.2 Съображение (50) от Регламент (ЕС) № 1169/2011 отбелязва, че потребителите 
в Съюза показват все по-голям интерес към прилагането на правилата на Съюза за 
хуманно отношение към животните по време на клане, включително дали животното е 
било зашеметено, преди да бъде заклано. В този дух се предвижда да бъде обмислено 
провеждането на проучване относно  възможността за това, на потребителите да се 
предоставя съответната информация относно зашеметяването на животните в контекста 
на бъдещата стратегия на Съюза за закрилата и хуманното отношение към животните. 
Това проучване3 беше планирано първоначално за 2013 г. като част от предвидените 
резултати от стратегията на ЕС относно хуманното отношение към животните за 2012 –
2015 г.4 Комисията подписа договора за проучването през март 2013 г. и резултатите се 
очакват през април 2014 г .  Във връзка с това какви ще бъдат резултатите от 
проучването, Комисията ще обмисли какви допълнителни действия са необходими. 
Заключение

Въпросът, повдигнат от вносителя на петицията, вече е бил разгледан от 
законодателите в рамките на наскоро приетия Регламент (ЕС) № 1169/2011 за 
предоставянето на информация за храните на потребителите. На този етап беше решено 
да не се изисква задължително подобна информация. Предоставянето на съответна 
информация на потребителите относно зашеметяването на животни преди клане се 
разглежда в контекста на конкретно протичащо проучване. Във връзка с това какви ще 
бъдат резултатите от проучването, Комисията ще обмисли какви допълнителни 
действия са необходими.

                                               
1 ОВ L 109, 6.5.2000 г., стр. 29.
2 ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18.
3 Проучването е озаглавено „Проучване относно възможността за това, на потребителите да се 

предоставя съответната информация относно зашеметяването на животните преди клане“.
4 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален 

комитет относно стратегията на Европейския съюз за защита и хуманно отношение към животните за 
периода 2012—2015 г., COM(2012)6 final, от 19.1.2012 г.


