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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja lūdz EP aizliegt dzīvnieku audzēšanu kažokādu iegūšanai ES. Viņa 
apgalvo, ka dzīvnieki kažokādu dzīvnieku audzētavās visu savu dzīvi pavada šaurā 
ieslodzījumā, netīros stiepļu būros un tiek nogalināti, izmantojot vairākas visnežēlīgākās 
nogalināšanas metodes, ieskaitot nožņaugšanu, elektrošoku, nosmacēšanu ar gāzi un 
noindēšanu. Viņa norāda, ka vairākas ES dalībvalstis, piemēram, Austrija, Apvienotā 
Karaliste, Dānija un Nīderlande, jau ir veikušas pasākumus, lai ierobežotu vai aizliegtu 
kažokādu ražošanu. Viņa nosoda to, ka nepastāv īpaši ES tiesību akti, kuros noteiktas 
detalizētas dzīvnieku labturības prasības attiecībā uz dzīvnieku audzēšanu kažokādu 
ražošanai. Pat jaunajos tiesību aktos, kas datēti ar 2013. gada 1. janvāri, kad stāsies spēkā 
Padomes Regula (EK) Nr. 1099/2009, tādas nogalināšanas metodes, kurās izmanto oglekļa 
dioksīdu, oglekļa oksīdu un anālo elektrošoku, vēl joprojām būs atļautas kažokādas dzīvnieku 
nogalināšanai.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 14. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. februārī
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Uz dzīvnieku audzēšanu kažokādu iegūšanai attiecas Direktīva 98/58/EK par lauksaimniecībā 
izmantojamo dzīvnieku aizsardzību1. Direktīvā atspoguļoti principi, kas noteikti Eiropas 
Padomes pieņemtajā Eiropas Konvencijā lauksaimniecībā izmantojamo dzīvnieku 
aizsardzībai, kuru ES ratificēja 1988. gada 18. oktobrī. Konvencijas detalizētie piemērojamie 
noteikumi ir sīki izskaidroti vairākos ieteikumos. Īpašu ieteikumu attiecībā uz kažokādas 
dzīvniekiem pieņēma 1999. gada 22. jūnijā. Gan Konvencija, gan īpašais ieteikums attiecībā 
uz kažokādas dzīvniekiem ir Savienības tiesību akti. 

Saskaņā ar ES tiesību aktiem, ja dzīvnieks ilgstoši vai regulāri ir piesiets vai atrodas šaurā 
ieslodzījumā, tam jānodrošina pietiekami daudz vietas kustībām atbilstoši tā fizioloģiskajām 
un etoloģiskajām vajadzībām un saskaņā ar pārbaudītu praksi un zinātnes atziņām. Šajā 
sakarībā Eiropas Padomes ieteikums attiecībā uz kažokādas dzīvniekiem paredz obligātos 
būru izmērus biežāk sastopamo sugu kažokādas dzīvniekiem, ko audzē Eiropas Savienībā.

Visbeidzot Regula (EK) Nr. 1099/2009 par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā2 paredz, 
ka „dzīvniekiem aiztaupa jebkuras sāpes, stresu vai ciešanas, no kurām nonāvēšanas laikā vai 
saistītas darbības veikšanas laikā iespējams izvairīties”. Regulas I pielikumā uzskaitītas 
atļautās metodes kažokādas dzīvnieku humānai nonāvēšanai.

Dalībvalstis ir galvenās atbildīgās par to, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti ES tiesību akti par 
dzīvnieku audzēšanu kažokādas iegūšanai, un kopš 2009. gada tām ir pienākums ziņot 
Komisijai par kažokādas dzīvnieku audzētavās veikto labturības pārbaužu rezultātiem.

Apzinoties Eiropas iedzīvotāju bažas par dzīvnieku labturību, Eiropas Kažokādas dzīvnieku 
audzētāju asociācija 2009. gadā sāka pētniecības projektu Welfur. Welfur mērķis ir izstrādāt 
vispārējus principus un kritērijus, lai novērtētu dzīvnieku labturību audzētavās, attiecībā uz 
labu barību, labu novietni, labu veselību un pienācīgu izturēšanos, un ir gaidāms, ka līdz 
2013. gada pirmā ceturkšņa beigām tiks pabeigts darbs pie labturības protokoliem attiecībā uz 
lapsām un ūdelēm. Komisija atbalsta šāda veida darbu, jo tas varētu palīdzēt veicināt to, ka 
kažokādas dzīvnieku audzētavās Eiropas Savienībā tiek pienācīgi īstenoti spēkā esošie tiesību 
akti dzīvnieku labturības jomā.

Secinājums
Pašlaik Komisijas prioritāte ir, sadarbojoties ar dalībvalstīm, nodrošināt spēkā esošo ES 
tiesību aktu labāku īstenošanu. 

                                               
1  OV L 221, 8.8.98., 23. lpp.
2 OV L 303, 18.11.2009., 1. lpp.


