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Комисия по петиции

16.4.2021

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0076/2019, внесена от Мануела Джакомини, с италианско 
гражданство, от името на фондация за хуманно отношение към 
животните относно „ферми за кръв“ и серумен гонадотропин от 
бременна кобила (PMSG)

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията призовава Парламента да се застъпи за забрана на вноса на 
серумен гонадотропин от бременна кобила (PMSG) от Южна Америка вследствие на 
резултатите от изследвания, които доказват нехуманно отношение към кобили в 
Уругвай и Аржентина. PMSG се използва за производството на ветеринарни лекарства 
с цел повишаване на раждаемостта при селскостопанските животни в ЕС, особено при 
свинете. Вносителката на петицията твърди, че фермите за кръв в Южна Америка не 
спазват разпоредбите на Регламент № 142/2011 относно страничните животински 
продукти по отношение на вноса, транзита и износа на странични животински 
продукти и производни продукти. Кобилите не са обект на ветеринарни контролни 
прегледи и страдат от лошо здравословно състояние. Националните органи не 
предоставят достатъчен контрол и одити на фермите. Вносителката на петицията също 
така обръща внимание, че използването на PMSG има пагубни последици за здравето и 
доброто състояние на европейските свине майки и прасенца и че съществуват 
алтернативни начини за повишаване на раждаемостта при свинете. Вносителката на 
петицията изтъква, че 2 милиона граждани са подписали петиция на AVAAZ за забрана 
на вноса на нехуманно произведен PMSG.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 7 май 2019 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).
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3. Отговор на Комисията, получен на 24 юли 2019 г.

Комисията е осведомена за възможното малтретиране на коне, отглеждани за 
производство на кръвен серум в някои държави от Южна Америка, и изразява своята 
загриженост. Комисията поддържа редовни контакти с вносителката на петицията по 
този въпрос и многократно е отговаряла на нейната кореспонденция.

Както се припомня в петицията, Комисията е изразила своята позиция в отговора си на 
въпрос с искане за писмен отговор E-0836/2017. В този отговор Комисията изтъква по-
специално, че:

„За вноса в Европейския съюз търговската политика на ЕС трябва да зачита 
правилата на Световната търговска организация (СТО). 

Всички стандарти за хуманно отношение към животните, наложени от ЕС на 
търговските партньори, трябва да са съобразени с правилата на СТО (напр. изисквания 
за недискриминация между държавите, в които преобладават същите условия, 
прозрачност и научно обосновани стандарти) и би трябвало да разчитат на контрола 
или сертифицирането в третата държава износител. 

Стандартите за хуманно отношение към животните „Използването на животни в 
научните изследвания и образованието“ на Световната организация по здравеопазване 
на животните (OIE) обхващат кобили, отглеждани за целите на производство на 
лекарствен продукт, и предоставят насоки на държавите членки на OIE“. 

Впоследствие през октомври 2018 г. членът на Комисията, отговарящ за 
здравеопазването и безопасността на храните, проведе двустранна среща с министъра на 
земеделието на Аржентина в рамките на срещата на здравните министри на Г-20 в 
Аржентина. По време на срещата той подчерта безпокойството на Комисията и отбеляза 
необходимостта да се предприемат мерки, за да се гарантира, че конете, които участват 
в производството на кръвен серум, не изпитват болка, стрес или страдание, които са 
предотвратими. Той също така подчерта значението на поддържането на редовен обмен 
на информация относно хуманното отношение към конете в Аржентина.

Законодателството на ЕС в областта на хуманното отношение към животните се прилага 
само на територията на ЕС и няма правно основание разпоредбите на ЕС относно 
хуманното отношение към животните да се налагат на трети държави като условия за 
внос на странични животински продукти или производни продукти.

Заключение 

Въпреки че Комисията не възнамерява да забрани вноса на серумен гонадотропин от 
бременна кобила (PMSG), тя счита, че държавите от Южна Америка следва да гарантират 
задоволително равнище на прилагане на договорените на международно равнище 
принципи и стандарти за хуманно отношение към животните на Световната организация 
за здравеопазване на животните (OIE).

4. Отговор на Комисията (REV I) , получен на 24 юни 2020 г.

В главата „Диалози“ от Споразумението за асоцииране между ЕС и Меркосур ЕС и 
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Меркосур се споразумяват да водят диалог, който да обхваща, наред с другото, 
конкретни теми относно хуманното отношение към животните, които могат да засегнат 
взаимната търговия, обмена на информация и експертен опит, а така също да засилят 
сътрудничеството в областта на научните изследвания и да си сътрудничат на 
международни форуми. 

