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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1719/2012, ktorú predkladá Myriam Plein, nemecká štátna občianka, 
o mäse z rituálne zabitých zvierat v potravinách

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície sa domnieva, že všetky podniky, ktoré spracúvajú zložky živočíšneho 
pôvodu s cieľom umiestniť ich na trh vo forme potravinových výrobkov, by mali povinne
viditeľne a čitateľne na svojich výrobkoch uvádzať, či zvieratá, z ktorých tieto zložky 
pochádzajú, boli zabité rituálne. Predkladateľka petície uvádza, že spotrebitelia nemôžu 
v obchodoch alebo reštauráciách zistiť, či výrobok obsahuje časti z rituálne zabitých zvierat. 
Tak ako v prípade mäsa v biokvalite alebo bežnej kvalite, spotrebitelia by mali mať možnosť 
rozhodnúť sa na základe informácií v obchode alebo reštaurácii.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 10. júla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 20. septembra 2013)

V právnych predpisoch EÚ sa nevymedzuje mäso z rituálne zabitých zvierat. Členské štáty sú 
však zodpovedné za zabezpečenie možnosti zabitia bez omráčenia v prípade niektorých 
náboženských rituálov a za monitorovanie podmienok, za ktorých by sa to malo vykonať v 
súlade s právnymi predpismi EÚ a prípadne prísnejšími vnútroštátnymi pravidlami.

Súčasne sa v smernici 2000/13/ES Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii právnych 
predpisov členských štátov, týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín1

                                               
1 Ú. v. ES L 109, 6.5.2000, s.29. 
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neustanovujú osobitné požiadavky na označovanie, pokiaľ ide o informácie o spôsobe zabitia. 
Táto smernica je v súčasnosti predmetom revízie. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom sa 13. decembra 
2014 zruší a nahradí smernica 2000/13/EC.1 V odôvodnení (50) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 
sa uznáva, že spotrebitelia v Únii prejavujú čoraz väčší záujem o vykonávanie pravidiel 
Európskej únie v oblasti dobrých podmienok zvierat pri ich zabití vrátane toho, či bolo zviera 
pred zabitím omráčené. V nariadení sa preto ustanovuje, že v kontexte budúcej stratégie Únie 
v oblasti ochrany a dobrých podmienok zvierat by sa malo zvážiť vypracovanie štúdie 
o možnosti poskytnúť spotrebiteľom príslušné informácie o omračovaní zvierat. Táto štúdia2
sa pôvodne plánovala na rok 2013 ako súčasť plnenia stratégie EÚ v oblasti dobrých 
životných podmienok zvierat na obdobie rokov 2012 – 20153. Komisia podpísala zmluvu na 
vypracovanie štúdie v marci 2013 a očakáva sa, že výsledky budú k dispozícii do apríla 2014. 
Komisia na základe výsledku štúdie posúdi, či sú potrebné ďalšie opatrenia. 

Záver
Otázku, ktorú vzniesla predkladateľka petície, už posúdili zákonodarcovia v rámci nedávno 
prijatého nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách 
spotrebiteľom. Prijalo sa rozhodnutie nevyžadovať tieto informácie povinne v tejto fáze 
povinne. O poskytovaní príslušných informácií o omračovaní zvierat spotrebiteľom sa 
uvažuje v súvislosti s prebiehajúcou osobitnou štúdiou. Komisia na základe výsledku štúdie 
posúdi, či sú potrebné ďalšie opatrenia.

                                               
1 Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18.
2 Štúdia má názov „Štúdia o príležitosti poskytnúť spotrebiteľom príslušné informácie o omračovaní zvierat“.
3 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru o stratégii 
Európskej únie v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvierat na obdobie rokov 2012 – 2015, 
KOM(2012)6 v konečnom znení, 19.1.2012.


