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privind interzicerea creșterii animalelor pentru blană în Europa 

1. Rezumatul petiției

Petiționara solicită PE să interzică creșterea animalelor pentru blană în UE. Aceasta afirmă că 
animalele crescute pentru blană își petrec întreaga viață înghesuite în cuști din sârmă 
execrabile și sunt supuse celor mai crude metode de sacrificare, inclusiv sufocare, 
electrocutare, gazare și otrăvire. Aceasta subliniază că o serie de state membre, printre care 
Austria, Regatul Unit, Danemarca, și Țările de Jos, au luat măsuri în vederea restricționării 
sau a interzicerii producției de blană. Petiționara critică faptul că nu există o legislație 
specifică a UE care să prevadă cerințe detaliate privind bunăstarea animalelor, aplicabile 
creșterii animalelor pentru producția de blană. Chiar și în temeiul noii legislații aplicabile 
începând cu 1 ianuarie 2013, data intrării în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1099/2009 al 
Consiliului, vor fi în continuare permise metode de sacrificare precum utilizarea dioxidului de 
carbon, a monoxidului de carbon și electrocutarea anală pentru uciderea animalelor pentru 
blană.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 ianuarie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 februarie 2013

Activitatea de creșterea a animalelor pentru blană este reglementată de Directiva nr. 
98/58/CE1 a Consiliului privind protecția animalelor de fermă. Directiva reflectă principiile 
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stabilite în Convenția europeană privind protecția animalelor de fermă adoptată de Consiliul 
Europei și ratificată de UE la data de 18 octombrie 1988. Prevederile aplicabile și detaliate ale 
Convenției sunt specificate într-o serie de recomandări. O recomandare distinctă referitoare la 
animalele crescute pentru blană a fost adoptată la data de 22 iunie 1999. Atât Convenția, cât și 
recomandările specifice referitoare la animalele crescute pentru blană sunt parte integrantă a 
dreptului Uniunii. 

Conform legislației UE, atunci când un animal este ținut legat sau închis în mod continuu sau 
regulat, trebuie să i se aloce un spațiu potrivit nevoilor sale fiziologice și etologice, în 
conformitate cu experiența dobândită și cu cunoștințele științifice. În această privință, 
Recomandarea Consiliului Europei referitoare la animalele crescute pentru blană prevăd 
dimensiuni minime pentru cuștile destinate principalelor specii de animale din această 
categorie crescute în Uniunea Europeană.

În încheiere, Regulamentul nr. 1099/2009/CE privind protecția animalelor în momentul 
uciderii1 stabilește că „animalele sunt scutite de orice durere evitabilă, chin sau suferință în 
timpul sacrificării și al operațiunilor conexe”. Anexa I din Regulament furnizează o listă de 
metode permise pentru sacrificarea etică a animalelor pentru blană.

Statele membre sunt principalele responsabile pentru garantarea respectării legislației UE 
privind creșterea animalelor pentru blană și, din 2009, trebuie să prezinte rapoarte Comisiei 
referitoare la rezultatele inspecțiilor la fermele de creștere a animalelor pentru blană, care 
verifică bunăstarea animalelor.

Conștientă de îngrijorarea cetățenilor europeni față de bunăstarea animalelor, Asociația 
crescătorilor europeni de animale pentru blană a inițiat, în 2009, un proiect de cercetare 
intitulat „Welfur”. Welfur are ca obiectiv dezvoltarea principiilor și criteriilor generale pentru 
evaluarea bunăstării animalelor la nivelul fermelor din punctul de vedere al hrănirii corecte, al 
adăpostirii potrivite, al stării bune de sănătate și al comportamentului adecvat, așteptându-se 
ca, până la încheierea primului trimestru din 2013, să se finalizeze și protocoalele de 
bunăstare pentru vulpi și nurci. Comisia sprijină acest tip de activitate, deoarece ar putea 
contribui la punerea în aplicare în mod corect a legislației actuale privind bunăstarea 
animalelor din fermele de creștere a animalelor pentru blană din UE.

Concluzie
În această etapă, prioritatea Comisiei este să garanteze, în colaborare cu statele membre, o mai
bună punere în aplicare a legislației UE existente. 

                                               
1 JO L 303, 18.11.2009, p. 1.


