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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja prašo Europos Parlamento uždrausti kailinių gyvūnų ūkius ES. Ji teigia, 
kad kailinių gyvūnų ūkiuose gyvūnai visą gyvenimą praleidžia uždaryti ankštuose, 
nešvariuose metaliniuose narvuose ir yra žudomi bene žiauriausiais būdais, įskaitant 
uždusinimą, žudymą elektros srove, dujomis ir nuodais. Ji pažymi, kad įvairios ES valstybės 
narės, kaip antai Austrija, JK, Danija, Nyderlandai, jau ėmėsi kailių gamybos apribojimo ar 
uždraudimo priemonių. Ji kritikuoja tai, kad nėra konkrečių ES teisės aktų, kuriuose būtų 
nustatyti išsamūs kailių gamybai laikomų gyvūnų gerovės užtikrinimo reikalavimai. Netgi 
pagal naują teisės aktą, taikytiną nuo 2013 m. sausio 1 d., kai įsigalios Tarybos reglamentas 
(EB) Nr. 1099/2009, kailinius gyvūnus vis dar bus leidžiama žudyti naudojant anglies 
dvideginį, anglies monoksidą ir analinius elektros srovės prietaisus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. sausio 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. vasario 27 d.

„Kailinių gyvūnų ūkių veikla reglamentuojama Tarybos direktyvoje 98/58/EB1 dėl ūkinės 
paskirties gyvūnų apsaugos. Direktyvoje atsižvelgiama į Europos Tarybos priimtoje ir 
1988 m. spalio 18 d. ES ratifikuotoje Europos konvencijoje dėl ūkinės paskirties gyvūnų 
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apsaugos išdėstytus principus. Išsamios taikytinos šios konvencijos nuostatos išdėstytos 
keliose rekomendacijose. Speciali rekomendacija dėl kailinių gyvūnų buvo priimta 1999 m. 
birželio 22 d. Ir konvencija, ir speciali rekomendacija dėl kailinių gyvūnų priklauso Sąjungos 
teisei.

Pagal ES teisės aktus jei gyvūnas yra nuolat ar dažnai pririštas arba laikomas ankštoje 
patalpoje, jam pagal nusistovėjusią patirtį ir mokslo žinias turi būti suteiktas plotas, 
atitinkantis jo fiziologines ir etologines reikmes. Šiuo atžvilgiu Europos Tarybos 
rekomendacijoje dėl kailinių gyvūnų nustatyti būtiniausi Europos Sąjungoje auginamų 
pagrindinių kailinių gyvūnų rūšių narvų matmenys.

Galiausiai Reglamente (EB) Nr. 1099/2009 dėl žudomų gyvūnų apsaugos1 teigiama, kad 
„žudant gyvūnus ir atliekant susijusius veiksmus jiems nesukeliama skausmo, nerimo ar 
kančių, kurių galima išvengti“. Reglamento I priede išvardyti leistini humaniški kailinių 
gyvūnų žudymo būdai.

Už ES teisės aktų dėl kailinių gyvūnų ūkių laikymąsi pirmiausia atsakingos valstybės narės; 
nuo 2009 m. jos turi pateikti Komisijai kailinių gyvūnų ūkiuose atliekamos gyvūnų gerovės 
patikros rezultatus.

Suvokdama Europos piliečių susirūpinimą gyvūnų gerove, Europos kailinių gyvūnų veisėjų 
asociacija 2009 m. pradėjo vykdyti mokslinių tyrimų projektą „Welfur“. Šiuo projektu 
siekiama sukurti bendruosius principus ir nustatyti ūkiuose taikytinus gyvūnų gerovės 
vertinimo kriterijus skatinant gero šėrimo, gerų laikymo sąlygų, geros sveikatos ir atitinkamo 
elgesio užtikrinimo praktiką; audinių ir lapių gerovės protokolus tikimasi parengti iki 2013 m. 
pirmojo ketvirčio pabaigos. Komisija pritaria tokiems darbams, nes jie galėtų padėti užtikrinti, 
kad šiuo metu taikomi gyvūnų gerovės teisės aktai dėl kailinių gyvūnų ūkių būtų tinkamai 
įgyvendinami Europos Sąjungoje.

Išvada
Šiuo etapu Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, pirmiausia siekia užtikrinti 
geresnį galiojančių ES teisės aktų vykdymą.“
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