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Ärende: Framställning 0973/2011, ingiven av Lorenzo Croce, italiensk medborgare, för 
AIDAA, den italienska organisationen för försvar av djur och miljö, om förbud 
mot slakt av hästar

1. Sammanfattning av framställningen

I framställningen krävs att slakt av hästar vid slutet av deras arbetsliv ska förbjudas och att ett 
europeiskt hästregister ska upprättas. I framställningen begärs även att ett kriterium om att 
hästägare ska vara direkt ansvariga för hästarnas hälsa och välbefinnande införs.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 16 december 2011. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 202.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 27 januari 2012

Framställaren efterlyser ett moratorium mot hästslakt och ett bättre system för att identifiera 
och registrera hästar.

Kommissionens iakttagelser

Kött från hästdjur, inklusive hästkött, konsumeras enligt tradition i vissa EU-medlemsstater 
och regleras därför av EU:s lagstiftning på folkhälsoområdet1. Frågan om huruvida hästkött 
ska konsumeras är en etisk fråga om vilken det finns olika åsikter inom EU.

                                               
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda 
bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas 
som livsmedel (EUT L 226, 25.6.2004, s. 83).
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Det faktum att hästar och andra hästdjur, i likhet med andra tamdjur, till exempel nötkreatur 
eller får, är kännande varelser, är inte i sig att argument för att förbjuda slakt av djur av dessa 
arter i syfte använda dem som livsmedel, under förutsättning att det finns regler för att skydda 
dem och att dessa genomförs på rätt sätt.

Det finns EU-bestämmelser för djurs, inklusive hästars, välbefinnande vid transport och slakt. 
Det finns också allmänna EU-bestämmelser för skydd och välbefinnande avseende djur för 
animalieproduktion. Nya regler om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning antogs år 
20091.

I de länder utanför EU där ett förbud mot slakt av hästar infördes förbättrades inte 
nödvändigtvis hästarnas välbefinnande. I många fall sattes det till och med på spel.2

Kommissionen anser att införandet av ett moratorium mot hästslakt skulle begränsa tillgången 
till hästkött för alla EU-konsumenter.

Även om hästdjur anses vara livsmedelsproducerande djur enligt EU:s lagstiftning på området 
livsmedelssäkerhet, anges det i den befintliga lagstiftningen om deras identifiering3 att en häst 
kan förklaras inte avsedd för slakt antingen av djurägaren/djurhållaren eller för att djuret har 
behandlats med en veterinärmedicinsk produkt som inte överensstämmer med hälsokraven för 
livsmedelsproducerande arter.

Slutsats

Kommissionen har inte för avsikt att ändra den befintliga lagstiftningen om identifiering av 
hästdjur, då kommissionen anser att den är proportionerlig i förhållande till dess hälsomål, 
som inte syftar till att förhindra hästar från att vara avsedda för köttproduktion.

Dessutom anser kommissionen att de befintliga reglerna för att skydda hästars välbefinnande 
är tillräckligt utvecklade inom Europeiska unionen för att man ska ta hänsyn till deras krav på 
välbefinnande och anser inte att ett förbud mot slakt av hästar är en proportionerlig åtgärd för 
att ta itu med möjliga problem avseende välbefinnande.

                                               
1 Rådets förordning (EG) nr 1099/2009 av den 24 september 2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning 
(EUT L 303, 18.11.2009, s. 1).
2 The Washington Times 30.11.2 2011 på http://www.washingtontimes.com/news/2011/nov/30/obama-congress-
restore-us-horse-slaughter-industry/?page=all.
3 Kommissionens förordning (EG) nr 504/2008 av den 6 juni 2008 om tillämpning av rådets 
direktiv 90/426/EEG och 90/427/EEG avseende metoder för identifiering av hästdjur (EUT L 149, 7.6.2008, 
s. 3).


