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21.1.2010

 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0915/2009, внесена от Ingrid E. Newkirk, с нидерландско 
гражданство, от името на Stichting PETA Nederland, относно условията 
на живот на бройлерите, отглеждани за производство на месо

1. Резюме на петицията

Вносителката призовава Европейския парламент да измени  директивата относно 
жизненото пространство за пилета, отглеждани за месо, за да се увеличи 
пространството на всяко пиле. Тя заявява, че предложените сега изменения предвиждат 
пространство не по-голямо от лист с формат А4 за всяко пиле (около 20 на 30 см). Тя 
също така споменава интелигентността и социалния живот на пилетата и страданията, 
които им се причиняват от жестокия начин, по който те биват умъртвявани.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 октомври 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 21 януари 2010 г.

Вносителката призовава за изменение на Директива 2007/43/ЕО на Съвета за 
определяне на минимални правила за защита на пилетата, отглеждани за производство 
на месо, по-специално на изискванията за максималната гъстота на отглеждане.

Вносителката се позовава на работата на ЕС по нова директива за защита на 
бройлерите. Следва да се отбележи, че Директива 2007/43/ЕО на Съвета1 за определяне 
на минимални правила за защита на пилетата, отглеждани за производство на месо 

                                               
1 ОВ L182, 12.7.2007 г., стр. 19.



PE438.330v01-00 2/3 CM\802772BG.doc

BG

влезе в сила през 2007 г. и следва да бъде транспонирана в националното 
законодателство на всички държави-членки до юни 2010 г.

Тази директива за пръв път определя важни правила за хуманно отношение към
бройлерите, вземайки предвид последните научни изследвания в тази област. По-
конкретно, директивата има за цел да ограничи претъпкването на стопанствата за 
отглеждане на пилета, като определя максимална гъстота на отглеждане, която не 
трябва да надхвърля 33 kg/m2. Но държавите-членки могат чрез дерогация да предвидят 
пилетата да се отглеждат при по-голяма гъстота на отглеждане до максимум 42 kg/m2, 
при спазване на по-строги изисквания за хуманно отношение към животните. Освен 
това директивата въвежда важни подобрения за хуманно отношение към животните и 
по-добър контрол на стопанствата и кланиците, както и различни изисквания, свързани 
с околната среда, като например осветление, изисквания за температурата, качеството 
на въздуха и наличната настилка.

Вносителката посочва и проблемите с хуманното отношение към бройлерите във 
връзка с бързия темп на нарастване, както и с условията, създадени за тези животни при 
клане. В тази връзка следва да се отбележи, че съгласно предвиденото в 
гореспоменатата директива, Комисията е възложила на Европейския орган за 
безопасност на храните (ЕОБХ) да представи две научни становища. Първото 
становище се отнася до влиянието на генетичните параметри върху хуманното 
отношение към бройлерите, предназначени за търговия, а второто се отнася до
аспектите на благосъстоянието при управлението и осигуряването на помещения на 
първо и второ поколение родителски групи, отглеждани за целите на размножаването. 
Ако е необходимо, Комисията ще представи на Европейския парламент и на Съвета 
подходящи законодателни предложения по тези въпроси. Наскоро приетият Регламент 
(ЕО) № 1099/2009 на Съвета1 относно защитата на животните по време на умъртвяване 
взема предвид последните научни разработки, за да гарантира по-добри условия за 
животните, включително бройлерите, в кланиците. Освен това по финансирания от 
Общността научноизследователски проект „Welfare Quality” са разработени протоколи 
за оценка на нивото на благосъстоянието на стопанските животни, включително 
бройлерите, в стопанства и кланици, чрез използването на показатели, основани на 
действителни наблюдения върху животните, и за предоставяне на достъпна и 
разбираема информация за потребителите. Резултатите от този проект ще бъдат 
оценени, за да послужат за основа на бъдещата работа на Комисията в тази сфера.

Заключение

Европейската комисия отдава голямо значение на хуманното отношение към
животните, като са приети конкретни правила и съществуват инициативи за 
гарантиране на хуманното отношение към птиците, отглеждани за производство на 
месо. Освен това, Комисията неотдавна прие доклад2, в който очертава серия от 
варианти за етикетиране във връзка с хуманното отношение към животните. Общата 
цел на политиката в тази област е да се улеснят потребителите при идентифицирането и 
                                               
1 ОВ L303, 18.11.2009 г., стр. 1.
2  COM(2009) 584 окончателен, http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/labelling_en.htm
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избора на продукти, произведени при спазване на стандартите за хуманно отношение 
към животните, и по този начин да се даде икономически стимул на производителите за 
по-хуманно отношение към животните.


