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Betreft: Verzoekschrift 0952/2012, ingediend door L. C. (Poolse nationaliteit), 
gesteund door ongeveer 450 medeondertekenaars, over een verzoek tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 1099/2009 van de Raad inzake de 
bescherming van dieren bij het doden, met het oog op intrekking van de 
bepalingen betreffende het overwegen van religieuze slachting

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster verwijst naar overweging 18 van de preambule bij Verordening (EG) nr. 1099/2009 
van de Raad inzake de bescherming van dieren bij het doden, waarin wordt gesteld dat het 
met het oog op de vrijheid van godsdienst van belang is dat de uitzondering op het 
bedwelmen voorafgaand aan het slachten gehandhaafd blijft. Indienster benadrukt dat dit in 
strijd is met de Poolse wetgeving inzake de bescherming van dieren en dat er op grote schaal 
misbruik wordt gemaakt van de uitzondering op het bedwelmen bij religieuze slachtingen. Zij 
verzoekt het Europees Parlement derhalve ervoor te zorgen dat de noodzakelijke maatregelen 
worden genomen om deze uitzondering in te trekken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 november 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 februari 2013

Indienster stelt voor om op grond van de volgende argumenten het slachten zonder 
bedwelming, zelfs om religieuze redenen, in de EU te verbieden:

− Dieren slachten zonder bedwelming is wreed, en er bestaan alternatieven die door 
religieuze groeperingen worden aanvaard;
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− In bepaalde lidstaten, waaronder Polen, wordt misbruik gemaakt van de uitzondering 
op het bedwelmen, aangezien de uitzondering niet wordt toegepast om religieuze 
behoeften op nationaal grondgebied te vervullen, maar omdat bedrijven op die manier 
vlees naar moslimlanden en Israël kunnen uitvoeren;

− Een deel van het vlees van dieren die zonder verdoving zijn geslacht, komt in de 
traditionele voedselketen terecht zonder dat consumenten hierop worden gewezen;

− Het verbieden van slachten zonder bedwelming is niet in strijd met de vrijheid van 
godsdienst zolang het vlees waarbij religieuze riten worden uitgevoerd, kan worden 
ingevoerd.

Reversibele bedwelmingsmethoden worden door bepaalde moslimgemeenschappen aanvaard, 
maar er bestaat geen consensus tussen alle religieuze gemeenschappen. Het is aan de lidstaten 
om te bepalen onder welke voorwaarden de uitzondering op het bedwelmen geldt. Bepaalde 
lidstaten hebben bij het verbieden van slachten zonder bedwelming geen uitzondering 
toegestaan; andere lidstaten hebben nationale regels vastgelegd om de religieuze motieven na 
te gaan alsook om de technische omstandigheden te garanderen waarin de slachting moet 
plaatsvinden. Het vlees van dieren die zonder bedwelming zijn geslacht, kan in de traditionele 
voedselketen terechtkomen. Op verzoek van het Europees Parlement zal de Commissie in 
2013 een studie laten verrichten naar de mogelijkheid om consumenten te informeren over het 
bedwelmen van dieren. De Commissie zal met inachtneming van de resultaten van deze studie 
toekomstige initiatieven op dit gebied overwegen. De Commissie is hoe dan ook van mening 
dat het invoeren uit derde landen van vlees van dieren die zonder bedwelming zijn geslacht, 
zelfs indien dit mogelijk zou zijn, de zorgen van de indienster niet zou wegnemen, aangezien 
hetzelfde aantal dieren zou moeten worden geslacht zonder bedwelming.

Conclusie

Gelet op de EU-wetgeving inzake de bescherming van dieren bij het doden, kunnen lidstaten 
slachten zonder bedwelming toestaan voor dieren die worden geslacht volgens speciale 
methoden die vereist zijn voor religieuze riten, mits het slachten plaatsvindt in een slachthuis. 
De nationale regels inzake religieuze slachtingen reiken verder dan kwesties in verband met 
het dierenwelzijn, aangezien deze in het bijzonder betrekking hebben op de vrijheid van 
godsdienst en het recht om een godsdienst te belijden of een overtuiging tot uitdrukking te 
brengen in erediensten, in onderricht, in de praktische toepassing ervan en in het onderhouden 
van geboden en voorschriften zoals verankerd in artikel 10 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie. Het is daarom van belang dat de uitzondering op het 
bedwelmen voorafgaand aan het slachten gehandhaafd blijft, zodat elke lidstaat over een 
zekere beoordelingsmarge beschikt.

Derhalve is de Commissie niet voornemens het slachten zonder bedwelming op EU-niveau te 
verbieden.


