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Om: Andragende 1475/2010 af Sophie Bilger, fransk statsborger, om en vurdering af 
pelsindustriens miljøpåvirkning 

1. Sammendrag

Andrageren anmoder Kommissionen om at gennemføre en objektiv og uafhængig 
konsekvensanalyse af de miljørisici, der er forbundet med pelsindustrien.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. marts 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. september 2011.

"Kommissionens forskellige tjenestegrenes arbejdsprogrammer fastsætter de pligter, som 
traktaten tillægger Kommissionen. Der er traktatområder, som er af en vis relevans for 
pelsindustrien, men de er på ingen måde begrænset til miljøet, som det synes antaget i 
andragerens anmodning, og de gælder heller ikke for denne branche som helhed på en måde, 
som ville retfærdiggøre en undersøgelse for at bestemme f.eks. hele branchens "økologiske 
fodaftryk". Kommissionen kan derfor ikke retfærdiggøre at anvende ressourcer på den 
undersøgelse, som andrageren gerne ville se, men vil gerne gøre opmærksom på relevante 
emner, der faktisk falder ind under EU-aktiviteternes brede anvendelsesområde. Det kan 
bemærkes fra starten, at der vil være en tendens til, at dyreprodukterne fra en sund 
pelsavlssektor kan erstatte lignende produkter, hvis produktion kan udsætte de stadig 
sjældnere vilde bestande af tilsvarende dyr for pres og således samlet give en nyttig 
økonomisk stødpude. Pelsavl som sådan har aldrig modtaget direkte støtte under den fælles 
landbrugspolitik, og det har uldproduktion for den sags skyld heller ikke.
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Der er i øjeblikket ikke noget EU-miljømærke for pelsprodukter i henhold til EU-ordningen, 
forordning (EF) nr. 1980/2000 om en revideret ordning for tildeling af et EF-miljømærke; 
udarbejdelse af et sådant mærke ville have omfattet undersøgelser, der ville være kommet 
tættest på det, som andrageren tænker på. Der findes på verdensplan mere end en halv snes 
miljømærkeordninger, som potentielt er relevante, men der er en tendens til, at de vedrører 
boligudstyr af blødt materiale og lignende, hvori pelselementet sædvanligvis vil være blot en 
lille del.

Dyr, som opdrættes med henblik på pelsen, kan udgøre en sundhedsrisiko for både 
mennesker, som f.eks. arbejdstagere, der er i kontakt med dyrene, og for dyrelivet, som f.eks. 
det lokale dyreliv, i tilfælde af at dyr slipper ud fra en farm. Mens det kan diskuteres, hvorvidt 
pelsfarme kan bidrage med en værdifuld service i forbindelse med forbruget af spiselige 
materialer, som ellers ville gå til spilde, skal det også sikres, at de tilsvarende risici holdes 
under kontrol. Således forvaltes risici, som kunne opstå, og som skal håndteres på EU-plan, 
videnskabeligt, f.eks. i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
999/2001 af 22. maj 2001, som fastsætter regler for forebyggelse af, kontrol med og 
udryddelse af visse overførbare spongiforme encephalopatier. Kommissionen vil gerne 
påpege, at det ved en sådan risikoforvaltning som udgangspunkt er ligegyldigt, om dyrene 
opdrættes med henblik på pelsen eller til et andet formål. Det aspekt, der er vigtigt, er den 
faktiske risiko. 

Dyr, der opdrættes med henblik på pelsen, kan komme inden for anvendelsesområdet for EU's 
dyrevelfærdslovgivning, som f.eks. direktiv 1998/58/EF om beskyttelse af dyr, der holdes til 
landbrugsformål. Kommissionen vil gerne påpege, at det ved en sådan risikoforvaltning som 
udgangspunkt er ligegyldigt, om dyrene opdrættes med henblik på pelsen eller til et andet 
formål. Det, der er vigtigt, er den faktiske risiko. Det bemærkes, at Kommissionen ikke har 
nogen dokumentation for større dyrevelfærdsproblemer på pelsfarme sammenlignet med 
andre former for gårde. EU har også allerede vedtaget visse regler, der påvirker dyrevelfærden 
for visse vilde dyr, der ikke holdes i fangenskab (import af sælprodukter og brug af 
rævesakse)1. I overensstemmelse med aftalen om internationale standarder for human 
fældefangst er brugen af rævesakse forbudt i EU. Indførelsen i EU af skind og varer 
fremstillet på basis af visse vilde dyrearter fra lande, som ikke overholder de internationale 
standarder for human fældefangst er også forbudt. Andrageren kan også gøres opmærksom på 
den betænkning2, der for nylig er udarbejdet af Marit Paulsen om dette generelle emne.

Bevægelser inden for EU og import fra tredjeland af pelsdyr dækkes også af direktiv 
92/65/EØF vedrørende krav til dyresundhed.

                                               
1 Direktiv 83/129/EØF om indførsel i medlemsstaterne af visse sælungeskind og varer heraf (EFT L 091 af 
9.4.1983, s. 30) og forordning (EØF) nr. 3254/91 af 4. november 1991 om forbud mod anvendelse af 
rævesakse i Fællesskabet og indførsel til Fællesskabet af skind af og varer fremstillet på basis af visse vilde 
dyrearter med oprindelse i lande, der anvender rævesakse eller fangstmetoder, der ikke opfylder de internationale 
standarder for human fældefangst (EFT L 308 af 9.11.1991, s. 1).

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

Kommissionen kan kun svare på de aspekter af andragendet, som falder ind under dens 
kompetenceområde. En generel oversigt over sektoren og dens socioøkonomiske indvirkning i 
Europa kan findes på International Fur Trade Federations websted:
http://www.iftf.com/publctns/5036FrenchEuroSocioEconomic.pdf."


