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Tema: Peticija Nr. 0952/2012 dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 1099/2009 dėl 
žudomų gyvūnų apsaugos keitimo, siekiant panaikinti nuostatas dėl gyvūnų 
skerdimo atliekant religines apeigas, kurią pateikė Lenkijos pilietė L. C., su 
450 parašų

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja nurodo Tarybos reglamento (EB) Nr. 1099/2009 dėl žudomų gyvūnų 
apsaugos preambulės 18 konstatuojamąją dalį, kurioje kalbant apie religijos laisvę teigiama, 
kad svarbu išlaikyti leidžiančią nukrypti nuostatą dėl gyvūnų svaiginimo prieš skerdimą.
Peticijos pateikėja pabrėžia, kad tai prieštarauja Lenkijos įstatymui dėl gyvūnų apsaugos ir 
kad ši išimtis dėl svaiginimo atliekant religines apeigas labai dažnai pažeidžiama. Todėl 
peticijos pateikėja prašo Europos Parlamentą užtikrinti, kad būtų imtasi reikiamų priemonių 
šiai leidžiančiai nukrypti nuostatai panaikinti.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. lapkričio 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. vasario 27 d.

„Peticijos pateikėja siūlo Europos Sąjungoje uždrausti gyvūnų skerdimą prieš tai jų 
neapsvaiginus, net dėl religinių priežasčių; ji pateikia šiuos argumentus:

− gyvūnų skerdimas prieš tai jų neapsvaiginus yra žiaurus skerdimo būdas, yra kitų 
religinių grupių pripažįstamų skerdimo būdų;

− kai kuriose valstybėse narėse, pvz., Lenkijoje, piktnaudžiaujama nukrypti leidžiančia 
nuostata dėl gyvūnų svaiginimo prieš skerdimą: ši nuostata taikoma ne dėl religinių 
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vidaus priežasčių, bet verslo sumetimais siekiant eksportuoti mėsą į musulmonų šalis 
ir Izraelį;

− dalis paskerstų gyvūnų prieš tai jų neapsvaiginus mėsos patenka į pagrindinę maisto 
grandinę nepranešant apie tai vartotojams;

− gyvūnų skerdimo prieš tai jų neapsvaiginus draudimas neprieštarauja religinei laisvei, 
jei religinių apeigų kriterijus atitinkanti mėsa gali būti importuojama.

Kai kurios musulmonų bendruomenės pripažįsta grįžtamuosius svaiginimo metodus, tačiau 
bendro visų religinių bendruomenių sutarimo nėra. Nukrypti leidžiančios nuostatos dėl 
gyvūnų svaiginimo prieš skerdimą taikymo sąlygas nustato valstybės narės. Kai kurios 
valstybės narės be išimčių uždraudė gyvūnų skerdimą prieš tai jų neapsvaiginus; kitos nustatė 
nacionalines taisykles, kuriomis tikrinamas religinis pagrįstumas ir užtikrinamos techninės 
atlikimo sąlygos. Paskerstų gyvūnų prieš tai jų neapsvaiginus mėsa gali patekti į pagrindinę 
maisto grandinę. Europos Parlamento prašymu 2013 m. Komisija pradės galimybių 
informuoti vartotojus apie gyvūnų svaiginimą tyrimą. Atsižvelgdama į šio tyrimo rezultatus, 
Komisija svarstys būsimų šios srities iniciatyvų įgyvendinimo galimybę. Bet kuriuo atveju 
Komisija mano, kad paskerstų gyvūnų prieš tai jų neapsvaiginus mėsos importavimas iš 
trečiųjų šalių, net jei tai būtų įmanoma, neturėtų būti susijęs su peticijos pateikėjos 
nurodytomis problemas, nes paskerstų gyvūnų prieš tai jų neapsvaiginus skaičius turėtų būti 
toks pat.

Išvada

Atsižvelgdamos į ES teisės aktus dėl žudomų gyvūnų apsaugos, valstybės narės gali leisti 
skersti gyvūnus prieš tai jų neapsvaiginus, kai gyvūnai skerdžiami tam tikrais metodais, kokių 
reikalauja religinės apeigos, ir jei jie skerdžiami skerdykloje. Nacionalinėmis taisyklėmis dėl 
ritualinio skerdimo nesprendžiamos gyvūnų gerovės problemos, nes jomis pirmiausia 
siekiama užtikrinti religijos pasirinkimo laisvę ir teisę išpažinti savo religiją ar tikėjimą 
laikant pamaldas, mokant tikėjimo, jį praktikuojant ar atliekant apeigas, kaip nustatyta 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 10 straipsnyje. Todėl svarbu išlaikyti nukrypti 
leidžiančią nuostatą dėl gyvūnų svaiginimo prieš skerdimą paliekant kiekvienai valstybei 
narei tam tikrą vertinimo diskreciją.

Dėl tos priežasties Komisija neketina ES lygmeniu uždrausti gyvūnų skerdimo prieš tai jų 
neapsvaiginus.“


