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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0952/2012, którą złożyła L.C. (Polska) z ok. 450 podpisami, w 
sprawie wniosku o dostosowanie rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 w 
sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania w celu uchylenia 
przepisów dotyczących uwzględniania uboju zgodnego z obrzędami 
religijnymi

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję odwołuje się do punktu 18 preambuły do rozporządzenia Rady (WE) nr 
1099/2009 w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania, w którym w odniesieniu do 
wolności religii stwierdza się, że ważne jest utrzymanie odstępstwa od ogłuszania zwierząt 
przed ubojem. Składająca petycję podkreśla, że jest to sprzeczne z polskim prawem 
dotyczącym ochrony zwierząt, a rzeczone odstępstwo od ogłuszania zwierząt w związku 
z ubojem zgodnym z obrzędami religijnymi jest powszechnie nadużywane. Dlatego 
składająca petycję wzywa Parlament Europejski do dopilnowania, aby przedsięwzięto 
niezbędne środki w celu uchylenia rzeczonego odstępstwa.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 listopada 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 lutego 2013 r.

Składająca petycję proponuje wprowadzenie w UE zakazu uboju zwierząt bez ogłuszenia, 
nawet z powodów religijnych, przytaczając następujące argumenty: 

− ubój bez ogłuszenia jest okrutny, a istnieją alternatywne metody akceptowane przez 
grupy religijne;
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− odstępstwo od ogłuszania jest nadużywane w niektórych państwach członkowskich, 
takich jak Polska, gdzie odstępstwo to nie jest stosowane w celu spełnienia wymogów 
religijnych w kraju, lecz jest wykorzystywane przez przedsiębiorstwa eksportujące 
mięso do krajów muzułmańskich i do Izraela;

− część mięsa uzyskanego w wyniku uboju zwierząt bez ogłuszenia dostaje się do 
głównego łańcucha żywnościowego bez podania informacji konsumentom; 

− zakaz uboju bez ogłuszenia nie jest sprzeczny z wolnością religii, o ile istnieje 
możliwość importu mięsa spełniającego wymogi obrzędów religijnych.

Niektóre społeczności muzułmańskie dopuszczają metody odwracalnego ogłuszania, jednak 
nie ma w tym względzie zgodności między wszystkimi grupami religijnymi. Warunki 
udzielania odstępstwa od ogłuszania pozostają w gestii państw członkowskich. Niektóre z 
nich wprowadziły bezwarunkowy zakaz uboju bez ogłuszania; inne ustaliły przepisy krajowe 
pozwalające weryfikować jego zasadność ze względów religijnych, a także zapewnić 
techniczne warunki dokonywania takiego uboju. Mięso pochodzące z uboju zwierząt bez 
ogłuszenia może trafić do głównego łańcucha żywieniowego. Na wniosek Parlamentu 
Europejskiego Komisja rozpocznie w 2013 r. analizę dotyczącą możliwości informowania 
konsumentów o ogłuszaniu zwierząt. W oparciu o wyniki tej analizy Komisja rozważy 
ewentualne przyszłe inicjatywy w tej dziedzinie. W każdym razie Komisja uważa, że import z 
państw trzecich mięsa pochodzącego z uboju zwierząt bez ogłuszenia, nawet gdyby był 
możliwy, nie rozwiałby obaw składającej petycję, ponieważ identyczna liczba zwierząt 
musiałaby zostać uśmiercona bez ogłuszenia.

Wniosek

W ramach prawodawstwa UE w zakresie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania państwa 
członkowskie mogą zezwolić na ubój zwierząt bez ogłuszenia pod warunkiem stosowania 
szczególnych metod uboju zalecanych przez obrzędy religijne i pod warunkiem że ubój ma 
miejsce w rzeźni. Krajowe przepisy dotyczące uboju rytualnego wykraczają poza kwestie 
dobrostanu zwierząt, ponieważ odnoszą się w szczególności do wolności religii i prawa do 
uzewnętrzniania religii lub przekonań przez uprawianie kultu, nauczanie, praktykowanie i 
uczestniczenie w obrzędach, co zostało zapisane w art. 10 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej. Z tego powodu istotne znaczenie ma utrzymanie odstępstwa od ogłuszania 
zwierząt przed ubojem, przy czym państwom członkowskim pozostawia się pewien margines
swobody.

W związku z powyższym Komisja nie zamierza wprowadzić zakazu uboju bez ogłuszenia na 
szczeblu UE.


