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Om: Andragende 0973/2011 af Lorenzo Croce, italiensk statsborger, for "Ass. 
AIDAA", om forbud mod slagtning af heste

1. Sammendrag

Andragendet opfordrer til, at det forbydes at slagte udtjente heste, og at der oprettes et 
europæisk hesteregister. Andragendet opfordrer også til, at der indføres et kriterium om, at 
hesteejere skal være direkte ansvarlige for hestenes sundhed og velfærd.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. december 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. januar 2012.

"Andrageren anmoder om et moratorium med hensyn til slagtning af heste og et bedre system 
til identificering og registrering af heste.

Kommissionens bemærkninger 

Kød fra enhovede dyr, herunder hestekød, er en traditionel spise i visse af EU's medlemsstater 
og derfor reguleret af EU's lovgivning om folkesundhed1.  Om hestekød skal spises er et etisk 
spørgsmål, som der er divergerende holdninger til i EU.

                                               
1 Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser 
for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (EUT L 226 af 25.6.2004, s.
83).
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At heste og andre enhovede dyr er følsomme væsener på lige fod med andre husdyr som kvæg 
eller får er ikke i sig selv et argument for at forbyde slagtning af dyr af denne art til konsum, 
forudsat at der findes regler til beskyttelse af dem, og disse er korrekt gennemført.

Der findes dyrevelfærdsregler i EU om transport og slagtning af dyr, herunder heste. Der 
findes ligeledes generelle EU-regler om beskyttelse af opdrættede dyr og disse dyrs velfærd. I 
2009 blev der vedtaget nye regler om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet1.

I de lande uden for EU, hvor der blev indført et forbud mod slagtning af heste, blev hestenes 
velfærd ikke nødvendigvis bedre. I mange tilfælde blev den faktisk værre.2

Kommissionen mener, at et moratorium vedrørende slagtning af heste vil betyde begrænset 
adgang til hestekød for alle EU's forbrugere. 

Da enhovede dyr anses for at være fødevareproducerende dyr i overensstemmelse med EU's 
fødevaresikkerhedslovgivning, fastlægges det i den aktuelle lovgivning om identifikation 
deraf3, at en hest kan erklæres for ikke bestemt til slagtning, enten efter ejerens/passerens 
skøn eller fordi dyret skal behandles med et medicinsk produkt, som ikke er kompatibelt med 
sundhedskravene til fødevareproducerende arter. 

Konklusion

Kommissionen forudser ingen ændringer i den aktuelle lovgivning om identifikation af 
enhovede dyr, eftersom den anser lovgivningen for at stå i forhold til dens sundhedsmæssige 
mål, selv om den ikke forhindrer heste i at blive anvendt til kødproduktion.

Derudover mener Kommissionen, at de eksisterende regler om beskyttelse af hestes velfærd er 
tilstrækkeligt udviklede i Unionen til at tage hensyn til hestenes velfærd, og den mener ikke, 
at et forbud mod slagtning af heste er en forholdsmæssig foranstaltning, der kan løse 
eventuelle velfærdsproblemer."

                                               
1  Rådets forordning (EF) nr. 1099/2009 af 24. september 2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet 
(EUT L 303 af 18.11.2009, s. 1).
2 The Washington Times 30.11. 2011 på http://www.washingtontimes.com/news/2011/nov/30/obama-congress-
restore-us-horse-slaughter-industry/?page=all.
3 Kommissionens forordning (EF) nr. 504/2008 af 6. juni 2008 om gennemførelse af Rådets direktiv 
90/426/EØF og 90/427/EØF for så vidt angår metoder til identifikation af enhovede dyr (EUT L 149 af 7.6.2008, 
s. 3).


