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Предложение за резолюция на Европейския парламент относно етикетирането на 

хранителни продукти, получени в резултат на ритуално клане 

Европейският парламент, 

– като взе предвид параграф 49 от резолюцията на Европейския парламент от 4 юли 

2012 г. относно стратегията на Европейския съюз за защита и хуманно отношение 

към животните за периода 2012 – 2015 г.
1
, 

– като взе предвид съображение 50 и член 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 

1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за 

предоставянето на информация за храните на потребителите
2
, 

– като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-

специално член 169, посветен на защитата на потребителите, и член 191 от него, 

– като взе предвид член 133 от своя правилник, 

А. като има предвид, че правото на потребителя на информация относно 

хранителните продукти е част от принципа на предпазните мерки; 

Б.  като има предвид рисковете за здравето, свързани с месото, което е получено в 

резултат на ритуално клане; 

В.  като има предвид многобройни научни изследвания, които насочват вниманието 

към страданието, което изпитват животните по време на ритуалното клане; 

Г.  като има предвид, че само една част от ритуално закланото животно е 

предназначена за консумация от съответната общност, докато останалата част се 

включва в традиционната верига; 

1.  отправя искане към Комисията да представи изследване, съдържащо конкретни 

данни относно количеството месо, получено в резултат на ритуално клане в 

Европа; 

2.  отправя искане към Комисията да внедри система за етикетиране, чрез която 

системно да се посочват случаите, когато цялото месо или част от него е получена 

в резултат на ритуално клане; 

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията. 
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