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Pergunta com pedido de resposta oral O-000027/2015 

à Comissão 
Artigo 128.º do Regimento 

Sophie Montel, Marine Le Pen, Dominique Bilde, Florian Philippot, Steeve Briois, Mireille 

D'Ornano, Marie-Christine Boutonnet, Matteo Salvini, Olaf Stuger, Gerolf Annemans, Mario 

Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Vicky Maeijer, Sylvie Goddyn, 

Jean-Marie Le Pen, Jean-François Jalkh, Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Harald Vilimsky, 

Franz Obermayr, Georg Mayer, Barbara Kappel, Bruno Gollnisch, Philippe Loiseau, Bernard 

Monot, Nicolas Bay, Edouard Ferrand, Gilles Lebreton, Marcel de Graaff, Dominique Martin, 

Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Rikke Karlsson, Fredrick Federley, Angel 

Dzhambazki, Joëlle Bergeron, Aymeric Chauprade, Joëlle Mélin 

Assunto: Informação ao consumidor e rotulagem da carne proveniente do abate ritual 

Os escândalos recorrentes que afetam a indústria alimentar, tanto em França como noutros Estados-
Membros, revelam graves deficiências ao nível da rastreabilidade dos produtos, bem como da 
legibilidade da rotulagem para o consumidor. 

Estas lacunas são uma realidade no setor da carne, onde se verifica o problema do escoamento de 
animais abatidos ritualmente e vendidos no circuito tradicional, sem rotulagem específica.  

A Comissão admitiu recentemente que o número de animais ritualmente abatidos é claramente 
superior às necessidades das minorias religiosas. O ponto 49 da Resolução do Parlamento Europeu, 
de 4 julho de 2012, sobre a estratégia da União Europeia para a proteção e o bem-estar dos animais 
2012-2015 refere-se à preocupação dos cidadãos europeus no que toca a este assunto: «(...) a 
questão de os consumidores não serem informados sobre se a carne que compram é ou não 
proveniente de animais abatidos sem atordoamento é uma questão de grande interesse público por 
razões quer de transparência quer de sofrimento animal (...)» 

1. Qual é a situação do relatório de avaliação sobre a rotulagem da carne proveniente de animais 
abatidos sem atordoamento, que a Comissão deveria ter apresentado até 2013? 

2. Tenciona a Comissão estabelecer um sistema de rotulagem viável e claro para a carne 
proveniente do abate ritual? 
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