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Temats: Lūgumraksts Nr. 0973/2011, ko AIDAA (Itālijas Dzīvnieku un vides 
aizsardzības asociācija) vārdā iesniedza Itālijas valstspiederīgais Lorenzo 
Croce, par vēlmi panākt zirgu kaušanas aizliegumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumrakstā pausts aicinājums aizliegt zirgu nokaušanu to karjeras beigās un izveidot 
Eiropas zirgu reģistru. Tajā arī pausts aicinājums ieviest kritēriju, ka zirgu īpašnieki ir tieši 
atbildīgi par zirgu veselību un labklājību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 16. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. janvārī

Lūgumraksta iesniedzējs prasa aizliegt zirgu kaušanu, kā arī ieviest labāku sistēmu zirgu 
identifikācijai un reģistrācijai.

Komisijas novērojumi

Nepārnadžu gaļu, tostarp zirgu gaļu, tradicionāli lieto uzturā dažās ES dalībvalstīs, tāpēc 
attiecībā uz to piemēro ES tiesību aktus sabiedrības veselības jomā1. Jautājums par zirga gaļas 
lietošanu uzturā ir ētisks jautājums, kurā ES ir atšķirīgi viedokļi.

                                               
1 Regula (EK) Nr. 854/2004 ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku 

izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu (OV L 226, 25.6.2004., 83. lpp.).



PE480.737v01-00 2/2 CM\890586LV.doc

LV

Tas, ka zirgi un citi zirgu dzimtas divnieki tāpat kā citi mājdzīvnieki, piemēram, liellopi vai 
aitas, ir jutīgas būtnes, būtībā nepamato aizliegumu kaut šo sugu dzīvniekus patēriņam 
cilvēku uzturā, tomēr jāizstrādā un pareizi jāīsteno šo dzīvnieku aizsardzības noteikumi.

ES ir dzīvnieku labturības noteikumi attiecībā uz dzīvnieku, arī zirgu, pārvadāšanu un 
kaušanu. ES ir arī lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības un labturības vispārēji noteikumi.
Lai aizsargātu dzīvniekus nonāvēšanas laikā, 2009. gadā tika pieņemti jauni noteikumi1.

Zirgu kaušanas aizliegums valstīs ārpus ES zirgu labturības stāvokli nav būtiski uzlabojis.
Patiesībā daudzos gadījumos tas pat ir pasliktinājies2.

Komisija uzskata, ka zirgu kaušanas aizlieguma ieviešana ierobežotu ES patērētāju iespējas 
iegādāties zirga gaļu.

Lai gan saskaņā ar tiesību aktiem pārtikas nekaitīguma jomā zirgu dzimtas dzīvnieki ir 
produktīvi dzīvnieki, pašreizējos tiesību aktos par šo dzīvnieku identifikāciju3 paredzēts, ka 
dzīvnieka īpašnieks/turētājs pēc sava ieskata var noteikt, ka dzīvnieks nav paredzēts kaušanai 
vai ka to nedrīkst kaut, jo tas ārstēts ar veterinārajām zālēm, kas neatbilst produktīvo 
dzīvnieku veselības prasībām.

Secinājumi

Komisija neplāno grozīt pašreizējo tiesību aktu par zirgu dzimtas dzīvnieku identifikāciju, jo 
uzskata, ka, lai gan tā mērķis nav novērst zirgu izmantošanu gaļas ražošanā, tas ir samērīgs, 
lai sasniegtu tajā izvirzītos mērķus veselības jomā.

Komisija uzskata arī, ka Savienības pašreizējie zirgu aizsardzības noteikumi ir pietiekami 
izstrādāti, lai ņemtu vērā šo dzīvnieku labturības prasības, un neuzskata, ka zirgu kaušanas 
aizliegums ir samērīgs pasākums iespējamo labturības problēmu risināšanai.

                                               
1  Padomes 2009. gada 24. septembra Regula (EK) Nr. 1099/2003 par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas 

laikā (OV L 303, 18.11.2009., 1. lpp.)
2 The Washington Times, 30.11.2011. — http://www.washingtontimes.com/news/2011/nov/30/obama-

congress-restore-us-horse-slaughter-industry/?page=all.
3 Komisijas 2008. gada 6. jūnija Regula (EK) Nr. 504/2008, ar ko īsteno Padomes Regulas 90/426/EEK un 

90/427/EEK attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku identifikāciju (OV L 149, 7.6.2008., 3. lpp.).


