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Przedmiot: Petycja 1189/2012, którą złożyła Pia Berrend (Luksemburg) w sprawie 
zakazu hodowli zwierząt futerkowych w Europie

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję zwraca się do PE o wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt futerkowych 
w Europie. Składająca petycję twierdzi, że zwierzęta w hodowlach spędzają całe swoje życie 
w ciasnych, brudnych drucianych klatkach i są zabijane w najokrutniejszy sposób, w tym 
przez uduszenie, porażenie prądem, zastosowanie trujących gazów lub trucizny. Składająca 
petycję zwraca również uwagę na to, że niektóre państwa członkowskie, takie jak Austria, 
Wielka Brytania, Dania czy Holandia, podjęły kroki mające na celu ograniczenie lub 
zakazanie produkcji futer. Składająca petycję wyraża niezadowolenie z powodu braku 
konkretnego prawodawstwa unijnego określającego szczegółowe wymagania w zakresie 
dobrostanu zwierząt hodowanych dla futer. Nawet w ramach nowych przepisów, które zaczną 
obowiązywać z dniem 1 stycznia 2013 r. wraz z wejściem w życie rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1099/2009, nadal będzie można stosować takie metody zabijania zwierząt futerkowych, jak 
wykorzystanie dwutlenku węgla czy tlenku węgla lub porażenie prądem przez odbyt.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 stycznia 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 lutego 2013 r.

Hodowla zwierząt futerkowych jest regulowana dyrektywą Rady 98/58/WE1 dotyczącą 
ochrony zwierząt hodowlanych. Dyrektywa odzwierciedla zasady określone w Europejskiej 
                                               
1  Dz.U. L 221 z 8.8.1998, s. 23.
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konwencji o ochronie zwierząt hodowlanych i gospodarskich przyjętej przez Radę Europy i 
ratyfikowanej przez UE w dniu 18 października 1988 r. Szczegółowe postanowienia 
konwencji określono w szeregu zaleceń. Szczególne zalecenia dotyczące zwierząt 
futerkowych przyjęto w dniu 22 czerwca 1999 r. Zarówno konwencja, jak i szczególne 
zalecenia dotyczące zwierząt futerkowych stanowią część ustawodawstwa Unii.

Zgodnie z ustawodawstwem UE jeżeli zwierzę jest stale lub regularnie spętane lub zamknięte, 
należy zapewnić mu odpowiednią do jego potrzeb fizjologicznych i psychicznych przestrzeń, 
zgodnie ze stosowaną praktyką i wiedzą naukową. W tym kontekście zalecenia Rady Europy 
dotyczące zwierząt futerkowych zawierają minimalne wymiary klatek dla głównych 
gatunków zwierząt futerkowych hodowanych w Unii Europejskiej.

Wreszcie rozporządzenie 1099/2009/WE w sprawie ochrony zwierząt podczas ich 
uśmiercania1 stanowi, że „podczas uśmiercania i działań związanych z uśmiercaniem 
zwierzętom oszczędza się wszelkiego niepotrzebnego bólu, niepokoju lub cierpienia”.
Załącznik I do rozporządzenia zawiera listę dozwolonych humanitarnych metod zabijania 
zwierząt futerkowych.

Państwa członkowskie są w pierwszej kolejności odpowiedzialne za przestrzeganie przepisów 
UE w kwestii hodowli zwierząt futerkowych a od 2009 r. muszą składać Komisji 
sprawozdanie z wyników inspekcji dotyczących dobrostanu przeprowadzanych w hodowlach 
zwierząt futerkowych.

European Fur Breeder Association (Europejskie stowarzyszenie hodowców zwierząt 
futerkowych), świadome obaw obywateli europejskich dotyczących dobrostanu zwierząt, 
rozpoczęło w 2009 r. projekt badawczy nazwany „Welfur”. Welfur ma na celu opracowanie 
ogólnych standardów i kryteriów oceny dobrostanu zwierząt na poziomie ferm w odniesieniu 
do odpowiedniego żywienia, odpowiednich warunków przetrzymywania, odpowiedniego 
stanu zdrowia i odpowiednich warunków do właściwego dla danego gatunku zachowania się 
zwierząt; oczekuje się, że protokoły dobrostanu dla lisów i norek zostaną ukończone w 
pierwszym kwartale 2013 r. Komisja wspiera tego rodzaju działania, ponieważ mogłyby one 
przyczynić się do właściwego wdrażania obowiązujących przepisów UE dotyczących 
dobrostanu zwierząt w hodowlach futerkowych.

Wniosek
Na tym etapie priorytetem Komisji jest zapewnienie lepszego egzekwowania obowiązujących 
przepisów UE we współpracy z państwami członkowskimi.

                                               
1 Dz.U. L 303 z 18.11.2009, s. 1.


