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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0973/2011, adresată de Lorenzo Croce, de cetățenie italiană, în numele 
Asociației AIDAA (Asociația Italiană pentru Apărarea Animalelor și a Mediului), 
privind interzicerea sacrificării cailor

1. Rezumatul petiției

Petiția solicită interzicerea sacrificării cailor la sfârșitul carierei, precum și crearea unui 
registru european al cabalinelor. Se solicită, de asemenea, introducerea criteriului răspunderii 
directe a proprietarilor de cai în ceea ce privește sănătatea și bunăstarea acestora.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 decembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 ianuarie 2012

Petiționarul solicită interzicerea sacrificării cailor și un sistem mai bun de identificare și de 
înregistrare a cailor.

Observațiile Comisiei

Carnea de solipede, inclusiv carnea de cal, este consumată în mod tradițional în anumite state 
membre ale UE și, prin urmare, reglementată de legislația UE în domeniul sănătății publice1. 
Consumul de carne de cal este o chestiune etică cu privire la care opiniile în UE sunt diferite.

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de 

stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală 
destinate consumului uman, JO L 226, 25.6.2004, p. 83.
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Faptul că caii și alte ecvidee sunt ființe simțitoare, asemenea altor animale domestice precum 
bovinele sau ovinele, nu reprezintă un argument per se pentru interzicerea sacrificării
animalelor din aceste specii pentru consumul uman, cu condiția să existe norme pentru 
protecția lor și ca acestea să fie puse în aplicare în mod corect.

Există norme ale UE privind bunăstarea animalelor în contextul transportului și sacrificării 
animalelor, inclusiv a cailor. Există, de asemenea, norme generale ale UE privind protecția și 
bunăstarea animalelor de fermă. În 2009 au fost adoptate noi norme1 privind protecția 
animalelor în momentul sacrificării.

După introducerea interdicției sacrificării cailor în anumite țări terțe, bunăstarea cailor nu s-a 
îmbunătățit în mod necesar. De fapt, în multe cazuri aceasta a fost chiar compromisă2.

Comisia consideră că introducerea interdicției sacrificării cailor ar conduce la restricționarea 
accesului la carne de cal pentru toți consumatorii UE.

Deși ecvideele sunt considerate animale producătoare de alimente în conformitate cu legislația 
UE privind siguranța alimentară, legislația actuală privind identificarea3 acestora prevede că 
un cal poate fi declarat ca nedestinat sacrificării la solicitarea deținătorului sau proprietarului 
sau pentru că animalul a fost supus unui tratament cu un produs medicamentos veterinar care 
nu este compatibil cu cerințele sanitare pentru speciile producătoare de alimente.

Concluzii

Comisia nu are în vedere modificarea actualei legislații privind identificarea ecvideelor, 
întrucât consideră că aceasta este proporțională cu obiectivele sale în materie de sănătate, 
neavând drept scop prevenirea destinării cailor pentru producția de alimente.

În plus, Comisia consideră că normele existente pentru protecția bunăstării cailor sunt 
suficient de dezvoltate în Uniune astfel încât să ia în considerare necesitățile acestora în 
materie de bunăstare și nu consideră că interzicerea sacrificării cailor reprezintă o măsură 
proporțională pentru soluționarea posibilelor probleme de bunăstare.

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 1099/2009 al Consiliului din 24 septembrie 2009 privind protecția animalelor în 

momentul uciderii, JO L 303, 18.11.2009, p. 1.
2 The Washington Times din 30.11.2011, disponibil la adresa: 

http://www.washingtontimes.com/news/2011/nov/30/obama-congress-restore-us-horse-slaughter-
industry/?page=all.

3 Regulamentul (CE) nr. 504/2008 al Comisiei din 6 iunie 2008 privind punerea în aplicare a 
Directivelor 90/426/CEE și 90/427/CEE ale Consiliului privind metodele de identificare a ecvideelor, JO 
L 149, 7.6.2008, p. 3.


