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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα:  Αναφορά 0952/2012, της L. C., πολωνικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται 
από άλλες 450 υπογραφές περίπου, σχετικά με αίτηση προσαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του Συμβουλίου για την προστασία των 
ζώων κατά τη θανάτωσή τους, με σκοπό την κατάργηση των διατάξεων που 
ορίζουν να λαμβάνεται υπόψη η θρησκευτική σφαγή

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα παραπέμπει στην αιτιολογική σκέψη 18 της Εισαγωγής του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1099/2009 του Συμβουλίου για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους, όπου 
αναφέρεται ότι, λαμβανομένης υπόψη της ελευθερίας της θρησκείας, είναι σκόπιμο να 
διατηρηθεί η παρέκκλιση από την υποχρέωση αναισθητοποίησης πριν από τη σφαγή. Η 
αναφέρουσα υπογραμμίζει ότι αυτή η κατάσταση αντιβαίνει στην πολωνική νομοθεσία περί 
προστασίας των ζώων, καθώς και ότι γίνεται εκτεταμένη κατάχρηση της εξαίρεσης από την 
υποχρέωση αναισθητοποίησης σε περιπτώσεις σφαγής στο πλαίσιο λατρευτικών τυπικών.  Ως 
εκ τούτου ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διασφαλίσει ότι θα ληφθούν τα 
απαραίτητα μέτρα προκειμένου να αρθεί αυτή η εξαίρεση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Νοεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου 2013

Η αναφέρουσα προτείνει να καταργηθεί η σφαγή ζώων χωρίς αναισθητοποίηση στην ΕΕ, 
ακόμη και για θρησκευτικούς λόγους, με βάση τα ακόλουθα επιχειρήματα:

− Η σφαγή χωρίς αναισθητοποίηση είναι βάναυση και υφίστανται εναλλακτικές λύσεις 
που γίνονται αποδεκτές από τις θρησκευτικές ομάδες·
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− Η παρέκκλιση από την αναισθητοποίηση αποτελεί πρακτική της οποίας γίνεται 
κατάχρηση σε ορισμένα κράτη μέλη όπως η Πολωνία, όπου η εν λόγω παρέκκλιση 
δεν χρησιμοποιείται για θρησκευτικές εγχώριες ανάγκες αλλά για επιχειρήσεις με 
σκοπό να προβούν σε εξαγωγές σε ισλαμικές χώρες και το Ισραήλ·

− Τμήμα του κρέατος το οποίο λαμβάνεται από ζώα τα οποία έχουν σφαγεί χωρίς 
αναισθητοποίηση εισέρχεται στην κύρια τροφική αλυσίδα χωρίς σχετική ενημέρωση 
προς τους καταναλωτές·

− Η κατάργηση της σφαγής ζώων χωρίς αναισθητοποίηση δεν έρχεται σε αντίθεση με 
την ελευθερία της θρησκείας, στο βαθμό που μπορεί να εισαχθεί κρέας το οποίο είναι 
συμβατό με θρησκευτικά έθιμα και τελετές.

Η βραχυχρόνια αναισθητοποίηση γίνεται αποδεκτή από ορισμένες μουσουλμανικές 
κοινότητες, αλλά δεν υφίσταται ομοφωνία μεταξύ όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων. Οι 
προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες χορηγείται η παρέκκλιση από την αναισθητοποίηση 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ορισμένα από αυτά έχουν απαγορεύσει τη
σφαγή ζώων χωρίς αναισθητοποίηση χωρίς καμία εξαίρεση, άλλα έχουν θεσπίσει εθνικούς 
κανόνες για να εξακριβώνουν τη θρησκευτική αιτιολόγηση καθώς και για να εξασφαλίζουν 
τις τεχνικές προϋποθέσεις με τις οποίες αυτή θα πραγματοποιείται. Το κρέας από ζώα τα 
οποία έχουν σφαγεί χωρίς αναισθητοποίηση μπορεί να εισέλθει στην κύρια τροφική αλυσίδα. 
Κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή θα πραγματοποιήσει το 2013 
μία μελέτη για τη δυνατότητα ενημέρωσης των καταναλωτών για την αναισθητοποίηση των
ζώων. Υπό το φως των αποτελεσμάτων της εν λόγω μελέτης, η Επιτροπή θα εξετάσει πιθανές 
μελλοντικές πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή θεωρεί ότι 
κρέας το οποίο έχει παραχθεί με σφαγή ζώων χωρίς αναισθητοποίηση και το οποίο έχει 
εισαχθεί από τρίτες χώρες, ακόμη και εάν αυτό ήταν δυνατό, δεν θα αντιμετώπιζε τις 
ανησυχίες της αναφέρουσας, επειδή ο ίδιος αριθμός ζώων θα έχει σφαγεί χωρίς 
αναισθητοποίηση. 

Συμπέρασμα

Στο πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των ζώων κατά την ώρα της 
θανάτωσής τους, τα κράτη μέλη μπορεί να επιτρέψουν τη σφαγή χωρίς αναισθητοποίηση για 
ζώα τα οποία υπόκεινται σε ιδιαίτερες μεθόδους σφαγής που προβλέπονται από θρησκευτικά 
ήθη και πρακτικές στο βαθμό που η σφαγή πραγματοποιείται σε εγκεκριμένο σφαγείο. Οι 
εθνικές ρυθμίσεις στο πλαίσιο λατρευτικών τυπικών προχωρούν πέρα από θέματα καλής 
διαβίωσης των ζώων, επειδή αφορούν ειδικότερα την ελευθερία της θρησκείας καθώς και το 
δικαίωμα της ελευθερίας της εκδήλωσης του θρησκεύματος ή των πεποιθήσεων με τη 
λατρεία, την εκπαίδευση, την άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων και τις τελετές, όπως 
κατοχυρώνεται από το άρθρο 10 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Είναι ως εκ τούτου σημαντικό να διατηρηθεί η παρέκκλιση από την 
αναισθητοποίηση ζώων πριν τη σφαγή τους, αφήνοντας σχετική διακριτική ευχέρεια σε κάθε 
κράτος μέλος.

Για το λόγο αυτό η Επιτροπή δεν προτίθεται να καταργήσει τη σφαγή ζώων χωρίς 
αναισθητοποίηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.


