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Temats: Lūgumraksts Nr. 0952/2012, ko iesniedza Polijas valstspiederīgā L. C. un kam 
pievienoti 450 parakstu, par pieprasījumu pielāgot Padomes Regulu (EK) 
Nr. 1099/2009 par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā, lai atceltu 
noteikumus, kuri balstās uz reliģiskās nonāvēšanas apsvērumiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja atsaucas uz Padomes Regulas (EK) Nr. 1099/2009 par dzīvnieku 
aizsardzību nonāvēšanas laikā preambulas 18. apsvērumu, kurā ir noteikts, ka reliģiskās 
brīvības dēļ ir svarīgi saglabāt atkāpi no prasības apdullināt dzīvnieku pirms tā nonāvēšanas. 
Lūgumraksta iesniedzēja uzsver, ka tas ir pretrunā Polijas tiesību aktiem par dzīvnieku 
aizsardzību un ka šī atkāpe no prasības par dzīvnieka apdullināšanu, veicot rituālo kaušanu, 
bieži vien tiek ļaunprātīgi izmantota.  Tāpēc viņa aicina Eiropas Parlamentu nodrošināt 
nepieciešamos pasākumus, lai šo atkāpi atceltu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 22. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. februārī

Lūgumraksta iesniedzēja ierosina aizliegt Eiropas Savienībā dzīvnieku nonāvēšanu bez 
apdullināšanas, tostarp reliģisku iemeslu dēļ, pamatojoties uz šādiem argumentiem:

− nonāvēšana bez apdullināšanas ir nežēlīga, un pastāv reliģisku grupu pieņemtas 
alternatīvas metodes;

− atkāpi no apdullināšanas prasības ļaunprātīgi izmanto dažās dalībvalstīs, piemēram, 
Polijā, kur šo atkāpi neizmanto privātās saimniecībās reliģisku apsvērumu dēļ, bet 
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šādu praksi piekopj uzņēmumi, kas eksportē dzīvnieku gaļu uz musulmaņu valstīm un 
Izraēlu;

− daļa bez apdullināšanas nonāvēto dzīvnieku gaļas nonāk vispārējā pārtikas apritē, un 
patērētāji par to nav informēti;

− aizliegums nonāvēt dzīvniekus bez apdullināšanas nevēršas pret reliģisko brīvību, ja 
tādu gaļu, kas iegūta, veicot atbilstošus reliģiskos rituālus, iespējams importēt.

Dažas musulmaņu kopienas ir pieņēmušas atgriezeniskas apdullināšanas metodes, taču visu 
reliģisko kopienu vidū trūkst vienprātības. Nosacījumi, saskaņā ar kuriem pieļauj atkāpi no 
apdullināšanas prasības, ir dalībvalstu pārziņā. Dažas dalībvalstis ir aizliegušas dzīvnieku 
nonāvēšanu bez apdullināšanas, neparedzot nekādus izņēmumus, savukārt citas ir ieviesušas 
valsts noteikumus reliģiskā pamatojuma pārbaudīšanai, kā arī tehnisko apstākļu 
nodrošināšanai, kādos jāveic nonāvēšana bez apdullināšanas. To dzīvnieku gaļa, kuri nonāvēti 
bez apdullināšanas, var nonākt vispārējā pārtikas apritē. Komisija 2013. gadā pēc Eiropas 
Parlamenta pieprasījuma sāks pētījumu par iespējām informēt patērētājus par dzīvnieku 
apdullināšanu. Balstoties uz pētījuma rezultātiem, Komisija apsvērs iespējamās turpmākās 
iniciatīvas šajā jomā.  Jebkurā gadījumā Komisija uzskata, ka bez apdullināšanas nonāvēto 
dzīvnieku gaļas imports no trešām valstīm, pat ja tas būtu īstenojams, nesniegtu risinājumu 
lūgumraksta iesniedzējas raizēm, jo bez apdullināšanas būtu jānonāvē tikpat liels skaits 
dzīvnieku.

Secinājums

ES tiesību aktos par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā paredzēts, ka dalībvalstis var 
atļaut dzīvnieku nonāvēšanu bez apdullināšanas, izmantojot īpašas reliģiskos rituālos 
paredzētas nonāvēšanas metodes, ar nosacījumu, ka nonāvēšanu veic kautuvē. Valsts 
noteikumi par rituālo kaušanu neattiecas uz dzīvnieku labturības jomu vien, jo šie noteikumi 
jo īpaši skar jautājumus par reliģisko brīvību un tiesībām paust reliģiju vai ticību 
dievkalpojumu, mācību, pielūgsmes un ceremoniju laikā, kā paredzēts Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 10. pantā.  Tāpēc ir svarīgi saglabāt atkāpi no dzīvnieku apdullināšanas 
pirms to nonāvēšanas, atvēlot nelielu rīcības brīvību katrai dalībvalstij.

Līdz ar to Komisija neplāno ES līmenī aizliegt dzīvnieku nonāvēšanu bez apdullināšanas.


