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Tárgy: Lorenzo Croce olasz állampolgár által az AIDAA („Associazione Italiana 
Difesa Animali ed Ambiente”, Olasz Állat- és Természetvédelmi Egyesület) 
nevében benyújtott 0973/2011. számú petíció a magántulajdonban lévő lovak 
levágásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kéri, hogy tiltsák meg az aktívan már nem használt lovak levágását, 
valamint hozzák létre a lovak európai nyilvántartását. Kéri továbbá, hogy vezessék be a lovak 
tulajdonosainak közvetlen felelősségét a tulajdonukban lévő lovak egészségéért és jólétéért.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. december 16. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. január 27.

A petíció benyújtója moratóriumot kér a lovak levágására, valamint jobb rendszert a lovak 
azonosításához és nyilvántartásához.

A Bizottság észrevételei 

Az egypatájúak húsát, így a lóhúst az EU egyes tagállamaiban hagyományosan fogyasztják, 
ezért azt az uniós közegészségügyi jogszabályok1 szabályozzák. Az, hogy szabad-e lóhúst 
                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 854/2004/EK rendelete az emberi fogyasztásra szánt 
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fogyasztani, etikai kérdés, amelyre nézve az EU-ban eltérőek a vélemények.

Az a tény, hogy a lovak és más lófélék érző lények, akárcsak más háziállatok, például a 
marhák vagy a juhok, önmagában nem érv az e fajokba tartozó állatok emberi fogyasztás 
céljából történő levágásának tilalma mellett, feltéve, hogy rendelkezésre állnak a védelmüket 
szolgáló szabályok, és azokat megfelelően végrehajtják.

Az állatok, köztük a lovak szállítására és levágására uniós állatjóléti szabályok vonatkoznak. 
A haszonállatok védelmét és jólétét általános uniós szabályok is szabályozzák. Az állatok 
leölésük során történő védelmét illetően 2009-ben új szabályokat fogadtak el1.

Ahol az EU-n kívüli országokban bevezették a lovak levágásának tilalmát, nem feltétlenül 
javult a lovak jóléti helyzete. Sőt, sok esetben romlott is.2

A Bizottság meglátása szerint a lovak levágására vonatkozó moratórium bevezetése azzal a 
hatással járna, hogy korlátozná az uniós fogyasztók lóhúshoz való hozzáférését. 

Noha a lófélék az EU élelmiszerbiztonsági jogszabályaival összhangban élelmiszertermelő 
állatnak minősülnek, az azonosításukra vonatkozó jelenlegi jogszabály3 kimondja, hogy a 
lovakat nem vágásra szántnak lehet nyilvánítani az állattartó vagy a tulajdonos saját 
mérlegelése alapján, vagy mert az állatot olyan állatgyógyászati készítménnyel történő 
kezelésnek kellett alávetni, amely nem egyeztethető össze az élelmiszertermelő fajokra 
vonatkozó egészségügyi követelményekkel. 

Következtetés

A Bizottság nem tervezi a lófélék azonosítására vonatkozó jelenlegi jogszabályok 
módosítását, mivel azokat arányosnak tartja az egészségügyi célkitűzéseikkel, amellett, hogy 
e jogszabályoknak nem célja annak megakadályozása, hogy a lovakat hústermelésre szánják.

Ezen túlmenően a Bizottság megítélése szerint a lovak jólétének védelmére szolgáló jelenlegi 
szabályok az Unióban kellően fejlettek ahhoz, hogy figyelembe vegyék a jóléti 
követelményeket, és a jóléttel kapcsolatos lehetséges problémák megoldásához nem tartja 
arányos intézkedésnek a lovak levágásának tilalmát.

                                                                                                                                                  
állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok 
megállapításáról (HL L 226., 2004.6.25., 83. o.).

1  A Tanács 2009. szeptember 24-i 1099/2009/EK rendelete az állatok leölésük során való védelméről (HL L 
303., 2009.11.18., 1. o.);

2 The Washington Times, 2011.11.30, a következő címen: 
http://www.washingtontimes.com/news/2011/nov/30/obama-congress-restore-us-horse-slaughter-
industry/?page=all.

3 A Bizottság 2008. június 6-i 504/2008/EK rendelete a 90/426/EGK és a 90/427/EGK tanácsi irányelvnek 
a lófélék azonosítási módszereinek tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 149., 2008.6.7., 3. o.).


