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Ms Ewa Staniak
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Jedrezejow,
Poland

Dear Ms Staniak,

Subject: Council Regulation (EC) No 1099/2^09 of 24 September 2009 on the
protection of animals at the time of kjlling.

Ref.: Your letter of 23 November 2012 (our ref ARES(2012)1512054)

In your above-mentioned letter you provide information regarding the practice of ritual
slaughter of animals in Poland, in accordance with Council Regulation (EC) 1099/2009
on the protection of animals at the time ofkilling'.

In particular, you describe that in the past Poland had not madę use of the derogation
provided in Directive 93/119/EC as regards the ritual slaughter of animals without prior
stunning. This was because the percentage of Polish population that would prefer such
meat due to religious reasons is negligible2 and can be supplied through imports. Despite
this, as you further state, ritual slaughter is widely used in Poland for commercial reasons
so that half of Poland's meat is produced this way for export mainly to Muslim countries.

To your appreciation this is due to extended use of a regulation initiated by the Minister
of Agriculture of Poland in 2004 which permits derogation from the reąuirement to stun
animals prior to slaughter. You fear that the Polish government will apply Council
Regulation (EC) No 1099/20092009 to allow slaughter without stunning also for
commercial purposes. To your consideration this does not conform with EU law which
permits slaughter without stunning only for religious reasons and only to meet the
religious needs of the local community.

The Polish Ministry for Agriculture and Rural Development has, however, informed us
that a bań on slaughtering animals in slaughterhouses without stunning will apply in
Poland from l January 2013.

1 The legislation of the European Union is available for free in 23 official languages at http://eur-
lex.europa.eu/de/index.htm.

2 You estimate 0.01 % of Poland's population
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This is in linę with Article 26(1) of Council Regulation (EC) No 1099 and moreover
implements a Polish Constitutional Court judgment which annulled, with effect from 31
December 2012, Article 8(2) of the Regulation of the Minister for Agriculture and Rural
Development of 9 September 2004 on the ąualifications of professional slaughterers and
the rules and methods for slaughtering and killing animals3. The latter allowed animals
to be slaughtered without stunning in the case of slaughter using particular methods
prescribed by religious rites.

In view of the above your concerns appear to have become unfounded. We will therefore
not further pursue the matter.

Yours sincerely,

Demetris"Vryonides

3 Polish Journal of Laws No 205, item 2102, as amended
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Pani Ewa Staniak
Ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów
Polska

Szanowna Pani,

Temat: Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w
sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania

Dot.: Pani pismo z dnia 23 listopada 2012 r. (nasz znak ARES(2012)1512054)

We wspomnianym wyżej piśmie przedstawia Pani informacje dotyczące wykonywania uboju
rytualnego zwierząt w Polsce, zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) Nr 1099/2009  w
sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania1.

W szczególności opisuje Pani, że w przeszłości Polska nie skorzystała z odstępstwa
przewidzianego w Dyrektywie 93/119/WE dotyczącego uboju rytualnego zwierząt bez
uprzedniego ogłuszenia. Powodem nieskorzystania z tego odstępstwa był fakt, że w Polsce
odsetek ludności, która chciałaby korzystać z takiego mięsa z przyczyn religijnych jest
znikomy2, a popyt można zaspokoić przez import. Pomimo to, jak Pani stwierdza w dalszej
części swojego pisma, ubój rytualny jest prowadzony w Polsce na szeroką skalę z powodów
komercyjnych, tak że połowa produkcji mięsa w Polsce pozyskiwana jest w ten sposób na
eksport głównie do krajów muzułmańskich.

W Pani ocenie powodem jest stosowanie na szeroką skalę rozporządzenia wydanego przez
polskiego ministra rolnictwa w 2004 roku, które zezwala na odstępstwo od wymogu
ogłuszania zwierząt przed ubojem. Obawia się Pani, że polski rząd będzie stosować
Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1099/2009, aby zezwolić na ubój bez ogłuszenia także z
powodów komercyjnych. Pani zdaniem jest to niezgodne z prawem UE, które zezwala na
ubój bez ogłuszenia wyłącznie z powodów religijnych i wyłącznie dla zaspokojenia potrzeb
religijnych lokalnych społeczności.

Polski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jednakże poinformował nas, że od 1 stycznia 2013
r. w Polsce będzie obowiązywać zakaz uboju zwierząt w ubojniach bez ogłuszania.
                                                           
1 Akty prawne Unii Europejskiej dostępne są bezpłatnie w 23 urzędowych językach pod adresem http://eur‐
lex.europa.eu/de/index.htm

2 Według Pani szacunków 0,01% ludności Polski
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Jest to zgodne z art. 26(1) Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1099, a ponadto implementuje
wyrok Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który unieważnił z dniem 31 grudnia 2012 r.
art. 8(2) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 r. w
sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju
i uśmiercania zwierząt3. Ten ostatni zezwalał na ubój zwierząt bez ogłuszania w przypadku
uboju z zastosowaniem szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne.

W świetle powyższego Pani obawy wydają się nieuzasadnione. Dlatego też nie będziemy
dalej zajmować się tą sprawą.

  Z poważaniem,

(-)
Demetris Vryonides

                                                           
3 Polski Dziennik Ustaw Nr 205 poz. 2102, z późn. zm.


