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PR_COD_1am

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om att förbjuda 
utsläppande på marknaden samt import till och export från gemenskapen av päls av 
katt och hund och varor som innehåller sådan päls
(KOM(2006)0684 – C6-0428/2006 – 2006/0236(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2006)0684)1,

– med beaktande av artikel 251.2 och artiklarna 95 och 133 i EG-fördraget, i enlighet med 
vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0428/2006),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
(A6-.../2007).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 4

(4) Detta får till följd att pälshandlare, och
särskilt de som saluför päls där det inte 
framgår och där det är svårt att avgöra 
vilken djurart pälsen härrör från, eller som
köper in varor som innehåller sådan päls, 
utsätts för en risk för att inte lagenligt 
kunna handla med dessa varor i en eller 
flera medlemsstater eller för att handel i en 
eller flera medlemsstater är föremål för 
särskilda krav som syftar till att förhindra 

(4) Detta har fått till följd att pälshandlare
inom EU infört en frivillig uppförandekod 
för att förbjuda import eller export av 
eller handel med päls av katt och hund 
och varor som innehåller sådan päls.
Detta har emellertid visat sig otillräckligt 
för att förhindra import och försäljning 
av päls av katt och hund, särskilt när 
pälshandlare handlar med päls där det 
inte framgår och där det är svårt att avgöra 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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användning av päls av katt och hund. vilken djurart pälsen härrör från, eller 
köper in varor som innehåller sådan päls,
och utsätts för en risk för att inte lagenligt 
kunna handla med dessa varor i en eller 
flera medlemsstater eller för att handel i en 
eller flera medlemsstater är föremål för 
särskilda krav som syftar till att förhindra 
användning av päls av katt och hund.

Motivering

Inte ens en frivillig uppförandekod som införts av EU:s pälsindustri har lyckats hindra 
skrupelfria handlare från att försöka sälja katt- och hundpäls som tillåten päls från godkända 
pälsfarmer genom att använda mytiska namn såsom Sobaki, Gae-wolf och Asian jackal.

Ändringsförslag 2
Skäl 5

(5) Olikheterna i de nationella 
bestämmelserna om päls av katt och hund 
utgör handelshinder för päls rent 
generellt. Dessa bestämmelser är ett 
hinder för en välfungerande inre marknad, 
eftersom förekomsten av olika rättsliga 
instrument verkar hämmande på 
pälsproduktionen i allmänhet och gör det 
svårare för lagenligt importerad eller 
producerad päls i gemenskapen att 
cirkulera fritt i gemenskapen. De 
varierande rättsliga kraven i de olika 
medlemsstaterna ger upphov till extra 
bördor och kostnader för företagen.

(5) Olikheterna i de nationella 
bestämmelserna om päls av katt och hund 
är ett hinder för en välfungerande inre 
marknad.

Motivering

Att den inre marknaden skall fungera väl är i sig en tillräcklig motivering för att harmonisera
gemenskapslagstiftningen genom den föreslagna förordningen. Någon lång förklaring om 
pälshandeln i allmänhet behövs inte.

Ändringsförslag 3
Skäl 6

(6) Dessutom blir vanliga konsumenter av 
pälsvaror avskräckta från att handla i 
andra medlemsstater eftersom de är 

(6) Dessutom blir allmänheten förvirrad 
av olikartade rättsliga krav i olika
medlemsstater, vilket skapar ett 
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osäkra på den lagstiftning som gäller där. handelshinder.

Motivering

Denna förordning syftar inte till att uppmuntra allmänheten inom EU att köpa pälsvaror. 
Syftet är snarare att förbjuda handel med katt- och hundpäls.

Ändringsförslag 4
Skäl 7

(7) De åtgärder som föreskrivs i denna 
förordning bör därför underlätta
utsläppandet på marknaden av päls och 
pälsvaror av andra djurarter än katt och 
hund, och förhindra störningar på den inre 
marknaden för päls och pälsvaror i 
allmänhet.

(7) De åtgärder som föreskrivs i denna 
förordning bör därför klargöra de rättsliga 
kraven i alla medlemsstater när det gäller 
förbud mot försäljning, tillverkning, 
saluföring och distribution av päls av katt 
och hund och varor som innehåller sådan 
päls, och därigenom förhindra störningar 
av den inre marknaden för alla andra 
liknande varor.

Motivering

Denna förordning syftar inte till att uppmuntra allmänheten inom EU att köpa pälsvaror. 
Syftet är snarare att förbjuda handel med katt- och hundpäls och att klargöra de rättsliga 
kraven i de olika medlemsstaterna.

