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Betreft: Verzoekschrift 0973/2011, ingediend door Lorenzo Croce (Italiaanse 
nationaliteit), namens de vereniging AIDAA (Italiaanse Vereniging voor de 
Verdediging van Dieren en Milieu), over een verbod op het slachten van 
paarden

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt om een verbod op slachten voor paarden die aan het eind van hun loopbaan 
zijn gekomen en om een Europees paardenstamboek. Ook vraagt hij om invoering van het 
beginsel dat de eigenaren van paarden rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor hun gezondheid 
en welzijn.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 december 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 januari 2012

Indiener verzoekt om een moratorium op het slachten van paarden en om een betere 
identificatie- en registratieregeling voor paarden.

Opmerkingen van de Commissie 

Het vlees van eenhoevigen, inclusief paardenvlees, wordt in sommige lidstaten van de EU van 
oudsher gegeten en derhalve gereglementeerd door EU-wetgeving inzake volksgezondheid1. 

                                               
1 Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende 

vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor 
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Of paardenvlees gegeten moet worden is een ethische kwestie waarover in de EU 
uiteenlopende meningen bestaan.

Het feit dat paarden en andere paardachtigen wezens met gevoel zijn, net als andere 
landbouwhuisdieren zoals runderen of schapen, is op zich geen argument om het slachten van 
dieren van deze soorten voor menselijke consumptie te verbieden, mits er voorschriften te 
hunner bescherming zijn vastgesteld en deze worden nageleefd.

Er bestaan EU-voorschriften inzake dierenwelzijn met betrekking tot het vervoer en het 
slachten van dieren, inclusief paarden. Er bestaan ook algemene EU-voorschriften inzake de 
bescherming en het welzijn van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren. Nieuwe 
voorschriften inzake de bescherming van dieren bij het doden zijn in 20091 vastgesteld.

In landen buiten de EU waar een slachtverbod voor paarden is ingevoerd, is het welzijn van 
paarden niet noodzakelijkerwijs verbeterd. In veel gevallen is dat zelfs in het gedrang 
gekomen.2

De Commissie is van mening dat het invoeren van een moratorium op het slachten van 
paarden ertoe leidt dat de beschikbaarheid van paardenvlees voor alle Europese consumenten 
wordt beperkt. 

Terwijl paardachtigen beschouwd worden als voedselproducerende dieren overeenkomstig de 
EU-wetgeving inzake voedselveiligheid bepaalt de bestaande wetgeving inzake hun 
identificatie3 dat een paard kan worden geregistreerd als niet bestemd voor slachting, hetzij 
door de beslissing van de eigenaar/houder, hetzij omdat het behandeld moest worden met een 
geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik dat niet verenigbaar is met de 
gezondheidsvoorschriften voor voedselproducerende soorten. 

Conclusie

Het ligt niet in de bedoeling van de Commissie wijzigingen in de bestaande wetgeving inzake 
de identificatie van paardachtigen aan te brengen, aangezien ze deze evenredig acht met de 
betreffende gezondheidsdoelstellingen zonder dat daarin beoogd wordt paarden voor het 
slachthuis te behoeden.

Daarnaast is de Commissie van mening dat de bestaande voorschriften ter bescherming van 
het welzijn van paarden in de Unie voldoende ontwikkeld zijn om rekening te houden met de 
vereisten inzake hun welzijn, en beschouwt ze een slachtverbod voor paarden niet als een 
evenredige maatregel voor de aanpak van mogelijke welzijnsproblemen.

                                                                                                                                                  
menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong ( PB L 226 van 25.6.2004, blz. 83).

1 Verordening (EG) nr. 1099/2009 van de Raad van 24 september 2009 inzake de bescherming van dieren 
bij het doden (PB L 303 van 18.11.2009, blz. 1).

2 The Washington Times van 30.11.2011 op het webadres 
http://www.washingtontimes.com/news/2011/nov/30/obama-congress-restore-us-horse-slaughter-
industry/?page=all.

3 Verordening (EG) nr. 504/2008 van de Commissie van 6 juni 2008 ter uitvoering van de richtlijnen 
90/426/EEG en 90/427/EEG van de Raad wat betreft methoden voor de identificatie van paardachtigen 
(PB L 149 van 7.6.2008, blz. 3).



CM\890586NL.doc 3/3 PE480.737v01-00

NL


