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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt kéri az Európai Parlamenttől, hogy tiltsa be a prémtenyésztést az 
Unióban. Elmondása szerint az állatok a prémes állatok tenyésztésére szolgáló mezőgazdasági 
üzemekben egész életüket úgy élik le, hogy zsúfolt, piszkos drótketrecekbe vannak zárva, 
valamint a legkegyetlenebb leölési eljárásoknak teszik ki őket, mint fullasztás, áramütés, gáz 
vagy méreg. Rámutat, hogy számos uniós tagállam, mint Ausztria, az Egyesült Királyság, 
Dánia és Hollandia már lépéseket tett a prémtenyésztés korlátozása vagy betiltása érdekében. 
Kifogásolja, hogy nincsenek konkrét uniós jogszabályok, amelyek a prémtenyésztésre tartott 
állatokra vonatkozó állatjóléti követelményeket írnának elő. Még a Tanács új, 2013. január 1-
jén életbe lépő 1099/2009/EK rendelete értelmében is megengedett lesz a prémtenyésztésre 
tartott állatok esetében az olyan leölési eljárások, mint a szén-dioxid, a szén-monoxid vagy az 
anális áramütés alkalmazása.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. január 14. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. február 27.
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A prémtenyésztést a tenyésztés céljából tartott állatok védelméről szóló 98/58/EK tanácsi 
irányelv1 szabályozza. Az irányelv az Európa Tanács által elfogadott és az Unió által 1988. 
október 18-án megerősített, a tenyésztés céljából tartott állatok védelméről szóló európai 
egyezmény alapelveire épül. Az egyezmény részletes, alkalmazandó előírásai konkrétan 
szerepelnek több ajánlásban is. A prémes állatokra vonatkozó konkrét ajánlást 1999. június 
22-én fogadták el. Mind az egyezmény, mind a prémes állatokra vonatkozó konkrét ajánlás 
az uniós joganyag része. 

Az uniós jogszabályok szerint ha egy állatot folyamatosan vagy rendszeresen megkötnek vagy 
bezárnak, a gyakorlati tapasztalatokkal és tudományos ismeretekkel összhangban élettani és 
etológiai szükségleteinek megfelelő teret kell biztosítani számára. E tekintetben az Európa 
Tanácsnak a prémes állatokra vonatkozó ajánlása meghatározza az Európai Unióban 
tenyésztett fő prémes állatfajok ketreceinek minimális méreteit.

Végezetül, az állatok leölésük során való védelméről szóló 1099/2009/EK rendelet2 kimondja, 
hogy „az állatokat a leölés és a kapcsolódó műveletek során meg kell kímélni minden 
elkerülhető fájdalomtól, szorongástól vagy szenvedéstől”. A rendelet I. Melléklete felsorolja a 
prémes állatok humánus leölésének módszereit. 

Elsősorban a tagállamok felelősek a prémtenyésztésre vonatkozó uniós jogszabályok 
betartatásáért, 2009. óta pedig jelentést kell benyújtaniuk a Bizottság számára a prémes 
állatok tenyésztésére szolgáló mezőgazdasági üzemekben elvégzett állatjóléti ellenőrzések 
eredményeiről.

Az európai polgároknak az állatjóléttel kapcsolatos aggályai tudatában az Európai 
Prémtenyésztők Szövetsége (European Fur Breeder Association) 2009-ben kutatási projektbe 
kezdett „Welfur” címmel. A Welfur célja általános alapelvek és feltételek kialakítása a 
mezőgazdasági üzemek állatjóléti értékelésére a megfelelő etetésről, elhelyezésről, 
egészségről és viselkedésről, a rókákra és a nyércekre vonatkozó állatjóléti szabályok 
véglegesítése pedig 2013. első negyedévének végére várható. A Bizottság támogatja ezt a 
fajta munkát, mivel ez hozzájárulhat a prémes állatok tenyésztésére szolgáló mezőgazdasági 
üzemekre vonatkozó érvényes állatjóléti jogszabályok megfelelő végrehajtásához az Unióban.

Összegzés
Ebben a szakaszban a Bizottság prioritása a tagállamokkal együttműködésben az érvényes 
uniós jogszabályok hatékonyabb betartatásának biztosítása.”

                                               
1  HL L 221., 1998.8.8., 23.o. 
2 HL L 303., 2009.11.18., 1. o.


