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Temats: Lūgumraksts Nr. 1719/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā Myriam 
Plein, par rituālā kaušanas procesā nokautu dzīvnieku gaļu pārtikas 
produktos

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka visiem uzņēmumiem, kas pārstrādā dzīvnieku izcelsmes 
izejvielas pārtikas produktos ar nolūku tos pārdot, ir jāpieprasa, lai tie uz saviem produktiem 
skaidri redzami un salasāmi norāda, vai dzīvnieks(-i), no kura(-iem) iegūtas attiecīgās 
sastāvdaļas, ir nokauts rituālā kaušanas procesā. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzējas teikto 
patērētājiem veikalos un restorānos nav iespējams noteikt, vai attiecīgais produkts satur 
rituālā kaušanas procesā nokautu dzīvnieku sastāvdaļas. Patērētājiem jābūt iespējai, kā, 
piemēram, bioloģiskās un parastās gaļas gadījumā, veikalā vai restorānā izdarīt apzinātu 
izvēli.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 10. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 20. septembrī

ES tiesību aktos nav definīcijas rituālā kaušanā iegūtai gaļai. Tomēr dalībvalstis ir atbildīgas 
par to, vai atļaut dzīvnieku nonāvēšanu bez apdullināšanas, izmantojot īpašas reliģiskos 
rituālos paredzētas nonāvēšanas metodes, kā arī par apstākļu uzraudzību, kādos šī nonāvēšana 
notiek, atbilstīgi ES tiesību aktiem un, iespējams, vēl stingrākiem attiecīgās valsts tiesību 
aktiem.
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Turklāt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/13/EK par dalībvalstu tiesību aktu 
tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu, noformēšanu un reklāmu1, neparedz 
nekādas īpašas marķēšanas prasības attiecībā uz informāciju par nonāvēšanas metodi. Šī 
direktīva nesen tika pārskatīta. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1169/2011 
par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem atcels un aizstās Direktīvu 
2000/13/EK, sākot no 2014. gada 13. decembra. Regulas (ES) Nr. 1169/2011 50. apsvērumā 
ir atzīts, ka patērētāji Savienībā apliecina arvien lielāku interesi par Savienības dzīvnieku 
labturības noteikumu īstenošanu nokaušanas laikā, tostarp par to, vai dzīvniekus pirms 
kaušanas apdullina.  Šajā sakarībā tajā noteikts, ka pētījums par iespēju sniegt patērētājiem 
atbilstīgu informāciju par dzīvnieku apdullināšanu būtu jāskata kontekstā ar Savienības 
nākotnes stratēģiju par dzīvnieku aizsardzību un labturību. Pētījums2 tika sākotnēji plānots 
2013. gadā, kā daļa no ES stratēģijas par dzīvnieku labturību 2012.-2013. gadam3

pasākumiem.  Komisija parakstīja līgumu par pētījuma veikšanu 2013. gada martā, un 
sagaidāms, ka rezultāti būs pieejami 2014. gada aprīlī. Atkarībā no pētījuma rezultātiem, 
Komisija apsvērs, vai ir nepieciešami turpmāki pasākumi šajā jomā.  

Secinājums
Lūgumraksta iesniedzējas ierosināto jautājumu likumdevēji jau apsver nesen pieņemtajā 
Regulā (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem. Ir 
nolemts šajā posmā nepieprasīt obligāti uzrādīt šādu informāciju. Par attiecīgas informācijas 
uzrādīšanu saistībā ar dzīvnieku apdullināšanu tiks spriests pēc tam, kad tiks saņemti minētā 
pētījuma rezultāti. Atkarībā no pētījuma rezultātiem, Komisija apsvērs, vai ir nepieciešami 
turpmāki pasākumi šajā jomā. 

                                               
1 OV L 109, 6.5.2000., 29. lpp.
2 Pētījuma nosaukums ir "Pētījums par iespējām sniegt patērētājiem pienācīgu informāciju par dzīvnieku 
apdullināšanu".
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