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pateikė Prancūzijos pilietė Sophie Bilger 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja prašo Europos Komisiją atlikti objektyvų ir nepriklausomą su kailių 
pramone susijusių pavojų aplinkai vertinimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. kovo 7 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 6 d.

„Pagal skirtingų Komisijos tarnybų darbo programas vykdomos Sutartyje jai paskirtos 
pareigos. Sutartyje yra sričių, susijusių su kailių pramone, tačiau jos jokiu būdu nėra 
priskiriamos tik aplinkos apsaugai, kaip, atrodytų, manoma peticijos pateikėjos prašyme; jos 
nėra taikomos šiai veiklos sričiai kaip visumai taip, kad būtų galima pagrįsi tyrimus, pvz., 
siekiant nustatyti jos „ekologinį pėdsaką“. Todėl Komisija negali patvirtinti išteklių skyrimo 
tyrimui, kurį peticijos pateikėja norėtų matyti, tačiau džiaugtųsi galėdama atkreipti dėmesį į 
aktualias problemas, kylančias plačioje ES veiklos srityje. Iš pradžių galėtų būti pažymėta, 
kad produktai, gaunami iš sveikai ūkyje auginamų gyvūnų kailių sektoriaus, pakeis panašius 
produktus, kurių gamyba gali daryti spaudimą vis retesnėms lygiaverčių laukinių gyvūnų 
populiacijoms, ir suteiks naudingą ekonominę apsaugą. Pačiam kailių auginimui ūkiuose 
pagal bendrą žemės ūkio politiką niekada nebuvo skirtos tiesioginės subsidijos; vilnos 
gamybai šiuo atžvilgiu – taip pat.
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Šiuo metu pagal ES sistemą (Reglamentas (EB) Nr. 1980/2000 dėl pakeistos Bendrijos
ekologinio ženklo suteikimo sistemos) nėra ES ekologinio ženklo produktams iš kailio; norint 
paruošti tokį ženklą, būtų reikėję tyrimų, kurie būtų arčiausiai priartėję prie to, ką peticijos 
pateikėja turėjo omenyje. Pasaulyje yra daugiau nei tuzinas galimai aktualių ekologinio 
ženklo sistemų, tačiau jos labiau susijusios su baldais ir panašiais daiktais, kurių gamybai 
naudojamos kailio detalės paprastai būna nedidelės.

Dėl kailio auginami gyvūnai gali kelti riziką tiek žmonių, pvz., dirbančių su gyvūnais,
sveikatai, tiek laukinių gyvūnų, pvz., vietinių laukinių gyvūnų, sveikatai tuo atveju, jeigu jie 
pabėga iš ūkio. Kol nėra aišku, kad kailinių gyvūnų ūkiai gali teikti vertingą paslaugą 
suvartodami valgomąsias medžiagas, kurios kitaip virstų atliekomis, taip pat reikia užtikrinti, 
kad atitinkama rizika būtų kontroliuojama. Vadinasi, rizika, kuri gali kilti ir su kuria reikia 
kovoti ES lygiu, yra moksliškai valdoma, pvz., remiantis 2001 m. gegužės 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 999/2001, nustatančiu tam tikrų užkrečiamųjų 
spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles. Komisija 
norėtų pabrėžti, kad taikant tokį rizikos valdymą a priori neatsižvelgiama į tai, ar gyvūnai 
laikomi dėl kailio, ar bet kokiu kitu tikslu; reikšmingas aspektas – keliamas pavojus. 

Dėl kailio auginami gyvūnai gali patekti į ES gyvūnų gerovės teisės aktų sritį, pvz., 
Direktyvos 1998/58/EB dėl ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos. Komisija norėtų pabrėžti, kad 
šiuo gyvūnų gerovės teisės aktu, nors jis gali būti taikomas ir kailinių gyvūnų ūkiams, nėra 
atsižvelgiama į tai, ar gyvūnas laikomas gamybos, ar kokiais kitais tikslais. Galima pridurti, 
kad Komisija neturi jokių įrodymų, patvirtinančių didesnes su gyvūnų gerove susijusias 
problemas kailinių gyvūnų ūkiuose, palyginti su bet kurios kitos rūšies ūkiais. ES jau priėmė 
tam tikras taisykles, turinčias poveikio gyvūnų gerovei, dėl tam tikrų nelaisvėje nelaikomų 
laukinių gyvūnų (iš ruonių kailių pagamintų produktų importavimas ir spąstų, kuriais 
suspaudžiamos gyvūnų galūnės, naudojimas)1. Remiantis susitarimu dėl humaniško gyvūnų 
gaudymo spąstais tarptautinių standartų, spąstus, kuriais suspaudžiamos gyvūnų galūnės, 
naudoti ES yra draudžiama. Tam tikrų rūšių laukinių gyvūnų, kilusių iš šalių, kurios nesilaiko 
tarptautinių humaniško gyvūnų gaudymo standartų, kailius, odas ir iš jų pagamintas prekes 
įvežti į ES taip pat draudžiama. Peticijos pateikėja taip pat galėtų atkreipti dėmesį į naujausią 
M. Paulsen pranešimą2 šia bendra tema.

Kailinių gyvūnų judėjimo ES viduje ir importo iš trečiųjų šalių aspektai taip pat numatomi 
Direktyvoje 92/65/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų.

                                               
1 Direktyva 83/129/EEB dėl tam tikrų ruoniukų kailių ir iš jų pagamintų produktų 
importavimo į valstybes nares (OL L 091, 1983 4 9, p. 30) ir 1991 m. lapkričio 4 d. 
Reglamentas (EEB) Nr. 3254/91, draudžiantis Bendrijoje naudoti spąstus, kuriais 
suspaudžiamos gyvūnų galūnės, ir įvežti į Bendriją tam tikrų rūšių laukinių gyvūnų, kilusių 
šalyse, kur jie gaudomi minėtais spąstais arba kitais tarptautinių humaniško gyvūnų gaudymo 
reikalavimų neatitinkančiais būdais, kailius, odas ir iš jų pagamintas prekes (OL L 308, 
1991 11 9, p. 1).
2

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/pr/798/798693/667365es.pdf
.
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Išvados

Komisija gali atsakyti tik į tuos peticijos aspektus, kurie priklauso jos kompetencijai. 
Norėdama susipažinti su bendra sektoriaus ir jo socialinio bei ekonominio poveikio Europoje 
apžvalga, peticijos pateikėja turėtų apsilankyti Tarptautinės kailių prekybos federacijos 
interneto svetainėje:
http://www.iftf.com/publctns/5036FrenchEuroSocioEconomic.pdf.“


