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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1719/2012 af Myriam Plein, tysk statsborger, om kød fra rituelt 
slagtede dyr i fødevarer

1. Sammendrag

Andrageren mener, at alle virksomheder, der forarbejder animalske ingredienser med henblik 
på at bruge dem i fødevarer, bør være forpligtet til at angive synligt og letlæseligt på deres 
produkter, om dyret eller dyrene, hvorfra ingredienserne stammer, er blevet rituelt slagtet. 
Ifølge andrageren er det ikke muligt for forbrugerne i butikker eller restauranter at se, om et 
produkt indeholder dele fra rituelt slagtede dyr. Forbrugerne burde, som ved økologisk kød og 
almindeligt kød, være i stand til at træffe et informeret valg i en butik eller restaurant.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. juli 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. september 2013

Rituelt slagtet kød er ikke defineret i EU-lovgivningen. Dog er medlemsstaterne ansvarlige 
for at tillade slagtning uden bedøvelse i tilfælde af visse religiøse ritualer og for overvågning 
af betingelserne, hvorunder dette skal finde sted, i overensstemmelse med EU-lovgivning og 
eventuelt strengere nationale love.
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for 
levnedsmidler1 fastsætter ingen specifikke mærkningskrav med hensyn til oplysning om 

                                               
1 EFT L 109 af 6.5.2000, s. 29. 
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slagtningsmetode. Det sidstnævnte direktiv er blevet revideret for nylig. Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne vil ophæve 
og erstatte direktiv 2000/13/EF pr. 13. december 20141. Betragtning 50 i forordning (EU) nr. 
1169/2011 anerkender, at forbrugerne i Unionen viser voksende interesse for gennemførelsen 
af Unionens dyrevelfærdsregler i forbindelse med slagtning, herunder spørgsmålet om, 
hvorvidt dyret blev bedøvet før slagtning. Ifølge betragtningen burde det derfor i forbindelse 
med en fremtidig EU-strategi for dyrebeskyttelse og -velfærd overvejes at undersøge 
mulighederne for, at forbrugerne gives information om bedøvelse af dyr, Denne undersøgelse2
var oprindeligt planlagt til 2013 som del af resultaterne af EU's dyrevelfærdsstrategi 2012-
20153. Kommissionen underskrev kontrakten for undersøgelsen i marts 2013, og resultaterne 
forventes at foreligge inden april 2014. I lyset af undersøgelsens resultat vil Kommissionen 
overveje, om det er nødvendigt med yderligere tiltag. 
Konklusion

Det spørgsmål, der rejses af andrageren, er allerede blevet behandlet af lovgiverne i den nyligt 
vedtagne forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne. Det er 
blevet besluttet, at det ikke er obligatorisk at kræve sådanne oplysninger på nuværende 
tidspunkt. Tilvejebringelsen af relevant information om bedøvelse af dyr til forbrugerne 
overvejes i forbindelse med en igangværende undersøgelse. I lyset af undersøgelsens resultat 
vil Kommissionen overveje, om det er nødvendigt med yderligere tiltag.

                                               
1 EUT L 304 af 22.11.2011, s. 18.
2 Denne undersøgelse har titlen "Study on the opportunity to provide consumers with relevant information on the 
stunning of animals".
3 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg om Den Europæiske Unions strategi for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd 2012-2015, COM(2012)0006, af 
19.1.2012.


