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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1189/2012, внесена от г-жа Pia Berrend, с люксембургско 
гражданство, относно забрана на животновъдството с цел добив на кожа в 
Европа 

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията призовава ЕП да забрани животновъдството с цел добив на 
кожа в ЕС. Тя твърди, че животните, отглеждани във ферми с цел добив на кожа, 
прекарват целия си живот затворени в тесни и мръсни телени клетки, и са обект на 
някои от най-жестоките методи на умъртвяване, включително задушаване, умъртвяване 
чрез електричество, газ и отрова. Тя посочва, че редица държави – членки на ЕС – като 
Австрия, Обединеното кралство, Дания и Нидерландия са предприели мерки за 
ограничаване или забрана на производството на кожа. Вносителката на петицията 
критикува липсата на конкретно законодателство на ЕС, което да предвижда подробни 
изисквания за хуманно отношение към животните при отглеждането на животни с цел 
производство на кожа. Дори в рамките на новото законодателство от 1 януари 2013 г., 
когато влиза в сила Регламент (ЕО) 1099/2009 на Съвета, методите за умъртвяване, като 
използването на въглероден диоксид, въглероден оксид и анален електрошок все още 
ще бъдат разрешени при умъртвяването на животни с ценна кожа.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 януари 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 февруари 2013 г.

Дейността на животновъдството с цел добив на кожа се регулира от Директива 
98/58/ЕО на Съвета относно защитата на животни, отглеждани за селскостопански 
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цели1. Директивата отразява принципите, посочени в Европейската конвенция за 
защита на животните, отглеждани за селскостопански цели, приета от Съвета на Европа 
и ратифицирана от ЕС на 18 октомври 1988 г. Подробните разпоредби за прилагане на 
Конвенцията са конкретизирани в няколко препоръки. Специфична препоръка относно 
животните с ценна кожа е приета на 22 юни 1999 г. Както Конвенцията, така и 
специфичната препоръка относно животните с ценна кожа са част от законодателството 
на Съюза. 

Съгласно законодателството на ЕС, когато едно животно бива непрекъснато или 
редовно завързвано или затваряно, на него трябва да му се предостави подходящо 
пространство за задоволяване на физиологичните му и етологични нужди, в 
съответствие с установената практика и научните познания. В тази връзка препоръката 
на Съвета на Европа относно животните с ценна кожа дава минималните размери за 
клетки за основните видове животни с ценна кожа, отглеждани в Европейския съюз.

Накрая, Регламент (ЕО) № 1099/2009 относно защитата на животните по време на 
умъртвяване2 гласи, че „по време на умъртвяването им и свързаните операции 
животните се предпазват от всяка болка, уплаха или страдание, които могат да 
бъдат избегнати“. В приложение I към регламента се предоставя списък на 
разрешените методи за умъртвяване на животни с ценна кожа по хуманен начин.

Държавите членки имат основната отговорност да гарантират, че се спазва 
законодателството на ЕС в областта на животновъдството с цел добив на кожа и от 
2009 г. насам трябва да докладват на Комисията относно резултатите от проверките на 
хуманното отношение към животните, извършени във фермите за добив на кожа.

Съзнавайки опасенията на европейските граждани по отношение на хуманното 
отношение към животните, Европейската асоциация на животновъдите, отглеждащи 
животни за добив на кожа, започна през 2009 г .  изследователски проект, наречен 
„Welfur“. Целта на „Welfur“ е разработване на общи принципи и критерии за оценка на 
хуманното отношение към животните на равнището на стопанството във връзка с 
доброто хранене, доброто настаняване, доброто здраве и подходящото поведение и се 
очаква, че протоколите за хуманно отношение към лисиците и норките ще бъдат 
финализирани до края на първото тримесечие на 2013 г. Комисията подкрепя този вид 
работа, тъй като тя може да допринесе за правилното прилагане на действащото 
законодателство в областта на хуманното отношение към животните във фермите в ЕС.

Заключение
На този етап приоритетът на Комисията е да гарантира, в сътрудничество с държавите 
членки, по-добро прилагане на съществуващото законодателство на ЕС. 

                                               
1 ОВ L 221, 8.8.1998 г., стр. 23.
2 ОВ L 303, 18.11.2009 г., стр. 1.


