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Комисия по петиции
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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1475/2010, внесена от Sophie Bilger, с френско гражданство, 
относно оценка на въздействието на кожухарската промишленост върху 
околната среда

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията призовава Европейската комисия да извърши обективна и 
независима оценка на въздействието на рисковете за околната среда, свързани с 
кожухарската промишленост.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 7 март 2011 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 6 септември 2011 г.

Работните програми на отделните дирекции на Комисията са в изпълнение на 
задълженията, които са й възложени по силата на Договора.  В Договора са налице 
области, които са от значение по отношение на кожухарската промишленост, но те по 
никакъв начин не са ограничени до околната среда, както изглежда се предполага в 
искането на вносителката; те също така не са приложими по отношение на този отрасъл 
на дейност като цяло по начин, който би оправдал провеждане на проучване за 
установяване например на „екологичния отпечатък“ като цяло.  Следователно 
Комисията не може да оправдае отделянето на ресурси за проучването, което 
вносителката на петицията би искала да види, но с удоволствие би насочила 
вниманието към съответните въпроси, които спадат към широкия обхват на дейност на 
ЕС. В началото може да се отбележи, че продуктите от здравословно отглеждани 
животни в кожухарския сектор все повече ще бъдат заместители за подобни продукти, 
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чието производство би могло да оказва натиск върху все по-намаляващите диви 
популации на съответните животни и по този начин ще осигури полезен цялостен 
икономически буфер. Отглеждането не животни с цел добив на кожи само по себе си 
никога не е било субсидирано в рамките на Общата селскостопанска политика, както не 
е било субсидирано и производството на вълна.

Понастоящем не съществува екомаркировка на ЕС за продуктите на кожухарската 
промишленост съгласно схемата на ЕС, Регламент 1980/2000 относно ревизирана схема 
на Общността за присъждане на знака за екомаркировка; изготвянето на такъв етикет 
би наложило извършването на проучвания, които биха били най-близо до това, което 
предлага вносителката на петицията. В световен план има около дузина схеми за 
екомаркировка, които са потенциално релевантни, но те засягат по-скоро меките 
мебели и подобни на тях, в които кожухарския елемент като цяло е минимален.

Животните, които се отглеждат с цел добив на кожи, могат да представляват риск за 
здравето както на човека, например на работниците, които са в контакт с животните, 
така и на дивите животни, например местните диви животни, в случай на бягство от 
фермата. Въпреки че да може да се твърди, че фермите за отглеждане на животни с цел 
добив на кожи могат да предоставят ценна услуга, като консумират ядивни материали, 
които в противен случай биха били изхвърлени като отпадъци, трябва да се гарантира 
също, че съответните рискове биват контролирани. Следователно рисковете, които 
биха могли да възникнат и които трябва да бъдат преодолени на равнището на ЕС, са 
научно управлявани, например съгласно Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския 
парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно определяне на правила за 
превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни 
енцефалопатии. Комисията би желала да изтъкне, че подобно управление на риска 
априори не зависи от това дали животните се отглеждат с цел добив на кожи или за 
други цели; това, което има значение е действителният риск.

Животните, които се отглеждат с цел добив на кожи, могат да попадат в обхвата на 
законодателството на ЕС в областта на хуманното отношение към животните, като 
например Директива 1998/58/EО относно защитата на животни, отглеждани за 
селскостопански цели. Комисията би желала да посочи, че това законодателство, 
въпреки че може да се отнася за фермите за отглеждане на животни с цел добив на 
кожи, в действителност няма отношение към въпроса дали животните се отглеждат за 
производство на кожи или за други цели. Всъщност Комисията не разполага с данни, 
сочещи наличие на по-големи проблеми с хуманното отношение към животните във 
фермите за отглеждане на животни с цел добив на кожи, в сравнение с други видове 
ферми. ЕС вече е приел определени правила, засягащи хуманното отношение към 
животните по отношение на някои диви животни, които не са държани в плен (внос на 
продукти от тюлени и ползването на капани)1. Съгласно Споразумението за 
международни стандарти за хуманно ловуване с капани, ползването на капани в ЕС е 
                                               
1 Директива на Съвета от 28 март 1983 година относно вноса в държавите-членки на кожи от някои 
тюленчета и продукти, получени от тях (OВ L 091, 9.4.1983 г., стр. 30) и Регламент (ЕИО) № 3254/91 на 
Съвета от 4 ноември 1991 година относно забрана за използването на капани в Общността и внасянето в 
Общността на кожи и стоки, произведени от определени видове диви животни, произхождащи от страни, 
в които те се ловят с капани или методи за лов, които не съответстват на международните стандарти за 
хуманност при използване на капани (OВ L 308, 09.11.1991 г. стр. 1).
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забранено. Забранено е и предлагането в ЕС на кожи и стоки, произведени от някои 
диви животински видове, произхождащи от страни, които не прилагат международните 
стандарти за хуманно ловуване с капани. Вниманието на вносителката на петицията 
може да бъде насочено също и към наскоро изготвения от г-жа Paulsen доклад1 на тази 
обща тема.

Движението в рамките на ЕС и вносът от трети страни на животни, отглеждани във 
ферми с цел добив на кожи, са обхванати от Директива 92/65/ЕИО по отношение на 
ветеринарно-санитарните изисквания.

Заключение

Комисията може да отговори единствено на онези аспекти от петицията, които попадат 
в рамките на нейната компетентност. За общ преглед на сектора и неговото 
социалноикономическо отражение в Европа вносителката на петицията може да 
разгледа уебсайта на Международната федерация за търговия с кожи.
http://www.iftf.com/publctns/5036FrenchEuroSocioEconomic.pdf

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/agri/pr/798/798693/798693en.pdf