Споразумението за асоцииране между ЕС и Меркосур все още не е ратифицирано. След 
като споразумението влезе в сила, то ще допринесе допълнително за засилване на 
сътрудничеството с държавите от Меркосур по въпросите, свързани с хуманното 
отношение към животните, включително относно условията, свързани с производството 
на серумен гонадотропин от бременна кобила (PMSG). Във всеки случай всички 
изисквания, наложени от ЕС върху вноса от трети държави, трябва да са в съответствие 
с приложимите правила на Световната търговска организация (СТО) и ЕС.

Предвид това, в контекста на споразумението между ЕС и Меркосур, Комисията счита, 
че засилването на диалога и сътрудничеството с трети държави е по-подходящ 
инструмент за постигане на положително развитие по отношение на въпросите, свързани 
с хуманното отношение към животните, в сравнение с налагането просто на забрана с 
цел подобряване на хуманното отношение към животните. Организирани бяха редица 
срещи между Комисията и компетентните органи на участващите държави, както и с 
фармацевтични дружества, включително на най-високо равнище, за да бъдат те 
приканени да предприемат необходимите мерки, с които да се гарантира, че на конете, 
участващи в производството на кръвен серум, не се причиняват болка, стрес и страдание, 
които са предотвратими. 

В допълнение към Споразумението за асоцииране с Меркосур Комисията ще продължи 
да обръща внимание на значението на подобряването на условията за хуманно 
отношение към коне, участващи в производството на PMSG, на многостранно равнище 
в рамките на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE).

Заключение

За момента Комисията не възнамерява да наложи забрана върху вноса на PMSG. 
Комисията се ангажира да насърчава по-нататъшния диалог и да насърчава 
сътрудничеството в областта на хуманното отношение към животните с държавите от 
Меркосур, както и да гарантира задоволително равнище на прилагане на стандартите на 
OIE за хуманно отношение към животните.

5. Отговор на Комисията (REV II) , получен на 16 април 2021 г.

Коментари на Комисията

Комисията може да потвърди, че е получила жалбата, регистрирана под номер 
CHAP(2019)03519, на която вносителката на петицията се позовава. Допълнителната 
информация, предоставена от жалбоподателката на 26 юни 2020 г. (приложена към 
писмото на вносителката на петицията от 3 декември 2020 г.) и чрез последващо писмо, 
което включва информация относно въпросите, повдигнати в писмото на вносителката 
на петицията от 1 февруари 2021 г., се оценява от службите на Комисията, които са в 
процес на събиране на допълнителна информация. Жалбоподателката ще бъде 
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уведомена при взимането на решението по жалбата.

Уругвайското предприятие „Синтекс“ не е включено в базата данни на експертната 
система за контрол на търговията (TRACES) като одобрено или регистрирано 
предприятие за внос на странични животински продукти в Европейския съюз.

Принципите и стандартите за хуманно отношение към животните на Световната 
организация за здравеопазване на животните (OIE) са международно признат еталон в 
тази област и тяхното приложение трябва да се гарантира от държавите членки. 
Комисията не планира да забрани вноса на серумен гонадотропин от бременна кобила 
(PMSG) по съображения, свързани с хуманното отношение към животните. 

По отношение на изменения в Европейската фармакопея следва да се отбележи, че 
въвеждането на евентуални изменения или заличавания от Европейската фармакопея са 
в сферата на компетентност на Европейския директорат по качеството на лекарствата и 
здравеопазването (EDQM) към Съвета на Европа.

Заключение

Информацията, предоставена в контекста на жалбата, на която се позовава вносителката 
на петицията, се оценява от службите на Комисията, които са в процес на събиране на 
допълнителна информация.

Комисията поддържа позицията си по отношение на налагането на забрана за вноса на 
PMSG, като не предвижда да изиска от Европейския орган за безопасност на храните 
(ЕОБХ) да даде научно становище относно аспектите на хуманното отношение към 
животните, свързани с производството на PMSG в държави от Южна Америка.

Въвеждането на евентуални изменения или заличавания от Европейската фармакопея са 
в сферата на компетентност на Европейския директорат по качеството на лекарствата и 
здравеопазването (EDQM) към Съвета на Европа. 