Ändringsförslag 5
Skäl 8

(8) För att den nuvarande fragmenteringen 
av den inre marknaden för päls och 
pälsvaror skall kunna undanröjas behövs 
det harmonisering, varvid det mest 
effektiva och proportionella sättet att 
bemöta handelshinder till följd av olika 
nationella krav skulle vara ett förbud mot 
att släppa ut på marknaden i gemenskapen 
samt att importera till och exportera från 
gemenskapen päls av katt och hund och 
varor som innehåller sådan päls.

(8) För att den nuvarande fragmenteringen 
av den inre marknaden skall kunna 
undanröjas behövs det harmonisering, 
varvid det mest effektiva och 
proportionella sättet att bemöta 
handelshinder till följd av olika nationella 
krav skulle vara ett förbud mot att släppa ut 
på marknaden i gemenskapen samt att 
importera till och exportera från 
gemenskapen päls av katt och hund och 
varor som innehåller sådan päls.

Motivering

Denna förordning syftar inte till att uppmuntra allmänheten inom EU att köpa pälsprodukter. 
Syftet är snarare att förbjuda handel med katt- och hundpäls.



PE 384.485v01-00 8/13 PR\651304SV.doc

SV

Ändringsförslag 6
Skäl 9

(9) Ett märkningskrav skulle inte vara en 
lämplig metod för att uppnå det resultatet, 
eftersom det på ett orimligt sätt skulle bli 
betungande för alla pälsföretag, oberoende 
av om de ägnar sig åt handel med päls av 
katt och hund eller inte. Det skulle också 
bli orimligt kostsamt i de fall då päls 
endast utgör en liten del av varan.

(9) Ett märkningskrav skulle inte vara en 
lämplig metod för att uppnå det resultatet, 
eftersom det på ett orimligt sätt skulle bli 
betungande för klädhandeln, även för 
handlare som specialiserat sig på
syntetpäls, och det skulle också bli orimligt 
kostsamt. Dessutom skulle 
medlemsstaterna få bära kostnaderna för 
att testa varor som misstänks vara märkta 
som något annat fastän de i själva verket 
är gjorda av päls av katt eller hund.

Motivering

I vissa länder utanför EU är det billigare att använda katt- och hundpäls än att producera 
syntet- eller fuskpäls. Katt- och hundpäls kan färgas för att se ut som syntetpäls och har 
funnits på klädesplagg som sålts i affärer inom EU. Ett märkningskrav skulle skrupelfria 
handlare rutinmässigt kringgå, ignorera eller manipulera, och det skulle bli orimligt kostsamt 
för hela klädindustrin. Medlemsstaterna skulle även få bära kostnaderna för att testa plagg 
som tros vara felaktigt märkta.

Ändringsförslag 7
Skäl 9a (ny)

(9a) Införande av ett förbud mot 
försäljning, tillverkning, saluföring och 
distribution av päls av katt och hund och 
varor som innehåller sådan päls, 
oberoende av varifrån de härrör, är 
förenligt med EU:s internationella 
åtaganden, eftersom det skulle gälla såväl 
EU-producenter som producenter från 
tredjeländer och undvika varje form av 
diskriminering av konkurrerande varor 
från tredjeländer. Ett sådant förbud är 
även förenligt med bestämmelser i 
internationella avtal som EU 
undertecknat som uttryckligen tillåter 
åtgärder avsedda att skydda djurens hälsa 
och välmående samt att hindra 
användning av vilseledande 
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handelsmetoder inom internationell eller 
intern handel.

Motivering

Om förordningen skulle tillämpas både på varor och handlare inom EU och på varor och 
handlare från tredjeland skulle det betyda att förordningen var förenlig med 
Världshandelsorganisationens bestämmelser.

Ändringsförslag 8
Skäl 10

(10) Det finns i gemenskapen ingen 
tradition av att föda upp katter och hundar 
för pälstillverkningsändamål, och inte 
heller av att tillverka pälsar av importerad 
päls av katt och hund. Största delen av de 
pälsvaror i gemenskapen som tillverkats av 
päls av katt och hund tycks de facto ha sitt 
ursprung i tredjeländer. För att bli mer 
verkningsfullt bör förbudet mot handel i 
gemenskapen därför åtföljas av ett förbud 
mot import av dessa varor till 
gemenskapen. Ett sådant importförbud 
skulle också bemöta den etiskt grundade 
oro som medborgare har uttryckt mot att 
päls av katt och hund kan komma att föras i 
gemenskapen, särskilt då det finns tecken 
på att sådana djur föds upp och slaktas på 
ett inhumant sätt.

