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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1475/2010 , της Sophie Bilger, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των βιομηχανιών γούνας 

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πραγματοποιήσει αντικειμενική και 
ανεξάρτητη εκτίμηση των περιβαλλοντικών κινδύνων που οφείλονται στη βιομηχανία 
γούνας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Μαρτίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Σεπτεμβρίου 2011.

Τα προγράμματα εργασίας των διαφόρων τμημάτων της Επιτροπής εκτελούν τα καθήκοντα 
που έχουν εκχωρηθεί στην Επιτροπή από τη Συνθήκη. Ορισμένοι τομείς της Συνθήκης 
αφορούν εν μέρει τη βιομηχανία γούνας, αλλά δεν περιορίζονται επ’ ουδενί στο περιβάλλον 
όπως φαίνεται να υποθέτει η αναφέρουσα στο αίτημά της· ούτε ισχύουν συνολικά για αυτόν 
τον τομέα δραστηριότητας με τρόπο που θα αιτιολογούσε τη διεξαγωγή μελέτης για τον 
προσδιορισμό, παραδείγματος χάρη, του συνολικού «οικολογικού αποτυπώματος».  Η 
Επιτροπή δεν δύναται, συνεπώς, να αιτιολογήσει τη διάθεση πόρων για τη διεξαγωγή της 
μελέτης που ζητεί η αναφέρουσα, αλλά θα ήθελε να επιστήσει την προσοχή σε παρεμφερή 
ζητήματα τα οποία εμπίπτουν στο ευρύ πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων της ΕΕ. 
Μπορεί να σημειωθεί εξαρχής ότι τα προϊόντα από ζώα που προέρχονται από έναν τομέα 
εκτροφής υγιών γουνοφόρων ζώων τείνουν να υποκαταστήσουν παρόμοια προϊόντα η 
παραγωγή των οποίων ασκεί πιέσεις στους ολοένα και σπανιότερους άγριους πληθυσμούς 
αντίστοιχων ζώων και αποτελούν, συνεπώς, ένα χρήσιμο σε γενικές γραμμές οικονομικό 
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μέσο προστασίας. Η εκτροφή γουνοφόρων ζώων, όπως η παραγωγή μαλλιού, δεν έχει λάβει 
ποτέ άμεσες ενισχύσεις στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Δεν υπάρχει επί του παρόντος οικολογικό σήμα της ΕΕ για προϊόντα γούνας στο πλαίσιο του 
καθεστώτος της ΕΕ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 περί αναθεωρημένου κοινοτικού 
συστήματος απονομής οικολογικού σήματος· η προετοιμασία ενός τέτοιου σήματος θα 
περιελάμβανε μελέτες που θα πλησίαζαν όσο το δυνατόν περισσότερο σε αυτά που προτείνει 
η αναφέρουσα. Υπάρχουν πάνω από δώδεκα ενδεχομένως συναφή συστήματα οικολογικών 
σημάτων παγκοσμίως, αλλά τείνουν να αφορούν τα είδη ελαφριάς επίπλωσης, στα οποία η 
γούνα τείνει να έχει ελάχιστη παρουσία.

Τα ζώα που εκτρέφονται για τη γούνα τους μπορεί να εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία 
τόσο των ανθρώπων, όπως οι εργαζόμενοι που έρχονται σε επαφή με τα ζώα, όσο και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας, όπως της τοπικής άγριας πανίδας και χλωρίδας σε περίπτωση 
που διαφύγει κάποιο ζώο από το εκτροφείο. Μολονότι μπορεί να υποστηριχθεί ότι τα 
εκτροφεία γουνοφόρων ζώων παρέχουν πολύτιμες υπηρεσίες όσον αφορά την κατανάλωση 
βρώσιμων υλικών που διαφορετικά θα ήταν άχρηστα, πρέπει επίσης να διασφαλίζεται ότι 
υπάρχει έλεγχος για τους αντίστοιχους κινδύνους. Ως εκ τούτου, οι κίνδυνοι που ενδέχεται να 
προκύψουν και απαιτούν αντιμετώπιση σε επίπεδο ΕΕ πρέπει να αντιμετωπιστούν σε 
επιστημονικό επίπεδο, παραδείγματος χάρη δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2001 για τη θέσπιση 
κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών 
εγκεφαλοπαθειών. Η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι μια τέτοιου είδους διαχείριση 
κινδύνων εκ των προτέρων δεν λαμβάνει υπόψη το εάν τα ζώα εκτρέφονται για τη γούνα τους 
ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό· αυτό που έχει σημασία είναι ο πραγματικός κίνδυνος. 

