
CM\929992DA.doc PE506.296v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

27.2.2013

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0952/2012 af L.C., polsk statsborger, og ca. 450 
medunderskrivere, om anmodning om tilpasning af Rådets forordning (EF) 
nr. 1099/2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet med henblik på 
at ophæve de bestemmelser, hvorefter der kan tages hensyn til rituel/religiøs 
slagtning

1. Sammendrag

Andrageren henviser til betragtning 18 i præamblen til Rådets forordning (EF) nr. 1099/2009 
om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet, hvori der hedder, at det under hensyntagen til 
religionsfriheden er vigtigt at bibeholde undtagelsen fra kravet om, at dyr skal bedøves før 
slagtning. Andrageren understreger, at dette forhold er i modstrid med den polske lovgivning 
om dyrebeskyttelse, samt at der sker et omfattende misbrug af undtagelsen fra kravet om 
bedøvelse i forbindelse med rituel slagtning. Hun anmoder derfor Europa-Parlamentet om at 
sikre, at der træffes de nødvendige foranstaltninger med henblik på, at denne undtagelse bliver 
ophævet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. november 2012).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. februar 2013

"Andrageren foreslår, at slagtning uden bedøvelse i EU – også af religiøse årsager – forbydes 
på grundlag af følgende:

− slagtning uden bedøvelse er dyrplageri, og der findes alternativer, som er accepteret af 
religiøse grupper
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− undtagelsen fra kravet om, at dyr skal bedøves før slagtning, misbruges i visse 
medlemsstater, f.eks. i Polen, hvor undtagelsen ikke anvendes for at imødekomme 
religiøse nationale behov, men for at virksomheder kan eksportere til muslimske lande 
og Israel

− en del af det kød, som stammer fra dyr, der slagtes uden bedøvelse, kommer ind i den 
overordnede fødevarekæde, uden at forbrugerne oplyses herom

− forbud mod slagtning uden bedøvelse er ikke i strid med religionsfriheden, så længe 
kød, der opfylder religiøse ritualer, kan importeres.

Reversible bedøvelsesmetoder godtages af visse muslimske samfund, men der hersker ikke 
enighed herom blandt alle religiøse samfund. Betingelserne for, hvornår der gives undtagelse 
fra kravet om bedøvelse, henhører under medlemsstaternes ansvar. Nogle medlemsstater har 
uden undtagelse forbudt slagtning uden bedøvelse, mens andre har indført nationale regler for 
at fastslå den religiøse berettigelse og med henblik på at sikre, at slagtning sker i 
overensstemmelse med tekniske betingelser. Kød fra dyr, der slagtes uden bedøvelse, kan 
komme ind i den overordnede fødevarekæde. På anmodning fra Europa-Parlamentet vil 
Kommissionen i 2013 iværksætte en undersøgelse af muligheden for at oplyse forbrugerne 
om bedøvelse af dyr. Kommissionen vil i lyset af resultatet af denne undersøgelse overveje 
mulige fremtidige initiativer på dette område. Under alle omstændigheder overvejer 
Kommissionen, at selv om det var muligt at importere kød, der var slagtet uden bedøvelse, fra 
tredjelande, ville det ikke afhjælpe andragerens bekymringer, idet det samme antal dyr ville 
skulle slagtes uden bedøvelse.

Konklusion

Inden for rammerne af EU-lovgivningen om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet kan 
medlemsstaterne tillade slagtning uden bedøvelse i forbindelse med dyr, der slagtes ved 
særlige metoder, der er foreskrevet af religiøse ritualer, forudsat at slagtningen finder sted på 
et slagteri. Nationale regler om rituel slagtning er mere vidtgående end spørgsmål om 
dyrevelfærd, idet de især vedrører religionsfriheden og retten til at udøve sin religion eller tro 
gennem gudstjeneste, undervisning, andagt og overholdelse af religiøse skikke som 
omhandlet i artikel 10 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Det 
er således vigtigt at bibeholde undtagelsen fra kravet om, at dyr skal bedøves før slagtning, da 
hver medlemsstat gives en vis grad af skønsmargen.

Kommissionen agter derfor ikke at forbyde slagtning uden bedøvelse på EU-plan.


