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élelmiszerekben található rituálisan levágott állatokból származó húsról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója úgy véli, hogy minden olyan vállalkozásnak, amelyik állati eredetű 
anyagokat élelmiszerekben történő értékesítés céljából kezel, olyan látható és olvasható 
jelölést kellene alkalmaznia a terméken, amelyből megállapítható, hogy az összetevők 
rituálisan levágott állatokból származnak-e. A petíció benyújtója szerint az üzletekben és az 
éttermekben a fogyasztók nem tudják eldönteni, hogy a termék tartalmaz-e rituálisan levágott 
állatokból származó összetevőket. A fogyasztóknak az üzletben vagy az étteremben 
lehetőséget kellene adni a megalapozott döntésre, ahogy az ökológiai termelésből származó 
hús, illetve a hétköznapi hús esetében történik.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. július 10. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. szeptember 20.

Az uniós jog nem rendelkezik a rituálisan levágott állatok húsáról. Azonban a tagállamok 
hatáskörébe tartozik a kábítás nélküli vágás engedélyezése bizonyos vallási rítusok esetében, 
valamint a végrehajtás körülményeinek felügyelete, az uniós, illetve az esetlegesen szigorúbb 
nemzeti jogszabályoknak megfelelően.
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Ezzel párhuzamosan, az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó 
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv1 nem rendelkezik semmilyen címkézési kötelezettségről a levágás módjára 
vonatkozó információt illetően. Ez utóbbi irányelvet nemrég felülvizsgálták. A fogyasztók 
élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2014. december 13-tól hatályon kívül helyezi a 2000/13/EK irányelvet és 
annak helyébe lép2. Az 1169/2011/EU rendelet (50) preambulumbekezdése tudomásul veszi, 
hogy az Unió fogyasztói növekvő érdeklődést mutatnak az uniós állatjóléti szabályok vágás 
során történő végrehajtása iránt, így aziránt is, hogy az állatot a vágást megelőzően 
elkábították-e. Ennek megfelelően rendelkezik arról, hogy fontolóra kell venni egy, az állatok 
elkábítására vonatkozó megfelelő információk feltüntetésének lehetőségéről szóló tanulmány 
készítését a jövőbeli uniós állatvédelmi és állatjóléti stratégia kidolgozásakor. A tanulmány3

elkészítését eredetileg a 2013-as évre tervezték, az Unió 2012–2015-ös állatjóléti 
stratégiájának egyik részfeladataként4. A Bizottság 2013 márciusában írta alá a szerződést a 
tanulmány elkészítéséről, az eredmények várhatóan 2014 áprilisáig készülnek el. A tanulmány 
eredményének fényében a Bizottság mérlegelni fogja, hogy szükség van-e további lépésekre. 

Következtetés
A petíció benyújtója által felvetett kérdést a jogalkotók már mérlegelték a fogyasztók 
élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló, nemrég elfogadott 1169/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben. A született döntés értelmében a jelenlegi szakaszban nem 
kötelező információt nyújtani a vágás módjára vonatkozóan. Az állatok elkábítására 
vonatkozó, a fogyasztóknak szóló megfelelő információk feltüntetésének kérdésével egy még 
folyamatban lévő, konkrétan ezt vizsgáló tanulmány foglalkozik. A Bizottság a tanulmányban 
közölt eredmények fényében fogja mérlegelni, hogy szükség van-e további lépésekre.

                                               
1 HL L 109, 2000.5.6., p. 29.
2 HL L 304, 2011.11.22., 18. o.
3 A tanulmány címe: „Tanulmány a fogyasztók informálásának lehetőségéről az állatok elkábításával 
kapcsolatban”.
4 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak az állatok védelmére és az állatjólétre vonatkozó európai uniós stratégiáról (2012–2015), 
COM(2012)6 végleges, 2012.1.19.


