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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1719/2012, adresată de Myriam Plein, de cetățenie germană, privind 
carnea provenită de la animale sacrificate ritualic din produsele alimentare

1. Rezumatul petiției

Petiționara consideră că ar trebui să se solicite tuturor întreprinderilor care procesează 
ingrediente de origine animală în vederea comercializării lor în produsele alimentare să indice 
în mod vizibil și lizibil pe produsele lor dacă animalul (animalele) de la care sunt derivate 
ingredientele a (au) fost sacrificat(e) ritualic. Potrivit petiționarului nu este posibil ca 
consumatorii din magazine sau restaurante să spună dacă un produs conține părți care provin 
de la animale sacrificate ritualic. Consumatorii ar trebui, ca în cazul cărnii organice și al cărnii 
obișnuite, să poată face alegeri în cunoștință de cauză într-un magazin sau restaurant.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 iulie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 septembrie 2013

Carnea provenită de la sacrificii ritualice nu este definită în legislația UE. Cu toate acestea, 
statele membre sunt responsabile să permită sacrificarea fără asomare în cazul anumitor 
ritualuri religioase și să monitorizeze condițiile în care acestea ar trebui să aibă loc, în 
conformitate cu normele UE și, posibil, cu norme naționale mai stricte.

În paralel, Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind apropierea 
legislațiilor statelor membre referitoare la etichetarea și prezentarea produselor alimentare, 
precum și la publicitatea acestora1 nu prevede nicio cerință specială de etichetare în ceea ce 
                                               
1 JO L 109, 6.5.2000, p. 29. 
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privește informațiile referitoare la metodele de sacrificare. Această directivă a fost recent 
revizuită. Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului 
privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare va abroga și va înlocui 
Directiva 2000/13/CE, începând din 13 decembrie 20141. Potrivit considerentului (50) din 
Regulamentul (UE) nr. 1169/2011, consumatorii Uniunii manifestă un interes din ce în ce mai 
mare pentru punerea în aplicare a normelor Uniunii referitoare la bunăstarea animalelor în 
momentul sacrificării, inclusiv dacă animalul a fost asomat înainte de sacrificare. Prin urmare, 
în contextul unei viitoare strategii a Uniunii în domeniul protecției și bunăstării animalelor, ar 
trebui să se analizeze posibilitatea redactării unui studiu referitor la oportunitatea de a furniza 
consumatorilor informațiile relevante referitoare la asomarea animalelor. Acest studiu2 a fost 
planificat inițial pentru 2013 ca parte a rezultatelor strategiei UE privind bunăstarea 
animalelor 2012-20153. Comisia a semnat contractul pentru studiu în martie 2013 și se 
preconizează că rezultatele vor fi disponibile până în aprilie 2014. În contextul rezultatelor 
studiului, Comisia va examina dacă sunt necesare măsuri suplimentare. 

Concluzie
Subiectul adus în discuție de petiționară a fost deja examinat de legislatori în cadrul 
Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele 
alimentare recent adoptat. S-a decis ca, în această etapă, să nu se solicite în mod obligatoriu 
astfel de informații. Furnizarea de informații relevante consumatorilor privind asomarea 
animalelor este examinată în contextul unui studiu special în curs de desfășurare. În contextul 
rezultatelor studiului, Comisia va examina dacă sunt necesare măsuri suplimentare.

                                               
1 JO L 304, 22.11.2011, p. 18.
2 Studiul este intitulat „Studiu privind posibilitatea de a oferi consumatorilor informații relevante privind 
asomarea animalelor”.
3 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European 
privind strategia Uniunii Europene pentru protecția și bunăstarea animalelor 2012–2015, COM(2012)6, din 
19.1.2012.


