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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster is van mening dat alle bedrijven die ingrediënten van dierlijke oorsprong 
verwerken om ze in voedingsmiddelen in de handel te brengen, verplicht moeten worden om 
duidelijk en leesbaar op hun producten aan te geven of het dier / de dieren waarvan de 
ingrediënten afkomstig zijn ritueel werd / werden geslacht. Volgens de indienster is het niet 
mogelijk voor consumenten in winkels of restaurants om na te gaan of een product delen 
bevat van ritueel geslachte dieren. Consumenten zouden een weloverwogen keuze moeten 
kunnen maken in de winkel of op restaurant, net zoals dat bij biologisch vlees of gewoon 
vlees kan.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 10 juli 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 september 2013

Het vlees van ritueel geslachte dieren wordt niet gedefinieerd door de EU-wetgeving. De 
lidstaten zijn echter verantwoordelijk voor het toestaan van slachting zonder verdoving in het 
licht van bepaalde religieuze riten, en voor het controleren van de omstandigheden waaronder 
dit moet gebeuren, overeenkomstig de EU-regels en, mogelijk strengere, nationale regels.
Met betrekking hiertoe voorziet Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgeving der lidstaten inzake de etikettering en 
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presentatie van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame1, geen 
specifieke voorwaarden voor etikettering aangaande informatie over de wijze van slachting. 
De hierboven genoemde richtlijn is recentelijk herzien. Verordening (EU) nr. 1169/2011 van 
het Europees Parlement en de Raad betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan 
consumenten zal met ingang van 13 december 2014 Richtlijn 2000/13/EG intrekken en 
vervangen2. Overweging 50 van Verordening (EU) nr. 1169/2011 erkent dat consumenten uit 
de Unie blijk geven van een toenemende belangstelling voor de toepassing van de 
voorschriften van de Unie inzake dierenwelzijn bij het slachten, met inbegrip van de vraag of 
het dier verdoofd werd voor de slachting. In dit opzicht moet worden overwogen, in de 
context van de toekomstige strategie van de Unie voor de bescherming en het welzijn van 
dieren, een studie uit te voeren naar de mogelijkheid om consumenten relevante informatie te 
verstrekken over het verdoven van dieren. Deze studie3 stond oorspronkelijk gepland voor 
2013 als onderdeel van de uitkomsten van de EU-strategie voor dierenwelzijn 2012 - 20154. 
De Commissie heeft in maart 2013 het contract voor de studie ondertekend en de resultaten 
zullen naar verwachting uiterlijk in april 2014 beschikbaar zijn. In het licht van de uitkomst 
van de studie zal de Commissie bepalen of nadere acties noodzakelijk zijn. 

Conclusie
De door indiener besproken kwestie is al door de wetgevers behandeld in de onlangs 
vastgestelde Verordening (EU) nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van 
voedselinformatie aan consumenten. Er is besloten dat deze informatie niet verplicht moet 
worden gesteld in dit stadium. De vestrekking van relevante informatie aan consumenten over 
de slachting van dieren wordt onderzocht in het kader van een specifieke studie die nog niet is 
afgerond. In het licht van de uitkomst van de studie zal de Commissie bepalen of nadere acties 
noodzakelijk zijn.

                                               
1 PB L 109 van 6.5.2000, blz. 29. 
2 PB L 304 van 22.11.2011, blz. 18.
3 De studie heet: "Study on the opportunity to provide consumers with relevant information on the stunning of 
animals".
4 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal 
Comité over de strategie van de Europese Unie voor de bescherming en het welzijn van dieren 2012-2015, 
COM(2012) 6 definitief, 19.1.2012.


