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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster verzoekt de Commissie om een objectieve en onafhankelijke effectrapportage van de 
met de bontindustrie gepaard gaande milieurisico's

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 7 maart 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 september 2011

Met de werkprogramma's van de verschillende diensten van de Commissie zijn de taken die 
krachtens het Verdrag aan de Commissie zijn toegewezen van kracht geworden. Er zijn gebieden 
binnen het Verdrag die tot op zekere hoogte betrekking hebben op de bontindustrie, maar deze 
zijn in geen geval beperkt tot het milieu, zoals indienster lijkt te veronderstellen in haar 
verzoekschrift, noch hebben ze betrekking op deze bedrijfstak in zijn geheel in die zin dat dit een 
onderzoek zou rechtvaardigen om, bijvoorbeeld, de "ecologische voetafdruk" van de gehele 
bedrijfstak te bepalen. De Commissie kan het derhalve niet rechtvaardigen om middelen te 
besteden aan het onderzoek dat indienster graag uitgevoerd zou zien, maar is graag bereid om te 
wijzen op relevante onderwerpen die wel binnen de brede werkingssfeer van de werkzaamheden 
van de EU vallen. Vanaf het begin zij opgemerkt dat de producten van dieren die afkomstig zijn 
van een op gezonde wijze geëxploiteerde bontsector over het algemeen een vervanging vormen 
voor soortgelijke producten waarvan de productie mogelijk de nog zeldzamere wildpopulaties 
van gelijkwaardige dieren onder druk zetten, en derhalve zijn eerstgenoemde producten een 
nuttige economische buffer voor de totale sector. Pelsdierfokkerijen als zodanig hebben nooit 
rechtstreeks subsidie ontvangen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, en dit 
geldt ook voor wolproductie.
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Er bestaat op dit moment geen EU-milieukeur voor bontproducten binnen het EU-systeem, 
Verordening (EG) nr. 1980/2000 inzake een herzien communautair systeem voor de toekenning 
van milieukeuren; de voorbereiding van een dergelijke keur zou onderzoeken omvatten die het 
dichtst komen bij wat indienster in gedachten heeft. Wereldwijd zijn er een tiental 
milieukeursystemen die potentieel relevant zijn, maar deze hebben over het algemeen betrekking 
op zachte stofferingen en dergelijke producten, waarbij het bontelement doorgaans gering is.

Dieren die voor bont worden gefokt, kunnen een gezondheidsrisico vormen voor mensen, zoals 
werknemers die in contact komen met de dieren, alsmede voor wilde flora en fauna, zoals 
plaatselijke wilde dieren in geval van een ontsnapping van een pelsdierfokkerij. Hoewel 
aangevoerd kan worden dat pelsdierfokkerijen nuttig zijn in verband met de consumptie van 
eetbare materialen die anders als afval zouden worden verwerkt, moet ook worden gewaarborgd 
dat de bijbehorende risico's beheersbaar zijn. Dit betekent dat risico's die zouden kunnen 
ontstaan en die op EU-niveau beheerst moeten worden op een wetenschappelijke manier beheerd 
worden, bijvoorbeeld op grond van Verordening (EG) nr.°999/2001 van het Europees Parlement 
en de Raad van 22 mei 2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, 
bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën. De 
Commissie zou erop willen wijzen dat een dergelijk risicobeheer a priori geen betrekking heeft 
op de vraag of de dieren worden gehouden voor bont of voor enig ander doeleinde; het aspect 
waar het om draait, is het feitelijke risico. 

Dieren die voor bont worden gefokt, zouden kunnen vallen binnen de werkingssfeer van EU-
wetgeving inzake dierenwelzijn, zoals Richtlijn 1998/58/EG inzake de bescherming van voor 
landbouwdoeleinden gehouden dieren. De Commissie wijst erop dat deze wetgeving inzake 
dierenwelzijn weliswaar van toepassing kan zijn op pelsdierenfokkerijen, maar in feite geen 
betrekking heeft op de vraag of de dieren worden gehouden voor bontproductie- of voor andere 
doeleinden. Voor de volledigheid zij opgemerkt dat de Commissie geen bewijs heeft van grotere 
problemen met dierenwelzijn bij pelsdierenfokkerijen in vergelijking met andere soorten 
landbouwbedrijven. De EU heeft ook reeds bepaalde regels aangenomen met betrekking tot 
dierenwelzijn voor bepaalde in het wild levende dieren die niet in gevangenschap worden 
gehouden (invoer van zeehondenproducten en het gebruik van wildklemmen)1. Krachtens de 
overeenkomst betreffende internationale normen voor humane vangst met behulp van vallen is 
het gebruik van wildklemmen verboden in de EU. Het binnenbrengen in de EU van pelzen en 
goederen vervaardigd van in het wild levende diersoorten uit landen die niet voldoen aan de 
internationale normen voor humane vangst met behulp van vallen is tevens verboden. De 
aandacht van indienster zou kunnen worden gevestigd op het verslag2 dat recentelijk door 
mevrouw Paulsen over dit algemene onderwerp is opgesteld.

Het vervoer en de invoer van pelsdieren in de EU vanuit derde landen vallen tevens onder de 
werkingssfeer van Richtlijn 92/65/EEG inzake veterinairrechtelijke voorschriften.

Conclusies

                                               
1 Richtlijn 83/129/EEG betreffende de invoer in de lidstaten van huiden van bepaalde zeehondenjongen en daarvan 
vervaardigde producten (PB L 91 van 9.4.1983, blz. 30) en Verordening (EG) nr. 3254/91 van 4 november 1991 
houdende een verbod op het gebruik van de wildklem in de Gemeenschap en op het binnenbrengen in de 
Gemeenschap van pelzen en producten die vervaardigd zijn van bepaalde in het wild levende diersoorten uit landen 
waar gebruik wordt gemaakt van de wildklem of andere vangmethoden die niet stroken met de internationale norm 
voor humane vangst met behulp van vallen (PB L 308 van 9.11.1991, blz.1).
2 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/agri/pr/798/798693/798693en.pdf.
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De Commissie kan alleen antwoorden met betrekking tot de aspecten van het verzoekschrift die 
onder haar bevoegdheid vallen. Voor een algemeen overzicht van de sector en de sociaal-
economische impact van deze sector in Europa zou indienster de website van de International 
Fur Trade Federation moeten raadplegen:
http://www.iftf.com/publctns/5036FrenchEuroSocioEconomic.pdf.


