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Θέμα: Αναφορά 1189/2012, της Pia Berrend, λουξεμβουργιανής ιθαγένειας, σχετικά 
με την απαγόρευση της εκτροφής ζώων για το δέρμα τους στην Ευρώπη

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να απαγορεύσει την εκτροφή ζώων για 
τη γούνα τους στην ΕΕ. Ισχυρίζεται ότι τα ζώα που εκτρέφονται για τη γούνα τους περνούν 
όλη τους τη ζωή κλεισμένα σε στενά, βρώμικα σιδερένια κλουβιά και θανατώνονται με τις 
πιο βάναυσες μεθόδους, μεταξύ άλλων με ασφυξία, ηλεκτροπληξία και με χρήση αερίου και 
δηλητηρίου. Τονίζει ότι αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ, όπως η Αυστρία, το Ηνωμένο Βασίλειο, 
η Δανία και οι Κάτω Χώρες, έχουν λάβει μέτρα για τον περιορισμό ή την απαγόρευση της 
θανάτωσης ζώων με σκοπό την παραγωγή γούνας. Επικρίνει το γεγονός ότι δεν υφίσταται 
ειδική νομοθεσία σε επίπεδο ΕΕ που να προβλέπει λεπτομερείς απαιτήσεις για την ορθή 
μεταχείριση των ζώων όσον αφορά την εκτροφή τους με σκοπό την παραγωγή γούνας. 
Ακόμη και βάσει του νέου κανονισμού (ΕΚ) 1099/2009 του Συμβουλίου που θα τεθεί σε ισχύ 
την 1η Ιανουαρίου 2013, μέθοδοι θανάτωσης, όπως η χρήση διοξειδίου του άνθρακα, 
μονοξειδίου του άνθρακα και η πρωκτική ηλεκτροπληξία, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν για 
τα ζώα που εκτρέφονται για τη γούνα τους.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Ιανουαρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου 2013.
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Η δραστηριότητα της εκτροφής γουνοφόρων ζώων ρυθμίζεται από την Οδηγία 98/58/ΕΚ1 του 
Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των ζώων στα εκτροφεία. Η οδηγία αντικατοπτρίζει 
τις αρχές που διατυπώνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των ζώων στα 
εκτροφεία που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης και κυρώθηκε από την ΕΕ στις 18 
Οκτωβρίου 1988. Οι λεπτομερείς διατάξεις της σύμβασης διευκρινίζονται σε αρκετές
συστάσεις. Στις 22 Ιουνίου 1999 εγκρίθηκε ειδική σύσταση για τα γουνοφόρα ζώα. Τόσο η 
σύμβαση όσο και η ειδική σύσταση σχετικά με τα γουνοφόρα ζώα αποτελούν μέρος του 
δικαίου της Ένωσης 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, όταν ένα ζώο είναι συνεχώς ή συνήθως προσδεδεμένο, 
αλυσοδεμένο ή περιορισμένο, πρέπει να διαθέτει τον απαιτούμενο χώρο για τις φυσιο-
λογικές και ηθολογικές του ανάγκες, σύμφωνα με την κτηθείσα πείρα και τις επιστημονικές 
γνώσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα γουνοφόρα ζώα 
ορίζει ελάχιστες διαστάσεις για κλουβιά των κύριων ειδών γουνοφόρων ζώων που 
εκτρέφονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Τέλος, ο κανονισμός 1099/2009/EC σχετικά με την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή 
τους2 αναφέρει ότι "Τα ζώα πρέπει να προφυλάσσονται από κάθε είδους πόνο, αγωνία ή 
ταλαιπωρία που μπορεί να αποφευχθεί, κατά τη θανάτωση και τις σχετικές διαδικασίες». Το 
παράρτημα Ι του κανονισμού δίνει έναν κατάλογο των επιτρεπόμενων μεθόδων θανάτωσης 
των γουνοφόρων ζώων με ανθρωπιά.

Τα κράτη μέλη είναι κυρίως υπεύθυνα για τη διασφάλιση της τήρησης της νομοθεσίας της ΕΕ 
σχετικά με την εκτροφή γουνοφόρων και από το 2009 οφείλουν να υποβάλλουν έκθεση στην 
Επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων που πραγματοποιούνται σε 
εκτροφεία γουνοφόρων ζώων για τη διαπίστωση των συνθηκών διαβίωσής τους.

Έχοντας επίγνωση των ανησυχιών των ευρωπαίων πολιτών όσον αφορά την καλή 
μεταχείριση των ζώων, η «European Fur Breeder Association» ξεκίνησε το 2009 ένα 
ερευνητικό πρόγραμμα που ονομάζεται "Welfur". Το πρόγραμμα Welfur στοχεύει στην 
ανάπτυξη των γενικών αρχών και κριτηρίων για την αξιολόγηση της καλής μεταχείρισης των 
ζώων σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, όσον αφορά την καλή διατροφή, την καλή 
στέγαση, την καλή υγεία και την κατάλληλη συμπεριφορά και αναμένεται ότι τα πρωτόκολλα 
για την καλή μεταχείριση της αλεπούς και του βιζόν θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 
πρώτου τριμήνου του 2013. Η Επιτροπή υποστηρίζει αυτό το είδος της εργασίας, επειδή θα 
μπορούσε να συμβάλει στην ορθή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία 
των ζώων στα εκτροφεία γουνοφόρων ζώων στο εσωτερικό της ΕΕ.

Συμπέρασμα
Σε αυτή τη φάση, προτεραιότητα της Επιτροπής είναι να διασφαλίσει, σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη, μια καλύτερη εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ. 

                                               
1  EE L 221, 8.8.98, σ. 23.
2 ΕΕ L 303, 18.11.2009, σ. 1.


