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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1719/2012, którą złożyła Myriam Plein (Niemcy), w sprawie 
wykorzystywania mięsa pochodzącego z uboju rytualnego w artykułach 
spożywczych

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję jest zdania, że wszystkie przedsiębiorstwa przetwarzające składniki 
pochodzenia zwierzęcego w celu wprowadzenia ich na rynek w artykułach spożywczych 
powinny zostać zobowiązane do umieszczenia na swoich produktach wyraźnej i czytelnej 
informacji wskazującej, czy zwierzę lub zwierzęta, z których wytworzono te składniki, 
pochodzą z uboju rytualnego. Według składającej petycję konsumenci nie są w stanie 
w sposób wyraźny stwierdzić, czy w danym produkcie oferowanym w sklepie czy też 
w restauracji znajdują się części pochodzące ze zwierząt poddanych ubojowi rytualnemu. 
Podobnie jak ma to miejsce w przypadku mięsa organicznego i zwykłego, konsumenci 
powinni móc dokonywać w sklepach czy też w restauracjach świadomych wyborów.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 10 lipca 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 20 września 2013 r.

W przepisach UE nie definiuje się mięsa pochodzącego z uboju rytualnego. Jednak państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za zezwalanie na ubój bez ogłuszania w przypadku 
niektórych rytuałów religijnych oraz za monitorowanie warunków, w jakich powinno się to 
odbywać, zgodnie z przepisami unijnymi i ewentualnie bardziej surowymi przepisami 
krajowymi.
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Jednocześnie w dyrektywie 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji 
i reklamy środków spożywczych1 nie przewidziano żadnych szczególnych wymogów 
w zakresie etykietowania dotyczących informacji na temat metod uboju. Dyrektywa ta została 
ostatnio zmieniona. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 
w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności uchyla i zastępuje 
dyrektywę 2000/13/WE od dnia 13 grudnia 2014 r.2 W motywie 50 rozporządzenia (UE) 
nr 1169/2011 uznaje się, że konsumenci w Unii wykazują rosnące zainteresowanie 
wdrażaniem przepisów Unii dotyczących dobrostanu zwierząt w czasie uboju, w tym kwestią 
ogłuszania zwierząt przed ubojem. W związku z tym przewiduje się, że w kontekście 
przyszłej strategii Unii na rzecz ochrony i dobrostanu zwierząt należy rozważyć 
przeprowadzenie badania na temat możliwości dostarczania konsumentom stosownych 
informacji na temat ogłuszania zwierząt. Pierwotnie badanie to3 planowano na rok 2013 
w ramach celów unijnej strategii dotyczącej dobrostanu zwierząt na lata 2012–20154. Komisja 
podpisała umowę na badanie w marcu 2013 r., a wyniki powinny być dostępne do kwietnia 
2014 r. Komisja rozważy w świetle wyników badania, czy potrzebne są dalsze działania.

Wniosek
Problem zgłoszony przez składającą petycję był już analizowany przez prawodawców 
w ostatnio przyjętym rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania 
konsumentom informacji na temat żywności. Podjęto decyzję, aby na tym etapie 
przekazywanie takich informacji nie było wymagane jako obowiązkowe. Dostarczanie 
konsumentom stosownych informacji na temat ogłuszania zwierząt jest rozważane 
w kontekście szczególnego badania prowadzonego na bieżąco. Komisja rozważy w świetle 
wyników badania, czy potrzebne są dalsze działania.

                                               
1 Dz.U. L 109 z 6.5.2000, s. 29.
2 Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 18.
3 Badanie zatytułowano „Badanie dotyczące możliwości dostarczania konsumentom istotnych informacji na 
temat ogłuszania zwierząt”.
4 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
w sprawie strategii Unii Europejskiej w zakresie ochrony i dobrostanu zwierząt na lata 2012–2015, 
COM(2012)0006 final, z dnia 19.1.2012.


