
CM\890586PL.doc PE480.737v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

27.1.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0973/2011, którą złożył Lorenzo Croce (Włochy) w imieniu AIDAA 
(Włoskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt i Środowiska), w sprawie 
zakazu uboju koni

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca się o zniesienie uboju koni, które nie są już wykorzystywane, oraz 
o ustanowienie europejskiego rejestru koni. Zwraca się on również o wprowadzenie 
kryterium, zgodnie z którym właściciele koni będą bezpośrednio odpowiedzialni za ich 
zdrowie i dobrostan.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 grudnia 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 stycznia 2012 r.

Składający petycję zwraca się o wprowadzenie moratorium na ubój koni oraz lepszego 
systemu identyfikacji i rejestracji koni.

Uwagi Komisji 

Mięso większości zwierząt nieparzystokopytnych, w tym także konina, jest tradycyjnie 
spożywane w pewnych państwach członkowskich UE. Dlatego kwestie te są uregulowane 
przez prawodawstwo unijne w obszarze zdrowia publicznego1. Kwestia tego, czy konina 

                                               
1 Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do 



PE480.737v01-00 2/3 CM\890586PL.doc

PL

powinna być spożywana, stanowi problem natury etycznej, w odniesieniu do którego w UE są 
rozbieżne opinie.

To, że konie i inne zwierzęta koniowate są istotami wrażliwymi tak jak inne zwierzęta 
domowe, np. bydło czy owce, per se nie stanowi argumentu za wprowadzeniem zakazu uboju 
zwierząt z tych gatunków w celu spożycia przez ludzi pod warunkiem, że wdrożone są zasady 
dotyczące ich ochrony.

W UE obowiązują zasady w zakresie dobrostanu zwierząt w transporcie i podczas uboju. 
Odnoszą się one także do koni. Ponadto w UE obowiązują przepisy w zakresie ochrony 
dobrostanu zwierząt hodowlanych. Nowe zasady dotyczące ochrony zwierząt podczas ich 
uśmiercania zostały ustanowione w 2009 r.1.

W państwach spoza UE, w których wprowadzono zakaz uboju koni, ich dobrostan 
niekoniecznie uległ poprawie. Co więcej, w wielu przypadkach stało się wręcz odwrotnie2.

W opinii Komisji wprowadzenie moratorium na ubój koni doprowadziłoby do ograniczenia 
dostępu do koniny na wszystkich rynkach UE. 

Mimo że zgodnie z unijnymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa żywności koniowate są 
uważane za zwierzęta, z których pozyskuje się żywność, obecne prawodawstwo unijne 
w zakresie ich identyfikacji3przewiduje możliwość uznania konia za nieprzeznaczonego do 
uboju na mocy orzeczenia jego właściciela/posiadacza bądź też ze względu na to, że zwierzę 
było poddane leczeniu weterynaryjnymi produktami leczniczymi, których zastosowanie jest 
niezgodne z wymogami zdrowotnymi odnoszącymi się do gatunków zwierząt, z których 
pozyskuje się żywność. 

Wnioski

Komisja nie przewiduje zmian dotychczasowych przepisów w zakresie identyfikacji 
koniowatych, gdyż uważa je za adekwatne w odniesieniu do celów w zakresie zdrowia. 
Natomiast nie jest celem tych przepisów zapobieganie przeznaczaniu koni na ubój i do 
produkcji mięsa.

Ponadto Komisja jest zdania, że obowiązujące zasady w zakresie ochrony dobrostanu koni 
mają wystarczająco szerokie zastosowanie w Unii, aby uwzględnić kwestię ich dobrostanu. 
Komisja nie uważa zakazu uboju koni za odpowiedni środek do rozwiązania możliwych 
problemów związanych z dobrostanem.

                                                                                                                                                  
produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 226 z 25.6.2004, 
s. 83).

1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt 
podczas ich uśmiercania (Dz.U. L 303 z 18.11.2009, s. 1).

2 The Washington Times z dnia 30 listopada 2011 r. na 
stronie:http://www.washingtontimes.com/news/2011/nov/30/obama-congress-restore-us-horse-slaughter-
industry/?page=all.

3 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 504/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. wykonujące dyrektywy Rady 
90/426/EWG i 90/427/EWG w odniesieniu do metod identyfikacji koniowatych (Dz.U. L 149 z 7.6.2008, 
s. 3).
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