Τα ζώα που εκτρέφονται για τη γούνα τους μπορεί να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
νομοθεσίας της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων όπως η οδηγία 1998/58/ΕΚ σχετικά 
με την προστασία των ζώων στα εκτροφεία. Η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι η εν 
λόγω νομοθεσία για την καλή μεταχείριση των ζώων, παρότι μπορεί να ισχύει για τα 
εκτροφεία γουνοφόρων ζώων, δεν λαμβάνει στην πραγματικότητα υπόψη το κατά πόσον τα 
ζώα εκτρέφονται για τη γούνα τους ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Πληροφοριακά 
αναφέρεται ότι η Επιτροπή δεν έχει στη διάθεσή της αποδείξεις για την ύπαρξη 
σημαντικότερων προβλημάτων σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων στα εκτροφεία 
γουνοφόρων ζώων συγκριτικά με οποιοδήποτε άλλο εκτροφείο. Επίσης, η ΕΕ έχει ήδη 
εγκρίνει ορισμένους κανόνες σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων για ορισμένα άγρια 
ζώα που δεν κρατούνται σε αιχμαλωσία (εισαγωγή προϊόντων φώκιας και χρήση παγίδων με 
σιαγόνες)1. Σύμφωνα με τη συμφωνία για τα διεθνώς συμφωνηθέντα πρότυπα μη βάναυσης 
παγίδευσης, η χρήση παγίδων με σιαγόνες απαγορεύεται στην ΕΕ. Απαγορεύεται επίσης η 
                                               
1  Οδηγία 83/129/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 σχετικά με την εισαγωγή στα 
κράτη μέλη δερμάτων ορισμένων νεογνών φώκιας και προϊόντων που προέρχονται από αυτά 
(ΕΕ L 091 της 9.4.1983, σ. 30) και κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3254/91 του Συμβουλίου της 4ης 
Νοεμβρίου 1991 για την απαγόρευση της χρήσης παγίδων με σιαγόνες και της εισόδου στην 
Κοινότητα γουνών και μεταποιημένων προϊόντων από ορισμένα είδη άγριων ζώων 
καταγωγής χωρών όπου συλλαμβάνονται με παγίδες με σιαγόνες ή με μεθόδους που δεν είναι 
σύμφωνες με τα διεθνώς συμφωνηθέντα πρότυπα μη βάναυσης παγίδευσης (ΕΕ L 308 της 
9.11.1991, σ. 1).
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είσοδος στην ΕΕ δερμάτων και μεταποιημένων προϊόντων από ορισμένα είδη άγριων ζώων 
με προέλευση από χώρες που δεν πληρούν τα διεθνώς συμφωνηθέντα πρότυπα μη βάναυσης 
παγίδευσης. Η αναφέρουσα θα μπορούσε επίσης να παραπεμφθεί στην πρόσφατη έκθεση1 της 
κ. Paulsen επί του εν λόγω γενικού θέματος.

Οι συναλλαγές και εισαγωγές εντός της ΕΕ γουνοφόρων ζώων από τρίτες χώρες καλύπτονται 
επίσης από την οδηγία 92/65/ΕΟΚ σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή μπορεί να απαντήσει μόνο για εκείνες τις πτυχές της αναφοράς που εμπίπτουν 
στην αρμοδιότητά της. Για μια γενική επισκόπηση του κλάδου και της κοινωνικοοικονομικής 
του σημασίας στην Ευρώπη, η αναφέρουσα μπορεί να επισκεφθεί τον ιστότοπο της Διεθνούς 
Συνομοσπονδίας Εμπορίου Γούνας:
http://www.iftf.com/publctns/5036FrenchEuroSocioEconomic.pdf

                                               
1

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


