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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt kéri az Európai Bizottságtól, hogy végezzen objektív és független 
hatásvizsgálatot a szőrmeiparhoz kapcsolódó környezeti kockázatokról.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. március 7. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 6.

A Bizottság különböző részlegeinek munkaprogramja helyezte hatályba a Szerződéssel a 
Bizottságra ruházott feladatokat. Vannak a Szerződésnek olyan területei, amelyek bizonyos 
jelentőséggel bírnak a szőrmeipar vonatkozásában, de ezek semmi esetre nem korlátozódnak a
környezetvédelemre, ahogyan azt a petíció benyújtójának kérése feltételezni látszik; e 
tevékenységi ág egészére sem vonatkoznak oly módon, ami indokolná például a teljes ágazat 
„ökológiai lábnyomának” meghatározását célzó vizsgálatot. A Bizottság ennélfogva nem 
tudja megindokolni, hogy erőforrásokat szenteljenek egy olyan vizsgálatra, amelynek 
elvégzését a petíció benyújtója szeretné, de szívesen felhívná a figyelmet az uniós 
tevékenységek tágabb hatálya alá tartozó, idevágó kérdésekre. Kiindulásként megjegyezhető, 
hogy egy eredményes prémtenyésztő ágazat állati termékei helyettesíteni tudják azokat a 
hasonló termékeket, amelyek előállítása negatív hatást gyakorolhat az ugyanilyen állatok 
egyre kisebb számú, vadon élő populációira, és ezáltal összességében hasznos gazdasági 
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puffert alkot. Maga a prémtenyésztés soha nem részesült közvetlen támogatásban a közös 
agrárpolitika keretében, mint ahogyan a gyapjú előállítása sem.

Jelenleg az uniós rendszer – a közösségi ökocímke módosított odaítélési rendszeréről szóló 
1980/2000/EK rendelet – nem ír elő ökocímkét a szőrmetermékekre; egy ilyen címke 
előkészítése hasonló vizsgálatokkal járna, mint amilyenekre a petíció benyújtója gondol. 
Világszerte tucatnyi, esetlegesen szóba jöhető ökocímkerendszer létezik, ezek azonban inkább 
a lakástextilekre és hasonlókra vonatkoznak, amelyekben a szőrme alkotóelem általában 
jelentéktelen.

A szőrméjükért tenyésztett állatok egészségügyi kockázatot jelenthetnek az állatokkal 
érintkezésbe kerülő munkavállalókra és a vadvilágra, például a gazdaságból való kiszökésük 
esetén a helyi vadvilágra. Noha lehet azzal érvelni, hogy a prémesállat-tenyésztő gazdaságok 
értékes szolgálatot tehetnek az egyébként hulladékba kerülő, ehető anyagok elfogyasztása 
terén, azt is biztosítani kell, hogy a kapcsolódó kockázatokat ellenőrzés alatt tartsák. Így az 
esetlegesen felmerülő és uniós szinten kezelendő kockázatokkal tudományos alapon 
foglalkoznak, például az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük 
való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2001. 
május 22-i 999/2001/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet alapján. A Bizottság 
szeretne mutatni, hogy az ilyen kockázatkezelés eleve nem veszi figyelembe azt, hogy az 
állatokat szőrméjükért vagy bármely más célra tartják; a számításba vett szempont maga a 
tényleges kockázat. 

A szőrméjükért tenyésztett állatok az uniós állatjóléti jogszabályok – úgy mint a tenyésztés 
céljából tartott állatok védelméről szóló 1998/58/EK irányelv – alkalmazási körébe 
tartozhatnak. A Bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy ez az állatjóléti jogszabály – noha 
vonatkozhat prémesállat-tenyésztő gazdaságokra – valójában lényegtelenek abból a 
szempontból, hogy az állatokat szőrmeelőállítási vagy bármi más célra tartják. A 
pontossághoz hozzátartozik, hogy a Bizottság nem rendelkezik bizonyítékkal arra 
vonatkozóan, hogy a prémesállat-tenyésztő gazdaságokban a többi gazdasághoz képest több 
állatjóléti probléma merülne fel. Az EU már elfogadott bizonyos szabályokat, amelyek a nem 
fogságban tartott egyes vadállatok állatjólétét érintik (a fókából készült termékek behozatala 
és a lábfogó csapóvasak használata)1. A kíméletes csapdázásra vonatkozó nemzetközi 
szabványokról szóló megállapodásnak megfelelően az EU-ban tilos a lábfogó csapóvasak 
használata. Ugyanígy tiltott a kíméletes csapdázásra vonatkozó nemzetközi szabványokat nem 
teljesítő országokból származó egyes vadon élő állatfajok prémjének és belőlük előállított 
áruknak a Közösségbe történő behozatala is. A petíció benyújtójának figyelmébe ajánlható 
Paulsen asszony ezen általános témát tárgyaló, közelmúltbeli jelentése2 .

A prémes állatok EU-n belüli mozgására és harmadik országból történő behozatalára az állat-
egészségügyi követelmények tekintetében a 92/65/EGK irányelv is vonatkozik.

                                               
1 Az egyes fókakölykök bőrének és az abból származó termékeknek a tagállamokba történő behozataláról szóló 
83/129/EGK irányelv (HL L., 1983.4.9.) és a lábfogó csapóvasak Közösségen belüli használatának tilalmáról, 
valamint a lábfogó csapóvassal, vagy a kíméletes csapdázási szabványoknak nem megfelelő módszerekkel való 
elejtést alkalmazó országokból származó egyes vadon élő állatfajok prémjének és belőlük előállított áruknak a 
Közösségbe történő behozatala tilalmáról szóló, 1991. november 4-i 3254/91/EGK rendelet (HL L 308., 
1991.11.9., 1. o.)
2 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/agri/pr/798/798693/798693en.pdf
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Következtetések

A Bizottság a petíciónak csak azon vonatkozásaira tud reagálni, amelyek a hatáskörébe 
tartoznak. Az ágazat általános áttekintését és európai társadalmi-gazdasági hatásait illetően a 
petíció benyújtója a Nemzetközi Szőrmekereskedelmi Szövetség (International Fur Trade 
Federation) weboldalán tájékozódhat:
http://www.iftf.com/publctns/5036FrenchEuroSocioEconomic.pdf


