
CM\876861LV.doc PE472.133v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

6.9.2011

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1475/2010, ko iesniedza Francijas valstspiederīgā Sophie 
Bilger, par kažokādu rūpniecības ietekmi uz vidi

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja lūdz Komisijai veikt objektīvu un neatkarīgu novērtējumu par 
kažokādu rūpniecības ietekmi uz vidi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 7. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. septembrī

Ar dažādu Komisija departamentu darba programmām tiek īstenoti Līgumā noteiktie 
Komisijas pienākumi. Līgumā ir ietvertas jomas, kuras noteiktā mērā ir saistītas ar kažokādu 
rūpniecību, bet tās nekādā ziņā nav ierobežotas tikai attiecībā uz vidi, kā to varētu secināt no 
lūgumraksta iesniedzējas prasības; kā arī tās netiek pilnībā piemērotas šai darbības nozarei 
tādā veidā, lai pamatotu izpēti, piemēram, ekoloģiskās ietekmes noteikšanai kopumā. Tādēļ 
Komisija nevar attaisnot resursu veltīšanu lūgumraksta iesniedzējas iecerētajam pētījumam, 
bet vēlētos pievērst uzmanību saistītajiem jautājumiem, kas ietilpst ES darbību plašajā klāstā. 
Iesākumā jāatzīmē, ka tādu dzīvnieku produkti, kas veselīgā veidā audzēti kažokādu nozarē, 
tieksies aizstāt līdzīgus produktus, kuru izgatavošana varētu kaitēt arvien retākām līdzvērtīgu 
dzīvnieku savvaļas populācijām, un tādējādi nodrošinās vispārējas lietderīgas ekonomiskās 
rezerves. Ne kažokādu dzīvnieku audzēšana, ne arī vilnas ražošana nekad nav saņēmusi tiešas 
subsīdijas kopējās lauksaimniecības politikas ietvaros. 

Šobrīd pastāv ES ekomarķējums kažokādas produktiem atbilstoši ES programmai (Regula 



PE472.133v01-00 2/3 CM\876861LV.doc

LV

(EK) Nr. 1980/2000 par pārskatīto Kopienas ekomarķējuma piešķiršanas programmu); šāda 
marķējuma sagatavošanā būtu nepieciešami pētījumi, kas vistuvāk atbilst lūgumraksta 
iesniedzējas iecerētajam. Visā pasaulē pastāv vairāk nekā ducis ekomarķējuma programmu, 
kuras ir potenciāli būtiskas, bet tās lielākoties attiecas uz mīkstajām mēbelēm u. tml. 
priekšmetiem, kuros kažokādas elements kļūs maznozīmīgs.

Dzīvnieki, kuri tiek audzēti kažokādu ieguvei, var radīt veselības apdraudējumu gan 
cilvēkiem (piemēram, darbiniekiem, kuri ir saskarē ar dzīvniekiem), gan savvaļas dzīvniekiem 
(piemēram, vietējiem savvaļas dzīvniekiem, ja audzētavas dzīvnieki izkļūtu brīvībā). Lai gan 
ir iespējams argumentēt, ka kažokādas audzētavas var nodrošināt vērtīgus pakalpojumus, 
patērējot pārtikā izmantojamus materiālus, kuri pretējā gadījumā aizietu zudumā, ir 
jānodrošina arī, ka tiek kontrolēti saistītie riski. Tādējādi riski, kuri varētu rasties un kuri ir 
jānovērš ES līmenī, tiek zinātniski pārvaldīti, piemēram, atbilstoši Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2001. gada 22. maija Regulai (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu 
transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai. Komisija vēlētos 
norādīt, ka šāda risku pārvaldība a priori neatšķiras atkarībā no tā, vai dzīvnieki tiek audzēti 
kažokādas ieguvei vai jebkādam citam mērķim; būtiskais aspekts ir reālais risks.

Uz dzīvniekiem, kuri tiek audzēti kažokādas ieguvei, var attiekties ES dzīvnieku labturības 
tiesību aktu darbības joma, piemēram, Direktīva 1998/58/EK par lauksaimniecībā 
izmantojamo dzīvnieku aizsardzību. Komisija vēlētos norādīt, ka šis dzīvnieku labturības 
tiesību akts, lai gan var attiekties uz kažokādas dzīvnieku audzētavām, faktiski neatšķiras 
atkarībā no tā, vai dzīvnieki tiek audzēti kažokādas ieguvei vai jebkādam citam mērķim.
Skaidrībai jāpiebilst, ka Komisijas rīcībā nav pierādījumu, ka, salīdzinot ar jebkāda cita veida 
audzētavām, kažokādu dzīvnieku audzētavās būtu lielākas dzīvnieku labturības problēmas. ES 
jau ir pieņēmusi konkrētus noteikumus, kas attiecas uz dzīvnieku labturību noteiktām savvaļas 
dzīvnieku sugām, kas netiek audzētas nebrīvē (roņu izstrādājumu importēšana un kāju lamatu 
izmantošana)1. Saskaņā ar nolīgumu par starptautiskajiem humānas slazdošanas standartiem 
kāju lamatu izmantošana ES ir aizliegta. Noteiktu savvaļas dzīvnieku sugu kažokādu un 
gatavo preču, kas nāk no valstīm, kuras neatbilst starptautiskajiem humānas slazdošanas 
standartiem, ievešana ES arī ir aizliegta. Lūgumraksta iesniedzējas uzmanība tiek vērsta arī uz 
Marit Paulsen nesen iesniegto ziņojumu2 par šo vispārīgo tematu.

Direktīvā 92/65/EEK, ar ko paredz dzīvnieku veselības prasības, ietverta arī kažokādas 
dzīvnieku aprite ES ietvaros un imports no trešām valstīm.

Secinājumi

Komisija var sniegt atbildi tikai par tiem lūgumraksta aspektiem, kuri ietilpst tās kompetences 

                                               
1  Direktīva 83/129/EEK par noteiktu ronēnu ādu un ādas izstrādājumu importēšanu dalībvalstīs (OV L 91, 
9.4.1983., 30. lpp.) un 1991. gada 4. novembra Regula (EEK) Nr. 3254/91, ar ko aizliedz Kopienā lietot kāju 
lamatas un ievest Kopienā noteiktu savvaļas dzīvnieku sugu kažokādas un gatavās preces no valstīm, kurās tos 
ķer ar kāju lamatām vai slazdošanas metodēm, kas neatbilst starptautiskajiem humānas slazdošanas standartiem 
(OV L 308, 9.11.1991., 1. lpp.).
2 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/agri/pr/798/798693/798693en.pdf
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jomā. Lai iegūtu vispārīgu pārskatu par nozari un tās sociāli ekonomisko ietekmi Eiropā, 
lūgumraksta iesniedzējai tiek ieteikts apmeklēt Starptautiskās Kažokādu tirdzniecības 
federācijas tīmekļa vietni:
http://www.iftf.com/publctns/5036FrenchEuroSocioEconomic.pdf


