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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1475/2010, adresată de Sophie Bilger, de cetățenie franceză, 
privind evaluarea impactului asupra mediului al industriei blănurilor

1. Rezumatul petiției

Petiționara solicită Comisiei Europene să efectueze o evaluare obiectivă și independentă a 
impactului pe care îl are asupra mediului industria blănurilor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 7 martie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul al Comisiei, primit la 6 septembrie 2011

Programele de lucru ale diferitelor departamente ale Comisiei pun în aplicare sarcini care îi 
sunt atribuite prin tratat. Există domenii în temeiul tratatului care au o anumită relevanță 
pentru industria blănurilor, însă acestea nu sunt în niciun caz limitate la mediu, astfel cum 
solicitarea petiționarei ar părea să sugereze și nici nu se aplică acestei ramuri de activitate în 
ansamblu, astfel încât să justifice un studiu pentru a determina, de exemplu, „amprenta 
ecologică” a întregului. Prin urmare, Comisia nu poate justifica alocarea de resurse pentru 
studiul pe care petiționara ar dori să îl vadă, însă ar fi bucuroasă să atragă atenția asupra 
chestiunilor relevante care intră în domeniul larg de aplicare a activităților UE. S-ar putea 
remarca la început faptul că produsele provenite de la animale dintr-un sector agricol sănătos 
al blănurilor vor avea tendința să înlocuiască produsele a căror producție ar putea exercita 
presiuni asupra populațiilor tot mai rare de animale echivalente și să ofere, astfel, în general, 
un tampon economic util. Industria blănurilor, ca atare, nu a primit niciodată subvenții directe 
în cadrul politicii agricole comune și, de altfel, nici producția de lână.
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În prezent nu există nicio etichetă ecologică a UE pentru produsele din blană în cadrul 
sistemului UE, Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 vizând sistemul comunitar revizuit de 
acordare a etichetei ecologice; pregătirea unei astfel de etichete ar fi implicat studii care s-ar fi 
apropiat cel mai mult de cele menționate de petiționară. La nivel mondial există peste 
douăsprezece sisteme de acordare a etichetei ecologice care sunt potențial relevante, însă 
acestea tind să se refere la tapiserii și alte produse similare, în care elementul blană este 
minor.

Animalele crescute pentru blană pot prezenta riscuri atât pentru oameni, cum ar fi lucrătorii în 
care intră în contact cu animalele, cât și asupra florei și faunei sălbatice, cum ar fi flora și 
fauna sălbatică locală în cazul scăpării animalelor dintr-o exploatație. Deși este discutabil 
faptul că fermele pentru blănuri pot furniza un serviciu valoros în materiale comestibile de 
consum care altfel ar fi aruncate, trebuie garantat, de asemenea, faptul că riscurile aferente 
sunt controlate corespunzător. Astfel, riscurile care ar putea apărea și care trebuie să fie 
abordate la nivelul UE sunt gestionate științific, de exemplu, în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a 
unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de 
encefalopatie spongiformă. Comisia ar dori să sublinieze faptul că o astfel de gestionare a 
riscurilor ar trebui să aibă loc a priori, indiferent dacă animalele sunt crescute pentru blană 
sau în alte scopuri; aspectul care contează este riscul real.

Animalele crescute pentru blană pot intra în domeniul de aplicare a legislației UE privind 
bunăstarea animalelor, precum Directiva 1998/58/CE privind protecția animalelor de fermă. 
Comisia ar dori să sublinieze faptul că această legislație privind bunăstarea animalelor, deși se 
poate aplica exploatațiilor agricole pentru blană, de fapt se aplică indiferent dacă animalele 
sunt crescute în scopul producției de blană sau în alte scopuri. De altfel, Comisia nu deține 
dovezi care să indice că problemele legate de bunăstarea animalelor sunt mai mari în cazul 
exploatațiilor agricole pentru blană în comparație cu orice alt tip de exploatație agricolă. De 
asemenea, UE a adoptat deja anumite norme care afectează bunăstarea animalelor în cazul 
anumitor animale sălbatice care nu sunt ținute în captivitate (importul de produse derivate din 
focă și utilizarea capcanelor cu pedală)1. În conformitate cu Acordul privind standardele 
internaționale pentru vânătoarea cu capcane cu suferință minimă, utilizarea capcanelor cu 
pedală este interzisă în UE. Introducerea în UE a pieilor și a bunurilor fabricate din anumite 
specii de animale sălbatice care provin din țări care nu respectă standardele internaționale 
pentru vânătoarea cu capcane cu suferință minimă este, de asemenea, interzisă. Comisia ar 
dori să atragă atenția petiționarei și asupra recentului raport2 elaborat de dna Paulsen cu 
privire la acest subiect general.

Circulația în interiorul UE și importurile din țări terțe de blănuri de animale sunt, de 
asemenea, reglementate de Directiva 92/65/CEE de definire a cerințelor de sănătate animală.

                                               
1 Directiva 83/129/CEE privind importul în statele membre de piele de pui de focă și de produse derivate (JO L 
091, 9.4.1983, p. 30) și Regulamentul (CEE) nr. 3254/91 din 4 noiembrie 1991 de interzicere a utilizării capcanei 
cu pedală în Comunitate și de introducere în Comunitate a blănurilor și a produselor prelucrate de la anumite 
specii de animale sălbatice originare din țări care le capturează folosind capcana cu pedală sau alte metode în 
dezacord cu standardele internaționale de vânătoare cu capcane cu suferință minimă (JO L 308, 9.11.1991 p. 1).
2http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/agri/pr/798/798693/798693ro.pdf
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Concluzii

Comisia poate răspunde numai la acele aspecte ale petiției care intră în competența sa. Pentru 
o prezentare generală a sectorului și a impactului său socioeconomic în Europa, se recomandă 
petiționarei să consulte site-ul internet al Federației internaționale pentru comerțul cu blană 
(International Fur Trade Federation):
http://www.iftf.com/publctns/5036FrenchEuroSocioEconomic.pdf


