
EPK Figyelő:

Szőrmementes Európa (Fur Free Europe)

Státusz: Nyilvántartásba véve, de gyűjtés még nem kezdődött meg

1. Alapvető információk:
- Bizottsági nyilvántartási szám: ECI(2022)000002
- Nyilvántartásba véve: 2022. március 16.
- A Bizottság határozata a polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételéről:
- Honlap: -
- Európai Bizottság információs lapja a kezdeményezésről:

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2022/000002_en

- Gyűjtés várható kezdete: ?

2. Célkitűzések (kötelezően benyújtandó információk):
A prémelőállítás céljából történő állattenyésztés jellegénél fogva kegyetlen, és az uniós
polgárok széles köre ellenzi ezt a tevékenységet.
A prémgazdaságokban tenyészett állatok jólétét lehetetlen javítani. Semmilyen állatot
nem kellene ketrecben tartani, de az alapvetően vadon élő fajok ketreces tartása
végképp rettenetes kegyetlenség.
Állatokat kizárólag prémtermelés céljából tartani és leölni etikailag elfogadhatatlan.
A SARS-CoV-2 több nyércgazdaságban is járványt okozott, ami azt igazolja, a
prémtermelés állategészségügyi kockázatai nem elhanyagolhatók.
Egyes tagállamokban termelési tilalom van hatályban, ami torzítja a versenyt a
tenyésztésből származó prémet tartalmazó termékek ellátópiacán. A prémelőállítást
teljes körűen tiltó uniós országok kereskedői ugyanis hátrányt szenvednek az olyan
tagállamokban működő kereskedőkkel szemben, ahol nincs ilyen tilalom.
A szőrmét tartalmazó termékek forgalomba hozatalát már több terület és joghatóság
belső piacán megtiltották. Itt említhető a kutya- és macskaprém kereskedelmének
tilalma az Európai Unióban.
Továbbadva a több tagállamból, sokak által megfogalmazott felhívást, mi, uniós polgárok
arra kérjük a Bizottságot, hogy vezessen be az Unió egész területére kiterjedő
jogszabályi tilalmat a következőkre:

● állatok tartása és leölése kizárólag vagy elsősorban prém előállítása céljából
● haszonállatok prémjének és az ilyen prémet tartalmazó termékeknek a

forgalomba hozatala az EU piacán.

3. A kezdeményezés háttere, rövid összefoglalása és támogatói:
Az EPK azt kívánja elérni, hogy EU-szerte tilos legyen:

● állatokat tartani és leölni kizárólag vagy elsősorban prém előállítása céljából;
● haszonállatok prémjét és az ilyen prémet tartalmazó termékeket forgalomba

hozni az EU piacán.
A szervezők emlékeztetnek arra is, hogy a Bizottság irányzott elő cselekvést a ketreces
állattartás tilalma kapcsán. Erre az “End the Cage Age” EPK sikere nyomán került sor.
A szervezők szerint javaslatukat indokolják állatjóléti szempontok, ugyanis a
prémelőállítás céljából tartott állatok többsége nem alkalmas intenzív ketreces
tartásra.Ezen felül a szervezők szerint a prémelőállítás céljából történő állattenyésztés az
állatok és az emberek egészségére egyaránt kockázatos.
A szervezők szerint az uniós polgárok egyértelmű többsége támogatja a prémelőállítás
céljából történő állattenyésztés betiltását, és egyre több tagállam tesz lépéseket annak
érdekében, hogy nemzeti szinten felszámolja a prémtermelést. A prémelőállítás céljából
történő állattenyésztéssel kapcsolatban pedig már az uniós társjogalkotók is kifejezték
aggodalmukat. A szervezők szerint a prémtermelő ágazatra vonatkozó tagállami

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2022/000002_en


szabályozások közötti jelentős eltérések az Unió belső piacának torzulásához vezettek,
és erre a problémára jelenleg a teljes körű tilalom bevezetése az egyetlen védhető
megoldás.
Az EPK-t a Eurogroup for Animals támogatja, amely egy több mint 40 éves múltra
visszatekintő, 82 tagszervezetet számláló (Magyarországról a Magyar Állatvédők
Országos Szervezete), európai állatvédelmi ernyőszervezet. A szervezet az “End the
Cage Age” EPK szervezéséből is jelentősen kivette a részét. A Eurogroup for Animals
eddig 230.000 Euróval támogatta a kezdeményezést a Bizottság oldalán közzétett
pénzügyi beszámoló szerint.
A kezdeményezés alapjául szolgáló, tagállamonként részletes adatokat tartalmazó
honlap is elérhető az érdeklődők számára: https://www.furfreealliance.com/fur-bans/

https://www.furfreealliance.com/fur-bans/