(10) Det finns i gemenskapen ingen 
tradition av att föda upp katter och hundar 
för pälstillverkningsändamål, även om viss 
tillverkning av pälsar av importerad päls 
av katt och hund har kunnat noteras. 
Största delen av de pälsvaror i 
gemenskapen som tillverkats av päls av 
katt och hund tycks de facto ha sitt 
ursprung i tredjeländer. För att bli mer 
verkningsfullt bör förbudet mot handel i 
gemenskapen därför åtföljas av ett förbud 
mot import av dessa varor till 
gemenskapen. Ett sådant importförbud 
skulle också bemöta den etiskt grundade 
oro som medborgare har uttryckt mot att 
päls av katt och hund kan komma att föras i 
gemenskapen, särskilt då det finns tecken 
på att sådana djur föds upp och slaktas på 
ett inhumant sätt.

Motivering

Långa pälskappor tillverkade av importerat hundskinn har köpts inom EU och även mattor 
och filtar gjorda av både hund- och kattskinn.

Ändringsförslag 9
Skäl 12

(12) Det är dock lämpligt att möjliggöra 
undantag från det allmänna förbudet mot 
att släppa ut på marknaden samt att 
importera till eller exportera från 
gemenskapen päls av katt och hund och 

utgår
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varor som innehåller sådan päls, om det 
kan säkerställas att pälsen härrör från 
katter och hundar som inte har fötts upp 
eller avlivats för produktion och om detta 
anges i märkningen, så att det inte får 
några negativa följder för 
konsumenternas förtroende för päls och 
pälsvaror. Det är dessutom lämpligt att 
möjliggöra undantag från förbudet om 
pälsen endast förs in i eller exporteras 
från gemenskapen för personligt bruk och 
därför inte kan anses förhindra en 
välfungerande inre marknad.

Motivering

Det är inte EU:s sak att ha åsikter om de kulturella traditionerna i tredjeländer, men att göra 
undantag från det allmänna förbudet är onödigt och ovälkommet. Tredjeländer som väljer att 
föda upp katter och hundar för köttets skull är fria att handla med skinnen på sin egen 
inrikesmarknad. EU bör inte välkomna leveranser av sådana skinn genom att göra något 
särskilt undantag från det allmänna förbudet. Ett sådant undantag skulle medföra ett tydligt 
kryphål som skulle utnyttjas hänsynslöst av dem som handlar med alla framtida 
varusändningar med katt- och hundpäls, och förordningen skulle bli meningslös.

Ändringsförslag 10
Artikel 1

Päls av katt och hund och varor som 
innehåller sådan päls får inte släppas ut på 
marknaden i gemenskapen och inte 
importeras till eller exporteras från 
gemenskapen.

Päls av katt och hund och varor som 
innehåller sådan päls får inte släppas ut på 
marknaden i gemenskapen och inte 
importeras till eller exporteras från 
gemenskapen. Päls av katt och hund och 
varor som innehåller sådan päls får inte 
heller säljas, tillverkas, saluföras eller 
distribueras.

Motivering

Förordningen förtydligas och tvivelaktigheter undviks om man inbegriper försäljning, 
tillverkning, saluföring, transport och distribution.

Ändringsförslag 11
Artikel 2, strecksats 1

– katt: ett djur av arten felis catus, – katt: ett djur av arten felis catus och felis 
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silvestris,

Motivering

Det är absolut nödvändigt att alla kattarter omfattas av den här definitionen. ”Felis catus” är 
den vanligaste katten men det finns liknande katter från andra släkten. Det är därför viktigt 
att ta med underarten ”felis silvestris”.

Ändringsförslag 12
Artikel 2, strecksats 2a (ny)

– päls: päls, skinn och hud.

Motivering

Den här definitionen följer amerikansk och australiensisk lagstiftning på det här området. 
Avsikten är att undvika alla produkter och inte bara enkla pälsar som skulle kunna släppas på 
marknaden eftersom det finns bevis för att vissa varor som tillverkats av hud eller skinn från 
katt och hund har förekommit i handeln.

