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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0952/2012 adresată de L.C., de cetățenie poloneză, însoțită de 
aproximativ 450 de semnături, privind solicitarea de a adapta 
Regulamentul (CE) nr. 1099/2009 al Consiliului privind protecția animalelor 
în momentul uciderii în vederea abrogării dispozițiilor privind luarea în 
considerare a sacrificării religioase

1. Rezumatul petiției

Petiționara face referire la considerentul 18 din preambulul Regulamentului (CE) 
nr. 1099/2009 privind protecția animalelor în momentul uciderii, care prevede, în ceea ce 
privește libertatea religioasă, că este important să se mențină derogarea de la asomarea 
animalelor înaintea sacrificării. Petiționara subliniază faptul că acest lucru este contrar 
legislației poloneze privind protecția animalelor și că exceptarea de la asomare este folosită în 
mod abuziv pe scară largă în legătură cu sacrificarea rituală.  Prin urmare, ea solicită 
Parlamentului European să se asigure că se iau măsurile necesare pentru a anula această 
derogare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 noiembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 februarie 2013

Petiționara propune interzicerea sacrificării fără asomare în UE, chiar a celei care are la bază 
motive religioase, pe baza următoarelor argumente:

− sacrificarea fără asomare este crudă, existând alternative acceptate de grupurile 
religioase;
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− derogarea de la asomare este folosită în mod abuziv în unele state membre, cum ar fi 
Polonia; în această țară derogarea nu este folosită datorită unor nevoi religioase pe 
plan intern, ci de întreprinderi în vederea exportului către țări musulmane și Israel;

− o parte a cărnii provenite de la animalele sacrificate fără asomare pătrunde în lanțul 
alimentar principal, consumatorii nefiind informați cu privire la acest lucru;

− interzicerea sacrificării fără asomare nu este contrară libertății religioase atât timp cât 
poate fi importată carnea care respectă riturile religioase.

Metodele de sacrificare reversibile sunt acceptate de unele comunități musulmane, dar nu 
există un consens în rândul tuturor comunităților religioase. Condițiile de acordare a derogării 
de la asomare țin de responsabilitatea statelor membre. Unele dintre acestea au interzis 
sacrificarea fără asomare fără excepții; altele au instituit norme la nivel național pentru a 
verifica justificarea religioasă și pentru a garanta condițiile tehnice în care ar trebui efectuată. 
Carnea provenită de la animalele sacrificate fără asomare poate pătrunde în lanțul alimentar 
principal. La solicitarea Parlamentului European, Comisia va lansa în 2013 un studiu privind 
oportunitatea informării consumatorilor cu privire la sacrificarea animalelor. În lumina 
rezultatelor acestui studiu, Comisia va lua în considerare posibile inițiative viitoare în acest 
domeniu. În orice caz, Comisia consideră că importul de carne sacrificată fără asomare din 
țări terțe, chiar dacă ar fi fezabil, nu ar răspunde îngrijorărilor petiționarei, deoarece ar 
presupune sacrificarea fără asomare a aceluiași număr de animale.

Concluzie

În contextul legislației UE privind protecția animalelor în momentul uciderii, statele membre 
pot permite sacrificarea fără asomare a animalelor care fac obiectul unor metode speciale de 
sacrificare prescrise de rituri religioase cu condiția ca sacrificarea să aibă loc într-un abator. 
Normele la nivel național privind sacrificarea rituală depășesc aspectele privind bunăstarea 
animalelor, deoarece abordează în special libertatea religioasă și dreptul persoanelor de a-și 
manifesta religia sau convingerea prin intermediul cultului, învățământului, practicilor și 
îndeplinirii riturilor, astfel cum acestea au fost consacrate prin articolul 10 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Este, prin urmare, important ca derogarea de la 
asomarea animalelor înaintea sacrificării să fie menținută, lăsând fiecărui stat membru o 
anumită marjă de apreciere.

Prin urmare, Comisia nu intenționează să interzică sacrificarea fără asomare la nivelul UE.


