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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1475/2010, którą złożyła Sophie Bilger (Francja) w sprawie 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w przemyśle 
futrzarskim 

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję zwraca się do Komisji o przeprowadzenie obiektywnej i niezależnej oceny 
oddziaływania przemysłu futrzarskiego na środowisko.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 7 marca 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 września 2011 r.

Programy prac różnych służb Komisji realizują różne obowiązki przypisane im w Traktacie. 
Istnieją obszary Traktatu, które mają pewien związek z przemysłem futrzarskim, ale nie są 
one w żadnym wypadku ograniczone do środowiska, jak zdaje się zakładać prośba składającej 
petycję, nie mają też zastosowania do tej branży jako całości w sposób, jaki uzasadniłby 
sporządzenie ekspertyzy na przykład w celu określenia „śladu ekologicznego” całej branży.  
Komisja nie może więc uzasadnić poświęcenia środków na ekspertyzę, której oczekuje 
składająca petycję, ale z przyjemnością zwróciłaby uwagę na odpowiednie kwestie 
mieszczące się w szerokim zakresie działalności UE. Można przede wszystkim zauważyć, że 
produkty pochodzenia zwierzęcego wytwarzane w działającym prawidłowo sektorze hodowli 
zwierząt na futra będą zastępowały podobne produkty, których produkcja może wywierać 
presję na coraz rzadziej występujące dzikie populacje takich samych zwierząt i tym samym 
będą stanowiły użyteczny bufor gospodarczy. Z tytułu hodowli zwierząt na futra, podobnie 
jak z tytułu produkcji wełny, nigdy nie przysługiwały dotacje w ramach wspólnej polityki 
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rolnej.

Obecnie w ramach rozporządzenia nr 1980/2000 w sprawie zrewidowanego programu 
przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego UE nie istnieją żadne oznaczenia 
ekologiczne UE dla produktów futrzarskich. Opracowanie takiego oznaczenia wymagałoby 
badań, które byłyby najbliższe temu, co ma na myśli składająca petycję. Na całym świecie 
jest kilkanaście programów oznakowania, które mogą mieć potencjalny związek z tą kwestią, 
ale zazwyczaj dotyczą one miękkich mebli itp., w których element futrzarski jest niewielki.

Zwierzęta hodowane na futra mogą stanowić zagrożenie zdrowia ludzi, takich jak pracownicy 
mający kontakt ze zwierzętami, oraz dla fauny, na przykład dla lokalnej fauny w przypadku 
ucieczki z gospodarstwa. Chociaż można argumentować, że hodowla zwierząt na futra może 
świadczyć cenną usługę w postaci konsumpcji materiałów jadalnych, które w innym wypadku 
zmarnowałyby się, należy także zapewnić kontrolę związanego z tym ryzyka. W ten sposób 
powstające ryzyko, z którymi należy sobie poradzić na szczeblu UE, jest zarządzane 
naukowo, na przykład zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym zasady dotyczące zapobiegania, kontroli 
i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii. Komisja chce zaznaczyć, że 
takie zarządzanie ryzykiem jest a priori niezależne od tego, czy zwierzęta są hodowane na 
futra, czy do jakichkolwiek innych celów. Istotnym aspektem jest rzeczywiste ryzyko. 

Zwierzęta hodowane na futra mogą podlegać przepisom w sprawie dobrostanu zwierząt, na 
przykład dyrektywie 1998/58/WE dotyczącej ochrony zwierząt hodowlanych. Komisja 
pragnie zaznaczyć, że choć te przepisy w sprawie dobrostanu zwierząt mogą mieć 
zastosowanie do hodowli zwierząt na futra, są one w istocie niezależne od tego, czy zwierzęta 
są hodowane w celu produkcji futra, czy do jakichkolwiek innych celów. Uściślając, Komisja 
nie ma dowodów na większe problemy w zakresie dobrostanu zwierząt w hodowlach zwierząt 
na futra w porównaniu z innymi rodzajami gospodarstw hodowlanych. UE również przyjęła 
już pewne przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt dla określonych dzikich zwierząt 
nietrzymanych w niewoli (przywóz produktów z fok i używanie potrzasków)1. Zgodnie 
z Umową w sprawie międzynarodowych norm odłowu humanitarnego używanie potrzasków 
jest w UE zakazane. Zakazane jest też wprowadzanie do Wspólnoty skór i innych towarów 
wytwarzanych z niektórych gatunków dzikich zwierząt pochodzących z państw, w których 
chwyta się je za pomocą metod niespełniających międzynarodowych norm odłowu 
humanitarnego. Można również zwrócić uwagę składającej petycję na sporządzony niedawno 
raport2 Marit Paulsen na ten ogólny temat.

Przepływ wewnątrzunijny oraz przywóz zwierząt futerkowych z państw trzecich obejmuje
także dyrektywa 92/65/EWG w zakresie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt.

                                               
1Dyrektywa 83/129/EWG dotycząca przywozu do państw członkowskich skór niektórych gatunków szczeniąt 
foczych oraz otrzymywanych z nich wyrobów (Dz.U. L 091, 9.4.1983, s. 30) i rozporządzenie Rady (EWG) nr 
3254/91 z dnia 4 listopada 1991 r. zakazujące używania potrzasków we Wspólnocie oraz wprowadzania do 
Wspólnoty skór i innych towarów wytwarzanych z niektórych gatunków dzikich zwierząt, pochodzących 
z państw, w których chwyta się je przy pomocy potrzasków lub metod odłowu niespełniających 
międzynarodowych norm odłowu humanitarnego (Dz.U. L 308, 09.11.1991 s.1).
2http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/agri/pr/798/798693/798693pl.pdf.
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Wnioski

Komisja może udzielić odpowiedzi tylko na te aspekty petycji, które należą do jej 
kompetencji. Ogólny zarys sektora i jego wpływu socjoekonomicznego w Europie składająca 
petycję może znaleźć na stronie Międzynarodowej Federacji Handlu Futrami:
http://www.iftf.com/publctns/5036FrenchEuroSocioEconomic.pdf


