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Европейска гражданска инициатива за „Европа без кожи“ 

Европейската комисия (ЕК) одобри и успешно 
регистрира нова Европейска гражданска ини-
циатива (ЕГИ) за “Европа без кожи”1, която 
стартира на 18 май 2022 г. Ако инициативата 
достигне 1 милион валидни подписа в рамките 
на една година, Европейската комисия ще вземе 
решение какви действия да предприеме и може 
да предложи правен акт.

Заедно с европейската организация за хуманно 
отношение към животните Eurogroup for Animals 
(Еврогрупа за животните), ЧЕТИРИ ЛАПИ орга-
низира кампания, свързана с гражданската ини-
циатива за прекратяване на производството на 
ценни кожи и на продукти от тях в Европейския 
съюз (ЕС). 

Специфичната цел на ЕГИ е да 

1. сложи край на развъждането, 
отглеждането и умъртвяването на 
животни за производство на кожи и

2. да забрани вноса на ценни кожи и на 
продукти от тях на вътрешния пазар на 
ЕС.

Като член на Европейския парламент (ЕП), това 
е отлична възможност да се присъедините към 
инициативата и да призовете ЕК веднъж зави-
наги да сложи край на производството на ценни 
кожи и проблемите, свързани с хуманното отно-
шение към животните, здравето, околната среда 
и защитата на видовете, които вървят с него! 
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Защо Европейският съюз трябва да забрани 
отглеждането на животни за ценни кожи?
Производството на ценни кожи е 
жестока практика, която никога няма 
да отговаря на достатъчно приемливи 
стандарти за благосъстояние

Норките, енотовидните кучета и лисиците, които са сред 
най-често отглежданите за целта видове, са активни и 
силно териториални по природа животни, коити живеят 
самостоятелно. Условията на отглеждане във фермите 
за кожи не отговарят на техните природни нужди или на 
петте области на свобода2, които, дори и с подобрения в 
начина на отглеждане, никога не могат да бъдат изпъл-
нени. Животните се отглеждат в малки телени клетки, 
без достъп до външно пространство и без възможност да 
изразяват естествено поведение като плуване, бягане и 
копаене. Поради лошите условия на отглеждане, живот-
ните страдат от постоянен стрес, тежки поведенчески 
нарушения, самонараняване и канибализъм. Животните, 
отглеждани заради козината им, се убиват и одират като 
млади, на възраст около 8 месеца. За тази цел те обикно-
вено се умъртвяват чрез обгазяване (норка), ток (лисица, 
енотовидно куче) или чрез счупване на вратовете им 
(чинчила).

Фермите за ценни кожи са 
идеалното място за размножаване 
на вируси и болести 

Пандемията COVID-19 
показа, че отглеждането на 
кожи създава значителни 
рискове за здравето на 
хората и животните. При 
интензивните условия на 
отглеждане болестта се 

разпространява бързо сред животните, мутира лесно 
и след това заразява хората3. В световен мащаб виру-
сът SARS-CoV-2 е бил засечен в повече от 450 ферми 
за норки, предимно в страни от ЕС като Нидерландия, 
Дания, Швеция, Испания, Италия, Франция, Гърция, 

Полша, Латвия и Литва.4 За да се елиминира този 
резервоар на SARS-CoV-2 и появата на потенциално 
опасни варианти на вируса, Нидерландия и Дания 
предприеха драстични мерки и спешно умъртвиха 
цялата популация от норка в засегнатите ферми. При-
близително 20 милиона животни са били умъртвени като 
превантивна здравна мярка за ограничаване на панде-
мията.5

Производството на ценни кожи е 
интензивно замърсяващо и токсично

Отглеждането на животни за ценни кожи има неблаго-
приятни въздействия върху околната среда. Отпадъците 
от фермите за кожи имат пряко въздействие върху 
местната почва, води и качеството на въздуха. Освен 
това, употребата на токсични химикали за обработката 
на кожи, включително тежки метали, канцерогени, 
ендокринни нарушители и водни токсини, има тежки 
последици за околната среда.6

Фермите за ценни кожи представляват 
риск за местните видове и 
биологичното разнообразие 

Чуждите инвазивни видове са признати за една от основ-
ните заплахи за биоразнообразието в световен мащаб. В 
Европа различни видове, като американска норка, ено-
товидно куче или ондатра, са въведени от кожухарската 
индустрия. Популациите на тези видове могат да повли-
яят отрицателно на местните животни и да създадат 
тежки динамични промени в екосистемите, причиняващи 
намаляване на биологичното разнообразие.7 Справянето 
с тези видове струва скъпо и често се свързва с проблеми 
с хуманното отношение към животните. 
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Защо сега е подходящото време да се забрани 
отглеждането на животни за ценни кожи?
Европейската комисия в момента 
преразглежда законодателството за 
хуманно отношение към животните 
Законодателството за хуманно отношение към живот-
ните включва Общата директива за земеделието 
98/58/ЕО8 - за определяне на изисквания за защита на 
животните, които се отглеждат и размножават за сел-
скостопански цели, включително за производство на 
кожи. Преразглеждането на това законодателство ще 
се проведе през 2023 г. и следва да включва забрана на 
клетъчното отглеждане в резултат на ЕГИ „Край на клет-
ките“.9 Това предоставя отлична възможност за прекра-
тяване на отглеждането на животни за ценни кожи.

