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RÉSZÉRE

Tárgy: L. C. lengyel állampolgár által benyújtott 0952/2012. számú, kb. 450 aláírást 
tartalmazó petíció az állatok leölésük során való védelméről szóló 
1099/2009/EK tanácsi rendeletnek a vallási célú vágások figyelembevételére 
vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezésére tekintettel történő 
módosítására irányuló kérelemről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet az állatok leölésük során való védelméről szóló 
1099/2009/EK tanácsi rendelet (18) preambulumbekezdésére, amely kimondja, hogy a 
vallásszabadságot figyelembe véve fontos az állatok levágás előtti elkábításától való eltérés 
fenntartása. A petíció benyújtója hangsúlyozza, hogy ez a körülmény ellentétes az 
állatvédelemről szóló lengyel jogszabályokkal, továbbá hogy a vallási célú vágásokkal 
kapcsolatban az állatok levágás előtti elkábításától való eltéréssel nagyszámú visszaélés 
történik.  A petíció benyújtója ezért annak biztosítására kéri az Európai Parlamentet, hogy 
hozza meg a szükséges intézkedéseket az eltérés hatályon kívül helyezése érdekében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. november 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. február 27.

A petíció benyújtója javasolja, hogy az Unióban tiltsák be az állatok elkábítás nélküli 
levágását, a vallási célú vágások esetében is, az alábbi érvek alapján:
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− Az elkábítás nélküli levágás kegyetlen eljárás, és léteznek a vallási csoportok által 
elfogadott alternatívák;

− Egyes tagállamokban, például Lengyelországban visszaélnek az elkábítási 
kötelezettségtől való eltéréssel, amennyiben az eltérést nem belföldi vallási célokra, 
hanem a muzulmán országokba és Izraelbe történő kivitel céljából vállalkozások 
esetében alkalmazzák;

− Az elkábítás nélkül levágott állatokból nyert hús egy része úgy lép be a fő 
élelmiszerláncba, hogy arról a fogyasztókat nem tájékoztatják;

− Az elkábítás nélküli levágás tilalma mindaddig nem sérti a vallásszabadságot, amíg a 
vallási rítusoknak megfelelő hús importálható.

Egyes muzulmán közösségek elfogadják a visszafordítható elkábítási módszereket, de a 
vallási közösségek között ezt illetően nincs konszenzus. Az elkábítási kötelezettségtől való 
eltérés engedélyezésének feltételei a tagállamok hatáskörébe tartoznak. Egyes tagállamok 
kivétel nélkül megtiltották az elkábítás nélküli vágást; mások nemzeti szabályokat állapítottak 
meg a vallási indokoltság ellenőrzésére és azon technikai feltételek biztosítására, amelyek 
között a vágást el kell végezni. Az elkábítás nélkül levágott állatok húsa bekerülhet a fő 
élelmiszerláncba. Az Európai Parlament kérésére a Bizottság 2013-ban tanulmányt készít 
annak lehetőségeiről, hogy a fogyasztókat tájékoztassák az állatok elkábításáról. A Bizottság e 
tanulmány eredményeinek függvényében e területre vonatkozóan esetleges jövőbeli 
kezdeményezéseket vesz fontolóra. A Bizottság mindazonáltal úgy véli, hogy az elkábítás 
nélkül levágott állatok húsának harmadik országokból való behozatala – ha megvalósítható 
lenne is – nem oszlatná el a petíció benyújtójának aggodalmait, hiszen ugyanannyi állatot 
kellene elkábítás nélkül levágni.

Összegzés

Az állatok leölésük során való védelméről szóló uniós jogszabály értelmében a tagállamok 
engedélyezhetik az elkábítás nélküli, vallásos rítusok által előírt vágási módszerek szerinti 
vágást, amennyiben a levágás vágóhídon történik. Az állatok rituális levágására vonatkozó 
nemzeti szabályok túlmutatnak az állatjóléti kérdéseken, mivel különösen a 
vallásszabadságot, valamint a vallás és a hit imádsággal, tanítással, gyakorlással vagy 
szertartásokkal való kifejezésre juttatását érintik, amint azt az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának 10. cikke rögzíti. Ezért fontos fenntartani az állatok levágásuk előtti elkábítási 
kötelezettségtől való eltérés lehetőségét, bizonyos fokú mozgásteret hagyva az egyes 
tagállamok számára.

Ezért a Bizottság uniós szinten nem szándékozik betiltani az állatok elkábítás nélküli 
levágását.


