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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A Sandra Edwards (brit állampolgár) által a Voice 4 Dogs állatvédő szervezet nevében 
benyújtott, 14 200 aláírást tartalmazó 1217/2003 sz. petíció a kutya- és macskabőr 
felhasználásának az egész Európai Unióra kiterjedő tilalmáról

A Cornelia Haak (német állampolgár) által benyújtott 1273/2003 sz. petíció a kutya- és 
macskabőr importálására és feldolgozására vonatkozó tilalomról

A Martina és Jürgen Gerlach (német állampolgárok) által benyújtott 1275/2003 sz. 
petíció a kutya- és macskabőrrel való kereskedelemre vonatkozó tilalomról

1. Összefoglalás

1217/2003 sz. petíció

A petíciót benyújtó személyek teljességgel elfogadhatatlannak tartják azt, hogy Byrne biztos a 
közvéleménnyel szembeszállva megtagadja a fenti termékekkel való kereskedelmet az 
állatvédelem érdekében tiltó WTO-szabályok elfogadásának garantálását, és azzal érvelnek, 
hogy – tekintettel a vásárlóknak a helytelen címkézés miatt tömegesen előforduló 
megtévesztésre – a Bizottságnak képesnek kellene lennie a beavatkozásra.

1273/2003 sz. petíció

A petíciót benyújtó személy a kutya- és macskabőr importjának és feldolgozásának EU-szintű 
tilalmára hív fel.

1275/2003 sz. petíció

A petíciót benyújtó személy az ázsiai országokból érkező kutya- és macskabőrökkel való 
kereskedelem problémájának azonnali megoldására szólít fel, ugyanis az említett országokban 
az állatokat elevenen megnyúzva, különlegesen kegyetlen módon pusztítják el. A vásárlókat 
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megtévesztik az „eredeti bőrként” értékesített kutyabőrrel, amelyet egyébként bútorok 
gyártásához is felhasználnak. A petíciót benyújtó személy sürgeti a WTO-t a kérdés 
megvizsgálására, illetve szorgalmazza az Európai Unión belüli teljes kereskedelmi tilalom 
bevezetését.

2. Elfogadhatóság

1217/2003 sz. petíció: 2004. április 19-én elfogadhatónak nyilvánították.
1273/2003 sz. petíció: 2004. május 12-én elfogadhatónak nyilvánították.
1275/2003 sz. petíció: 2004. május 12-én elfogadhatónak nyilvánították.

A 192. cikk (4) bekezdése értelmében információ kérése a Bizottságtól megtörtént.

3. A Bizottság válasza, beérkezett 2005. május 20-án.

A Bizottság már tudatában van a macska- és kutyaszőrmék EU-ba történő behozatala 
lehetőségének. 

A kérdést felvetették a 2003. november 17-i mezőgazdasági tanácsi ülésen is. Reagálva a 
tagállamok kérésére, hogy álljon elő uniós szabályzásra vonatkozó javaslatokkal, Byrne biztos 
megjegyezte, hogy a tagállamoknak jogukban áll saját intézkedéseket hozni a macska- és 
kutyaszőrmék kereskedelmének korlátozására, feltéve, hogy tiszteletben tartják a Szerződés 
által rájuk szabott kötelezettségeket. Olaszország, Franciaország, Dánia és Belgium már 
fogadott el jogalkotási intézkedéseket ebben a témában. A Bizottsághoz mindeddig nem 
érkezett arra vonatkozó panasz, hogy ezek az intézkedések a Szerződésbe ütköznének.

A Bizottság nem állítja, hogy a WTO-szabályok megakadályozzák a macska- és 
kutyaszőrmék EU-beli értékesítésére vonatkozó tilalom elfogadását. Mindaddig, amíg egy 
tilalmat vagy más intézkedést – például a címkézést – diszkrimináció nélkül alkalmaznak, 
nincs ok azt feltételezni, hogy azok összeférhetetlenek lennének a WTO szabályaival.

Ami konkrétan a petíciókban említett, a vásárlók megtévesztését megakadályozó címkézést 
illeti, a Bizottság szervezetei kapcsolatban állnak a szőrmeiparral, nem kormányzati 
szervezetekkel és fogyasztókkal annak érdekében, hogy megvizsgálják, megvalósítható lenne-
e egy közösségi címke bevezetése a szőrmére vonatkozóan. Az ilyen címke azonban 
mindenféle szőrmére vonatkozna, és fő célja a vásárlók tájékoztatása lenne. Ezen kívül csak 
egy esetleges tilalom kiegészítője, nem pedig helyettesítője lehetne. 

A Bizottság továbbra is figyelemmel kíséri a helyzetet, hogy felmérje a kérdés EU-szintű 
rendezésének szükségességét.
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