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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.2.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0952/2012, внесена от L. C., с полско гражданство, подкрепена от 
450 подписа, с искане за адаптиране на Регламент (ЕО) № 1099/2009 на 
Съвета относно защитата на животните по време на умъртвяване, с оглед 
отмяна на разпоредбите, които вземат предвид религиозното клане

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията се позовава на съображение 18 от преамбюла на Регламент 
(ЕО) № 1099/2009 на Съвета относно защитата на животните по време на умъртвяване, 
в което се посочва, че с оглед на религиозната свобода е важно да се запази 
дерогацията по отношение на зашеметяването на животните преди клане. Вносителката 
на петицията подчертава, че това противоречи на полското законодателство относно 
защитата на животните и че съществува широко разпространена злоупотреба по 
отношение на освобождаването от разпоредбите за зашеметяване във връзка с 
ритуалното клане. Поради това тя призовава Европейския парламент да гарантира, че 
се предприемат необходимите мерки за отмяна на тази дерогация.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 ноември 2012 г.. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 февруари 2013 г.

Вносителката на петицията предлага забрана на клането без зашеметяване в ЕС, дори и 
по религиозни причини, въз основа на следните аргументи:

− клането без зашеметяване е жестоко и съществуват приети от религиозните 
групи алтернативи;
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− с дерогацията по отношение на зашеметяването се злоупотребява в някои 
държави членки като Полша, където тя не се използва за религиозни вътрешни 
нужди, а за да могат предприятията да извършват износ към мюсюлманските 
държави и Израел;

− част от месото, добито от животни, заклани без зашеметяване, навлиза в общата 
хранителна верига, без потребителите да бъдат информирани;

−  забраната на клането без зашеметяване не е насочена срещу религиозната 
свобода, доколкото може да се внася месо, отговарящо на религиозните обреди.

Обратимите методи за зашеметяване се приемат от някои мюсюлмански общности, но 
не съществува консенсус сред всички религиозни общности. Условията, при които се 
предоставя дерогация по отношение на зашеметяването са отговорност на държавите 
членки. Някои от тях са забранили без изключение клането без зашеметяване; други са 
създали национални правила за проверка на религиозната обосновка, както и за 
осигуряване на техническите условия, при които това да се извършва. Месо от 
животни, заклани без зашеметяване, може да навлезе в общата хранителна верига. По 
искане на Европейския парламент, през 2013 г. Комисията ще започне проучване 
относно възможността за информиране на потребителите относно зашеметяването на 
животни. С оглед на резултатите от това проучване Комисията ще разгледа възможните 
бъдещи инициативи в тази област. При всички случаи Комисията счита, че вносът от 
трети страни на месо от заклани без зашеметяване животни, дори да е възможен, няма 
да разсее опасенията на вносителката на петицията, тъй като същият брой животни ще 
трябва да бъдат заклани без зашеметяване.

Заключение

В контекста на законодателството на ЕС за защита на животните по време на 
умъртвяване държавите членки могат да позволят клане на животни без зашеметяване 
посредством специфични методи за клане, предвидени от религиозни обреди, при 
условие че клането се извършва в кланица. Националните правила относно ритуалното 
клане надхвърлят въпросите за хуманното отношение към животните, тъй като те 
разглеждат по-специално свободата на религията и правото религията или убежденията 
да се изповядват чрез богослужение, обучение, религиозни обреди и ритуали съгласно 
член 10 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Поради това е важно 
дерогацията по отношение на зашеметяването на животните преди клане да се запази, 
като се остави известна свобода на преценка за всяка държава членка.

Следователно Комисията не възнамерява да забрани клането без зашеметяване на 
равнище ЕС.


