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Om: Andragende 1189/2012 af Pia Berrend, luxembourgsk statsborger, om et 
forbud mod pelsdyravl i EU

1. Sammendrag

Andrageren anmoder Parlamentet om at forbyde pelsdyravl i EU. Hun fortæller, at dyr på 
pelsdyrfarme tilbringer hele deres liv indespærret i trange og beskidte trådstativer og bliver 
aflivet på de mest grusomme måder, herunder kvælning, elektrisk aflivning, gas og gift. Hun 
påpeger, at en række medlemsstater, såsom Østrig, Det Forenede Kongerige, Danmark og 
Nederlandene, har truffet foranstaltninger for at begrænse eller forbyde pelsproduktion. Hun 
kritiserer, at der ikke er særlig EU-lovgivning, som fastlægger detaljerede dyrevelfærdskrav 
for at holde dyr til pelsproduktion. Det vil i henhold til den nye lovgivning af 1. januar 2013, 
hvor Rådets forordning (EF) 1099/2009 træder i kraft, endnu være tilladt at anvende 
aflivningsmetoder, såsom anvendelse af kuldioxid, kulilte og anal elektrisk aflivning, i 
forbindelse med aflivning af pelsdyr.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. januar 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. februar 2013

Aktiviteter vedrørende pelsdyravl er reguleret ved Rådets direktiv 98/58/EF1 om beskyttelse 
af dyr, der holdes til landbrugsformål. Direktivet afspejler de principper, der er indeholdt i 
europæisk konvention om beskyttelse af dyr, der holdes til landbrugsformål, vedtaget af 
Europarådet og ratificeret af EU den 18. oktober 1988. De nærmere gældende bestemmelser i 
                                               
1 EUT L 221 af 8.8.1998, s. 23.
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konventionen er specificeret i flere henstillinger. En specifik henstilling om pelsdyr blev 
vedtaget den 22. juni 1999. Både konventionen og den specifikke henstilling om pelsdyr er en 
del af EU-retten. 

I henhold til EU-retten gælder, at et dyr, når det til stadighed eller regelmæssigt holdes tøjret, 
lænket eller fastgjort, skal gives så megen plads, som er passende for dets fysiologiske og 
etologiske behov i overensstemmelse med anerkendte erfaringer og videnskabelig 
fagkundskab. Europarådets henstilling fastsætter i denne henseende minimumsdimensioner 
for bure for de primære arter af pelsdyr, der avles inden for EU.

Endelig er det i forordning 1099/2009/EF om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet 
fastsat, at ”Dyr skal skånes for enhver undgåelig smerte, psykisk belastning eller lidelse under 
aflivning og dermed forbundne aktiviteter”. Bilag I til forordningen indeholder en liste over 
tilladte metoder til human aflivning af pelsdyr.

Medlemsstaterne er primært ansvarlige for at sikre, at EU-lovgivningen om pelsdyravl 
overholdes, og har siden 2009 været forpligtet til at indberette resultaterne af de 
velfærdskontrolbesøg, de har foretaget på pelsdyrfarme, til Kommissionen.

Sammenslutningen af europæiske pelsavlere iværksatte i 2009 under indtryk af de europæiske 
borgeres bekymringer vedrørende dyrevelfærd et undersøgelsesprojekt kaldet “Welfur”. 
Welfur har til formål at opstille generelle principper og kriterier for vurdering af dyrevelfærd 
ude på avlsstederne vedrørende ordentlig føde, husning og sundhed og passende håndtering, 
og velfærdsprotokollerne for ræve og mink forventes færdiggjorte ved udgangen af første 
kvartal af 2013. Kommissionen bakker op om denne form for aktiviteter, idet de kan bidrage 
til en grundig implementering af den nuværende velfærdslovgivning på pelsdyrfarme inden 
for EU.

Konklusion
På nuværende stadie prioriterer Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne at sikre en 
bedre håndhævelse af den nugældende EU-lovgivning. 