Ändringsförslag 13
Artikel 4, punkt 2

2. Bestämmelser om undantag från 
förbuden i artikel 1 för sådan päls eller 
varor som innehåller sådan päls

utgår

– där det i märkningen anges att de 
härrör från katter eller hundar som inte 
har fötts upp eller avlivats för produktion, 
eller
– som är personliga tillhörigheter eller 
hushållsföremål som förs in i eller 
exporteras från gemenskapen.

Motivering

Lagstiftningen bör inte göra det möjligt att införa förbjudna varor på EU:s marknad genom 
att felmärka dem. Eftersom märkningen av päls ännu inte regleras i EG-lagstiftningen skulle
denna bestämmelse inte kunna garantera en korrekt märkning av importerade pälsar. Detta
gör att det finns en stor risk för felmärkning och felaktig information till konsumenterna. Inte 
heller den amerikanska och australiensiska lagstiftningen på det här området innehåller 
något liknande undantag. 
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Ändringsförslag 14
Artikel 5a (ny)

Artikel 5a
Rapport

Ett år efter det att medlemsstaterna har 
lämnat sin andra årliga rapport skall 
kommissionen lämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av den här förordningen. 
Denna rapport skall uppdateras efter det 
att medlemsstaterna har lämnat sin fjärde 
årliga rapport. Kommissionens rapporter 
skall göras tillgängliga för allmänheten. 

Ändringsförslag 15
Artikel 6

Medlemsstaterna skall fastställa 
bestämmelser om påföljder som skall gälla 
vid överträdelse av denna förordning och 
skall vidta alla de åtgärder som behövs för 
att se till att dessa bestämmelser tillämpas. 
Påföljderna skall vara effektiva, 
proportionella och avskräckande. 
Medlemsstaterna skall anmäla 
bestämmelserna till kommissionen senast 
den [dd/mm/yyyy] och utan dröjsmål 
anmäla eventuella ändringar av dem.

Medlemsstaterna skall fastställa 
bestämmelser om administrativa och, om 
möjligt, straffrättsliga påföljder som skall 
gälla vid överträdelse av denna förordning 
och skall vidta alla de åtgärder som behövs 
för att se till att dessa bestämmelser 
tillämpas. Påföljderna skall vara effektiva, 
proportionella och avskräckande. 
Medlemsstaterna skall anmäla 
bestämmelserna till kommissionen senast 
den [dd/mm/yyyy] och utan dröjsmål 
anmäla eventuella ändringar av dem.

Motivering

Fem medlemsstater har antagit lagstiftning om förbud mot varor av päls av katt och hund,
och ytterligare tio medlemsstater har vidtagit åtgärder för att förbjuda eller begränsa 
handeln med dessa varor. I flera medlemsstater tillämpas strafflagstiftning på brott mot djur, 
särskilt när katter eller hundar är inblandade. Det är viktigt att dessa brott beivras enligt 
strafflagstiftningen och om möjligt enligt den nationella lagstiftningen.
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MOTIVERING

Till följd av att konsumenter och medborgare i hela EU har lämnat in en mängd 
framställningar och uttryckt sina farhågor föreslås i den här förordningen till slut att päls av 
katt och hund och varor som innehåller sådan päls (dvs. används som foder, som dekoration 
eller på leksaker) varken skall få släppas ut på marknaden i gemenskapen eller importeras till 
eller exporteras från gemenskapen. Förbudet kommer att ersätta de olika befintliga åtgärder 
som införts i flera medlemsstater för att förbjuda produktion och handel med päls av katt och 
hund. Förslaget syftar också till att säkerställa att information om nya metoder för att 
identifiera päls av katt och hund i förhållande till andra typer av päls görs tillgänglig för 
kommissionen och utbyts mellan medlemsstaterna.

På det hela taget tycks det råda stor enighet bland alla medlemsstater om att handel med och 
import av päls av katt och hund och varor av sådan päls inte kan accepteras i gemenskapen. 
Genom sin rättsliga grund syftar förslaget dessutom till att undanröja hinder för den inre 
marknadens funktion och säkerställa fri rörlighet för päls som är föremål för legal handel och 
för pälsvaror i allmänhet.

Föredraganden är mycket positiv till det här förslaget, men betonar att det är viktigt att 
eventuella kryphål i lagstiftningen, som underminerar själva förbudet mot import och handel,
undanröjs och att tullkontrollerna skärps. Medlemsstaterna måste också skärpa sina
administrativa – och om möjligt även straffrättsliga – påföljder för att skapa en ram som är 
verkligt avskräckande och som faktiskt skulle kunna stoppa den här skamliga och illegala 
handeln.


