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Комисия по петиции
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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0973/2011, внесена от Lorenzo Croce, с италианско гражданство, от 
името на AIDAA (Италианската асоциация за защита на животните и 
околната среда), относно искането за забрана на клането на коне

1. Резюме на петицията

В петицията се призовава за забрана на клането на коне, след като бъде прекратено 
ползването им, както и за създаване на европейски регистър на конете. В петицията се 
настоява и за въвеждане на изискване собствениците на коне да бъдат пряко отговорни 
за здравето и доброто състояние на конете.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 декември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 27 януари 2012 г.

Вносителят на петицията настоява за мораториум върху клането на коне и за по-добра 
система за идентификация и регистрация на коне.

Забележки на Комисията 

Месото от еднокопитни животни, включително конското месо, традиционно се 
консумира в някои държави –  членки на ЕС, и следователно се регламентира от 
законодателството на ЕС за общественото здраве1. Въпросът дали трябва да се 

                                               
1 Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за

определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите 
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консумира конско месо е етичен и по него има различни становища в ЕС.

Фактът, че конете и другите еднокопитни животни са живи същества, както и 
останалите домашни животни като говеда или овце, сам по себе си не е аргумент за 
забрана на клането на животни от тези видове, предназначени за консумация от човека, 
при условие че правилата в тяхна защита са уместни и правилното прилагани.

Съществуват правила на ЕС за хуманно отношение към животните при транспорт и 
клане на животни, включително коне. Има също и общи правила на ЕС за защита и 
хуманно отношение към животните, отглеждани във ферми. През 2009 г. са приети 
нови правила за защита на животните по време на умъртвяване1.

След въвеждането на забрана за клане на коне в страни извън ЕС, невинаги се 
наблюдава подобряване на хуманното отношение към конете. Всъщност, в много 
случаи това отношение дори е компрометирано.2

Комисията счита, че въвеждането на мораториум върху клането на коне ще доведе до 
ограничаване на достъпа до конското месо за всички потребители в ЕС. 

Макар че еднокопитните животни се считат за животни за производство на храни в 
съответствие със законодателството на ЕС за безопасност на храните, действащото 
законодателство относно тяхната идентификация3 предвижда възможност да се обяви, 
че даден кон не е предназначен за клане или по преценка на неговия собственик/гледач, 
или защото животното трябва да бъде подложено на лечение с ветеринарен лекарствен 
продукт, който не е съвместим със здравните изисквания за видове за производство на 
храна. 

Заключение

Комисията не предвижда промени в действащото законодателство относно 
идентификацията на еднокопитни животни, тъй като смята, че то е съизмеримо със 
здравните му цели и не е насочено към предпазване на конете от предназначението им 
за производство на месо.

В допълнение, Комисията счита, че съществуващите в Съюза правила за защита на 
хуманното отношение към конете са достатъчно разработени, така че да вземат под 
внимание изискванията за хуманно отношение към тях и не смята, че забраната за 
клане на коне е пропорционална мярка за справяне с възможни проблеми, свързани с 
хуманното отношение.

                                                                                                                                                  
от животински произход, предназначени за консумация (ОВ L 226, 25.6.2004 г., стр. 83).

1  Регламент (ЕО) № 1099/2009 на Съвета от 24 септември 2009 г. относно защитата на животните по 
време на умъртвяване (ОВ L 303, 18.11.2009 г., стр. 1).

2 Washington Times, 30.11. 2011 г. http://www.washingtontimes.com/news/2011/nov/30/obama-congress-
restore-us-horse-slaughter-industry/?page=all.

3 Регламент (ЕО) № 504/2008 на Комисията от 6 юни 2008 г. за прилагане на Директиви 90/426/ЕИО 
и 90/427/ЕИО на Съвета относно методите за идентификация на еднокопитни животни (ОВ L 149, 
7.6.2008 г., стр. 3).


