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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0973/2011 dėl draudimo skersti žirgus, kurią pateikė Italijos 
pilietis Lorenzo Croce Italijos gyvūnų ir aplinkos apsaugos asociacijos 
(AIDAA) vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijoje reikalaujama uždrausti skersti žirgus, kurie nebenaudojami sportui, ir sukurti 
Europos žirgų registrą. Taip pat reikalaujama nustatyti normas, pagal kurias žirgų savininkai 
būtų tiesiogiai atsakingi už jų sveikatą ir gerovę

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. gruodžio 16 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. sausio 27 d.

„Peticijos pateikėjas prašo žirgų skerdimo moratoriumo ir sukurti geresnę žirgų 
identifikavimo ir registravimo sistemą.

Komisijos pastabos

Neporakanopių mėsa, įskaitant arklių mėsą, tradiciškai vartojama kai kuriose ES valstybėse 
narėse, taigi tai reglamentuojama ES visuomenės sveikatos teisės aktais1.  Arklių mėsos 
vartojimas yra etikos klausimas, dėl kurio ES esama įvairių nuomonių.

                                               
1 2004 m. baland˛io 29  d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 854/2004, nustatantis 

specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles (OL L 226, 
2004 6 25, p. 83).
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Tai, kad žirgai ir kiti arklių šeimos gyvūnai yra juslios būtybės, kaip ir kiti naminiai gyvūnai, 
pvz., galvijai ar avys, nėra argumentas, dėl kurio būtų galima uždrausti šių rūšių gyvūnų 
skerdimą žmonių vartojimo reikmėms, jeigu galioja ir tinkamai įgyvendinamos jų apsaugos 
taisyklės.

ES gyvūnų gerovės taisyklės taikomos gyvūnų, taip pat ir arklių, gabenimui ir skerdimui. Taip 
pat priimtos bendrosios ES ūkinių gyvūnų apsaugos ir gerovės taisyklės. 2009 m. priimtos 
naujos taisyklės dėl žudomų gyvūnų apsaugos1.

Tose ES nepriklausančiose šalyse, kuriose uždrausta skersti arklius, nebūtinai pagerėjo arklių 
gerovės padėtis. Iš tiesų daugeliu atvejų ji netgi pablogėjo2.

Komisijos nuomone, arklių skerdimo moratoriumo vykdymas visiems ES vartotojams 
apribotų arklių mėsos prieinamumą. 

Nors pagal ES maisto saugos teisės aktus arklių šeimos gyvūnai laikomi maistiniais gyvūnais, 
dabartiniuose teisės aktuose dėl jų identifikavimo3 teigiama, kad gali būti teigiama, kad arkliai 
neskirti skersti jų šeimininkų ir (arba) prižiūrėtojų nuožiūra arba dėl to, kad jiems turi būti 
taikomas gydymas medicininiais veterinarijos produktais, nesuderinamas su maistinių gyvūnų 
sveikatos reikalavimais. 

Išvada

Komisija nenumato dabartinių teisės aktų dėl arklių šeimos gyvūnų identifikavimo pokyčių, 
nes, jos manymu, jie atitinka su sveikata susijusius tikslus, nes jais nesiekiama uždrausti 
arklių mėsos gamybos.

Be to, Komisija mano, kad Sąjungoje dabartinės arklių gerovės taisyklės pakankamai 
išplėtotos, kad būtų atsižvelgiama į jų gerovės reikalavimus ir nemano, kad draudimas skersti 
arklius yra tinkama priemonė galimoms gerovės problemoms spręsti.“

                                               
1  2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1099/2009 dėl žudomų gyvūnų apsaugos 

(OL L 303, 2009 11 18, p. 1).
2 2011 11 30 „The Washington Times“: http://www.washingtontimes.com/news/2011/nov/30/obama-

congress-restore-us-horse-slaughter-industry/?page=all.
3 2008 m. bir˛elio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 504/2008, kuriuo įgyvendinamos Tarybos direktyvų 

90/426/EEB ir 90/427/EEB nuostatos dėl arklinių identifikavimo metodų (OL L 149, 2008 6 7, p. 3).


