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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1719/2012, της Myriam Plein, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με το 
κρέας στα τρόφιμα το οποίο προέρχεται από ζώα που σφαγιάζονται 
τελετουργικά

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα θεωρεί ότι όλες οι επιχειρήσεις που επεξεργάζονται συστατικά ζωικής 
προέλευσης με σκοπό την εμπορία τους στα προϊόντα διατροφής θα πρέπει να υποχρεούνται 
να αναγράφουν ευκρινώς και ευανάγνωστα στα προϊόντα τους εάν τα ζώα από τα οποία 
παράγονται τα συστατικά προέρχονται από τελετουργική σφαγή. Σύμφωνα με την 
αναφέρουσα, δεν είναι δυνατό οι καταναλωτές σε καταστήματα ή εστιατόρια να διακρίνουν 
κατά πόσον ένα προϊόν περιέχει τμήματα από ζώα που προέρχονται από τελετουργική σφαγή. 
Οι καταναλωτές θα πρέπει, όπως στην περίπτωση του βιολογικού κρέατος και του απλού 
κρέατος, να είναι σε θέση να προβαίνουν σε τεκμηριωμένη επιλογή σε ένα κατάστημα ή 
εστιατόριο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Ιουλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Σεπτεμβρίου 2013

Το κρέας που προέρχονται από τελετουργική σφαγή δεν ορίζεται συγκεκριμένα στη 
νομοθεσία της ΕΕ. Ωστόσο, τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για τις ρυθμίσεις σφαγής 
λαμβάνοντας υπόψη τις περιπτώσεις ορισμένων θρησκευτικών παραδόσεων και για τον 
έλεγχο των συνθηκών υπό τις οποίες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα, σύμφωνα με την ΕΕ και, 
ενδεχομένως, για την επιβολή αυστηρότερων εθνικών κανονισμών.
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Παράλληλα, η οδηγία αριθ. 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την 
παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων1, δεν θέτει εναρμονισμένους κανόνες που 
διέπουν την επισήμανση των τροφίμων ως προς τις μεθόδους σφαγής. Η οδηγία αυτή 
πρόσφατα αναθεωρήθηκε. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα 
στους καταναλωτές θα καταργήσει και θα αντικαταστήσει την οδηγία 2000/13/ΕΚ από τις 13 
Δεκεμβρίου 20142. Η αιτιολογική σκέψη (50) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 
αναγνωρίζει ότι οι καταναλωτές της Ένωσης δείχνουν αυξανόμενο ενδιαφέρον για την 
εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων καλής μεταχείρισης των ζώων κατά τη στιγμή της 
σφαγής, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον το ζώο ήταν αναίσθητο πριν από τη σφαγή. 
Επ’ αυτού, πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο σύνταξης μελέτης για τη δυνατότητα παροχής 
στους καταναλωτές πληροφοριών για τη νάρκωση των ζώων στο πλαίσιο της μελλοντικής 
στρατηγικής της Ένωσης για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων. Η μελέτη3

αρχικά προγραμματίστηκε για το 2013 ως τμήμα των στοιχείων της στρατηγικής της ΕΕ για 
την καλή μεταχείριση των ζώων 2012-20154. Η Επιτροπή υπέγραψε τη σύμβαση για τη 
μελέτη τον Μάρτιο 2013 και τα αποτελέσματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα από τον 
Απρίλιο 2014. Υπό το φως των αποτελεσμάτων της μελέτης, η Επιτροπή θα εξετάσει κατά 
πόσον απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες. 
Συμπέρασμα

Το θέμα που εγείρει ο αναφέρων έχει ήδη εξετασθεί από τους νομοθέτες κατά τον πρόσφατα 
εγκριθέντα κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα 
τρόφιμα στους καταναλωτές. Αποφασίστηκε να μη ζητηθούν στην παρούσα φάση 
πληροφορίες σε υποχρεωτική βάση. Η παροχή των σχετικών πληροφοριών για τη νάρκωση 
των ζώων εξετάζεται στο πλαίσιο μιας ειδικής υπό εξέλιξη μελέτης. Υπό το φως των 
αποτελεσμάτων της μελέτης, η Επιτροπή θα εξετάσει κατά πόσον απαιτούνται περαιτέρω 
ενέργειες.

                                               
1 ΕΕ L 109 της 6.5.2000, σ. 29. 
2 ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 18.
3 Η μελέτη έχει τίτλο «Μελέτη σχετικά με τη δυνατότητα ενημέρωσης των καταναλωτών για την αναισθητοποίηση 
των ζώων.»
4 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία και την καλή 
διαβίωση των ζώων 2012-2015, COM(2012)6 τελικό, με ημερομηνία 19.1.2012.


