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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja mano, kad iš visų gyvūnines maisto sudedamąsias dalis apdorojančių 
įmonių, siekiančių parduoti jas kaip maisto produktus, turėtų būti reikalaujama pastebimai ir 
įskaitomai ant savo produktų nurodyti, ar gyvūnai, iš kurių gautos sudedamosios dalys, 
paskersti vykdant ritualinį skerdimą. Pasak peticijos pateikėjos, parduotuvėse ar restoranuose 
vartotojams neįmanoma nustatyti, ar produktuose yra vykdant ritualinį skerdimą paskerstų 
gyvūnų dalių. Vartotojams privalo būti suteikiama galimybė parduotuvėje ar restorane priimti 
informacija pagrįstus sprendimus, kaip ir ekologiškos ir įprastos mėsos atveju.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. liepos 10 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugsėjo 20 d.

„ES teisės aktuose nėra mėsos, gautos iš gyvūnų, kurie paskersti vykdant ritualinį skerdimą,
apibrėžties. Tačiau valstybės narės yra atsakingos už leidimą skersti gyvūnus jų neapsvaiginus 
tam tikrų ritualinių skerdimų ritualų atveju ir už jų skerdimo sąlygų priežiūrą, laikantis ES ir 
nacionalinių taisyklių, kurios gali būti griežtesnės.

Kartu Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, 
reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo1

                                               
1 OL L 109, 2000 5 6, p. 29.
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nenumatyti jokie konkretūs ženklinimo reikalavimai, susiję su informacija apie skerdimo 
būdus. Pastaroji direktyva neseniai peržiūrėta. Nuo 2014 m. gruodžio 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo 
vartotojams bus panaikinta ir pakeista Direktyva 2000/13/EB1. Reglamento (ES) 
Nr. 1169/2011 50 konstatuojamojoje dalyje pripažįstama, kad Sąjungos vartotojai vis labiau 
domisi Sąjungos taisyklių dėl gyvūnų gerovės juos skerdžiant, įgyvendinimu, taip pat tuo, ar 
gyvūnas buvo apsvaigintas prieš jį skerdžiant. Tuo klausimu rengiant būsimą Sąjungos 
gyvūnų apsaugos ir gerovės strategiją reikėtų apsvarstyti galimybę atlikti galimybės teikti 
vartotojams atitinkamą informaciją gyvūnų apsvaiginimo klausimu tyrimą. Iš pradžių šį 
tyrimą2, kaip 2012–2015 m. ES gyvūnų gerovės strategijos3 rezultatų dalį, planuota atlikti 
2013 m. 2013 m. kovo mėn. Komisija pasirašė sutartį dėl tyrimo, jo rezultatus tikimasi gauti 
iki 2014 m. balandžio mėn. Komisija, atsižvelgdama į tyrimo išvadą, apsvarstys, ar reikia 
imtis tolesnių veiksmų.
Išvada

Peticijos pateikėjos iškeltą klausimą teisės aktų leidėjai jau apsvarstė neseniai priimtame 
Reglamente (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams. Šiuo metu 
nuspręsta nereikalauti teikti tokios informacijos. Informacijos apie gyvūnų apsvaiginimą 
teikimas vartotojams svarstomas atsižvelgiant į konkretų vykdomą tyrimą. Komisija, 
atsižvelgdama į tyrimo išvadą, apsvarstys, ar reikia imtis tolesnių veiksmų.“

                                               
1 OL L 304, 2011 11 22, p. 18.
2 Tyrimas „Tyrimas dėl galimybės vartotojams teikti informaciją apie gyvūnų apsvaiginimą“.
3 2012 m. sausio 19 d. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui dėl Europos Sąjungos strategijos dėl gyvūnų gerovės apsaugos 2012–2015 m., 
COM(2012)6 final.


