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Θέμα: Αναφορά 0973/2011 του Lorenzo Croce, ιταλικής ιθαγένειας, εκ μέρους της 
ιταλικής ένωσης για την υπεράσπιση των ζώων και του περιβάλλοντος 
(AIDAA), σχετικά με την επιδίωξη απαγόρευσης της σφαγής των αλόγων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί να απαγορευτεί η σφαγή των αλόγων στο τέλος της σταδιοδρομίας τους 
και να δημιουργηθεί ευρωπαϊκό μητρώο ιπποειδών. Ζητεί ακόμη να εισαχθεί το κριτήριο οι 
ιδιοκτήτες των αλόγων να είναι άμεσα υπεύθυνοι για την υγεία και την καλή διαβίωση των 
ζώων τους.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Δεκεμβρίου 2011. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιανουαρίου 2012.

Ο αναφέρων ζητεί να επιβληθεί μορατόριουμ στη σφαγή αλόγων και να θεσπιστεί καλύτερο 
σύστημα ταυτοποίησης («αναγνώρισης») και εγγραφής των αλόγων στο μητρώο.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 

Τα κρέατα των μονόπλων, συμπεριλαμβανομένου του κρέατος αλόγου, καταναλώνονται κατά 
παράδοση σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ και, συνεπώς, ρυθμίζονται από τη νομοθεσία της 
ΕΕ για τη δημόσια υγεία1.  Η κατανάλωση του κρέατος αλόγου αποτελεί ηθικό ζήτημα για το 

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 

2004 , για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα 
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οποίο διατυπώνονται διαφορετικές απόψεις στην ΕΕ.

Το γεγονός ότι τα άλογα και άλλα ιπποειδή είναι αισθανόμενα όντα, όπως άλλα οικόσιτα ζώα 
π.χ. βοοειδή ή προβατοειδή, δεν αποτελεί καθεαυτό επιχείρημα ώστε να απαγορευθεί η 
σφαγή των ζώων που ανήκουν σε αυτά τα είδη για ανθρώπινη κατανάλωση, με την 
προϋπόθεση ότι ισχύουν κανόνες για την προστασία τους οι οποίοι εφαρμόζονται ορθά.

Υπάρχουν κανόνες της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά και τη 
σφαγή τους, οι οποίοι αφορούν και τα άλογα. Επίσης, υπάρχουν γενικοί ενωσιακοί κανόνες 
για την προστασία και την καλή διαβίωση των εκτρεφόμενων ζώων. Το 2009 εγκρίθηκαν νέοι 
κανόνες σχετικά με την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους1.

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες θεσπίστηκε απαγόρευση της σφαγής των αλόγων σε χώρες 
εκτός της ΕΕ, δεν σημειώθηκε απαραιτήτως βελτίωση στην καλή διαβίωση των αλόγων. Στην 
πράξη, σε πολλές περιπτώσεις έφτασε ακόμα και να διακυβευτεί.2

Η άποψη της Επιτροπής είναι ότι η επιβολή μορατόριουμ στη σφαγή των αλόγων θα είχε σαν 
αποτέλεσμα την απαγόρευση της πρόσβασης όλων των καταναλωτών της ΕΕ σε κρέας 
αλόγου. 

Αν και τα ιπποειδή θεωρούνται ζώα παραγωγής τροφίμων σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ 
για την ασφάλεια τροφίμων, η τρέχουσα νομοθεσία σχετικά με την ταυτοποίησή τους 
(«αναγνώριση»)3 προβλέπει ότι ένα άλογο δύναται να δηλωθεί ως μη προοριζόμενο για 
σφαγή είτε κατά τη διακριτική ευχέρεια του ιδιοκτήτη/κατόχου είτε επειδή το ζώο χρειάστηκε 
να υποβληθεί σε θεραπεία με κτηνιατρικό φάρμακο που δεν είναι συμβατό με τις απαιτήσεις 
υγείας που ισχύουν για τα είδη παραγωγής τροφίμων. 

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή δεν προωθεί αλλαγές στην τρέχουσα νομοθεσία σχετικά με την ταυτοποίηση 
(αναγνώριση) των ιπποειδών, καθώς θεωρεί ότι είναι ανάλογη προς τους καθορισμένους 
στόχους υγείας, ενώ παράλληλα δεν στοχεύει στην αποτροπή της εκτροφής αλόγων για 
παραγωγή κρέατος.

Πέραν τούτου, η Επιτροπή κρίνει ότι οι υπάρχοντες κανόνες για την προστασία της καλής 
διαβίωσης των αλόγων είναι επαρκώς ανεπτυγμένοι στην Ένωση λαμβάνοντας υπόψη τις 
απαιτήσεις καλής διαβίωσής τους, και δεν θεωρεί ότι η απαγόρευση της σφαγής των αλόγων 
είναι ανάλογο μέτρο προς αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων καλής διαβίωσης.

                                                                                                                                                  
ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (ΕΕ L 226 της 25.06.04, σ. 83).

1  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1099/2009, της 24ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με την προστασία των ζώων 
κατά τη θανάτωσή τους (ΕΕ L 303 της 18.11.2009, σ. 1).

2 Εφημερίδα «The Washington Times» 30.11.2011 στην ιστοσελίδα 
http://www.washingtontimes.com/news/2011/nov/30/obama-congress-restore-us-horse-slaughter-
industry/?page=all.

3 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 504/2008 της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2008, για την εφαρμογή των οδηγιών 
90/426/ΕΟΚ και 90/427/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις μεθόδους αναγνώρισης των ιπποειδών (ΕΕ 
L 149 της 7.6.2008, σ. 3).
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