Европейската комисия е компетентна 
да забрани отглеждането на 
животни за ценни кожи
В своето Решение за изпълнение (ЕС) 2022/482 от 16 март 
2022 г.10, което одобрява инициативата, Комисията при-
знава своята компетентност да представя предложения 
за правни актове за постигане на забрана в ЕС както на 
отглеждането на животни за ценни кожи, така и на про-
дажбите, въз основа на член 114 от Договора за функцио-
ниране на ЕС (ДФЕС) или чл. 43, параграф 2 от ДФЕС.

Производството на кожи в Европа 
намалява значително 
Поради намаленото търсене на модния сектор с водещи 
марки, изоставящи истинската козина, европейската 
индустрия за ценни кожи намалява драстично в Европа 
през последните години, което беше повлияно и от пан-
демията COVID-19. Броят на активните ферми за норки 
в ЕС спадна от 4350 през 2018 г., на 2800 през 2019 г., 
до 759 през 2020 г. Броят на животните, убити във фер-
мите за кожи (главно норки, но и лисици и енотовидни 
кучета) спадна от около 37 милиона през 2018 г. на 17 
милиона през 2020 г. За 2021 г. се прогнозира допълни-
телен спад до около 10 милиона. Тези числа показват 
силно намаляващата икономическа значимост на една 
остаряла индустрия, която вече няма място и не се при-
ема в Европа.

Много държави-членки на ЕС призовават 
за забрана на отглеждането на 
животни за ценни кожи на ниво ЕС 
Понастоящем 14 държави-членки на ЕС имат пълна 
забрана или стриктни разпоредби за хуманно отно-
шение, които са довели до постепенно прекратяване 
на производството на кожи, 3 държави-членки имат 
по-строги разпоредби или частични забрани, а 5 държа-
ви-членки обмислят приемането на законодателство за 
забрана на производството на ценни кожи11. В допълне-
ние към националните забрани, много държави-членки 
биха приветствали забрана на ниво ЕС. На заседанието 
на Съвета по селско стопанство и рибарство през юни 
2021 г. 12 държави публично призоваха ЕК да забрани 
отглеждането на животни за ценни кожи.12

Мнозинството от гражданите 
на ЕС се противопоставят на 
производството на ценни кожи
Проучванията на общественото мнение показват, че 
повечето европейски граждани подкрепят затварянето 
на фермите за кожи. 80 % до 91 % от населението в 8 
държави-членки на ЕС считат, че отглеждането и убива-
нето на животни, заради тяхната кожа и модната индус-
трия, са неоправдани и подкрепят забраната.13

© An inspiration | Shutterstock
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Как можете да подкрепите 
инициативата като евродепутат?

• Подпишете инициативата „Европа без кожи“ и я популяризирайте 
в каналите си за социални мрежи, пред медиите в ЕС или 
кореспондентите на националните медии.

• Помогнете за повишаване на осведомеността относно различните 
неблагоприятни последици от отглеждането на животни за ценни 
кожи и популяризирайте гражданската инициатива по време на 
дебати по тази тема във Вашата комисия на ЕП.

• Инициирайте действия към Европейската комисия, в рамките на 
Вашата делегация или политическа група – като писма, срещи, 
събития – и призовавайте ЕС да забрани производството на ценни 
кожи и продажбите.

За повече информация, моля свържете се с: 

Thomas Pietsch

FOUR PAWS Head of Wild Animals used in Entertainment and Textiles 
thomas.pietsch@four-paws.org

Morgane Le Dréau

FOUR PAWS Policy Coordinator on Wild Animal 
morgane.ledreau@four-paws.org

Тихомир Димитров

Ръководител отдел „Програми“, ЧЕТИРИ ЛАПИ България,  
tihomir.dimitrov@four-paws.org

https://www.four-paws.bg/nashata-rabota-i-kampanii/napravleniya/cenni-kozhi/vreme-e-da-zatvorim-fermite-za-koji-zavinagi
mailto:thomas.pietsch@four-paws.org
mailto:morgane.ledreau@four-paws.org
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