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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 0076/2019 af Manuela Giacomini, italiensk statsborger, for 
Animal Welfare Foundation, om blodfarme og hormonet "pregnant mare 
serum gonadotropin (PMSG)"

1. Sammendrag

Andrageren opfordrer Europa-Parlamentet til at fremme et forbud mod import af hormonet 
"pregnant mare serum gonadotropin (PMSG)" fra Sydamerika, efter at undersøgelser har 
dokumenteret umenneskelig behandling af hopper i Uruguay og Argentina. PMSG anvendes 
til at fremstille veterinærlægemidler til at øge fertiliteten hos landbrugsdyr i EU, navnlig svin. 
Andrageren hævder, at blodfarme i Sydamerika ikke overholder bestemmelserne i forordning 
(EF) nr. 142/2011 om animalske biprodukter for så vidt angår import, transit og eksport af 
animalske biprodukter og afledte produkter. Hopperne er ikke underkastet veterinærkontrol 
og lider under en dårlig sundhedstilstand. De nationale myndigheder sørger ikke for 
tilstrækkelig kontrol og revision af bedrifterne. Andrageren påpeger tillige, at anvendelse af 
PMSG har beklagelige konsekvenser for de europæiske søers og smågrises sundhed og 
velfærd, og at der findes alternative måder at øge svinenes fertilitet på. Andrageren 
understreger, at to millioner borgere har underskrevet en onlineunderskriftsindsamling fra 
AVAAZ for at forbyde import af PMSG, der er produceret under umenneskelige forhold.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. maj 2019). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 227, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 24. juli 2019

Kommissionen er opmærksom på og bekymret over den mulige mishandling af heste, der 
opdrættes med henblik på produktion af blod i visse sydamerikanske lande. Kommissionen 
har regelmæssigt været i kontakt med andrageren om dette spørgsmål og har gentagne gange 
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besvaret hans korrespondance.

Som anført i andragendet har Kommissionen givet udtryk for sin holdning i sit svar på 
skriftlig forespørgsel E-0836/2017. I sit svar fremhævede Kommissionen navnlig følgende:

EU's handelspolitik skal i forbindelse med import til EU overholde 
Verdenshandelsorganisationens (WTO’s) regler. 

Eventuelle dyrevelfærdsstandarder, som EU pålægger handelspartnere, skal være i 
overensstemmelse med WTO's regler (f.eks. krav om ikke-forskelsbehandling mellem lande, 
hvor de samme forhold gør sig gældende, gennemsigtighed og standarder baseret på 
videnskab) og skal være afhængige af kontrol eller certificering i eksporttredjelandet. 

Dyrevelfærdsnormerne "Anvendelse af dyr i forskning og uddannelse" under 
Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) omfatter hopper, der holdes med henblik på 
fremstilling af et lægemiddel, og som indeholder referenceretningslinjer til OIE-
medlemslandene. 

Siden da har kommissæren med ansvar for sundhed og fødevaresikkerhed i oktober 2018 
holdt et bilateralt møde med den argentinske landbrugsminister i tilknytning til G20-
sundhedsministermødet i Argentina. På dette møde gentog han Kommissionens bekymring og 
bemærkede, at det er nødvendigt at træffe foranstaltninger for at sikre, at heste, der er 
involveret i produktionen af blodserum, ikke udsættes for unødvendig smerte, angst og 
lidelse. Han understregede også, at det er vigtigt at opretholde en regelmæssig udveksling af 
oplysninger om velfærden for heste i Argentina.

EU's lovgivning om dyrevelfærd gælder kun inden for EU's område, og der er ikke noget 
retsgrundlag for at pålægge tredjelande EU-bestemmelser om dyrevelfærd som betingelser for 
import af animalske biprodukter eller afledte produkter.

Konklusion 

Kommissionen har ikke til hensigt at forbyde import af Pregnant Mare Serum Gonadotropin 
(PMSG), men mener, at de sydamerikanske lande bør sikre en tilfredsstillende gennemførelse 
af de internationalt anerkendte dyrevelfærdsprincipper og -standarder, der er vedtaget af 
Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE).

4. Kommissionens svar (REV I), modtaget den 24. juni 2020

I kapitlet "Dialog" i associeringsaftalen mellem EU og Mercosur er EU og Mercosur enige 
om at føre en dialog, der bl.a. omfatter specifikke emner vedrørende dyrevelfærd, der kan 
påvirke den gensidige handel, udvekslingen af oplysninger og ekspertise, styrke 
forskningssamarbejdet og samarbejde i internationale fora. 

Associeringsaftalen mellem EU og Mercosur er endnu ikke ratificeret. Når aftalen er på plads, 
vil den yderligere bidrage til at styrke samarbejdet om dyrevelfærdsspørgsmål med 
Mercosurlandene, herunder om betingelserne for produktion af Pregnant Mare Serum 
Gonadotropin (PMSG). Under alle omstændigheder skal EU's krav på import fra tredjelande 
være i overensstemmelse med Verdenshandelsorganisationens (WTO's) gældende regler og 
EU's regler.
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Når det er sagt, mener Kommissionen i forbindelse med aftalen mellem EU og Mercosur, at 
en styrkelse af dialogen og samarbejdet med tredjelande er mere passende redskaber, som kan 
gøre en positiv forskel for dyrevelfærdsspørgsmål end blot at indføre et forbud mod at 
forbedre dyrevelfærden. Der er blevet afholdt flere møder mellem Kommissionen og de 
kompetente myndigheder i de involverede lande samt med medicinalvirksomheder, herunder 
på højeste plan, for at opfordre dem til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
heste, der er involveret i produktion af blodserum, ikke udsættes for unødvendig smerte, angst 
og lidelse. 

Ud over associeringsaftalen med Mercosur vil Kommissionen fortsat se på, hvor vigtigt det er 
at forbedre de velfærdsbetingelser for heste, der er involveret i produktionen af PMSG på 
multilateralt plan inden for rammerne af Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE).

Konklusion

Kommissionen agter ikke på nuværende tidspunkt at forbyde import af PMSG. 
Kommissionen er fast besluttet på at støtte yderligere dialog og fremme samarbejdet om 
dyrevelfærd med Mercosurlandene samt sikre en tilfredsstillende gennemførelse af OIE's 
dyrevelfærdsstandarder.

5. Kommissionens svar (REV II), modtaget den 16. april 2021

Kommissionens bemærkninger

Kommissionen kan bekræfte, at den har modtaget den klage, der er registreret under 
referencen CHAP(2019)03519, som andrageren henviser til. De supplerende oplysninger, som 
klageren fremsendte ved skrivelse af 26. juni 2020 (vedlagt andragerens skrivelse af 3. 
december 2020) og ved en efterfølgende skrivelse, som indeholdt oplysninger om de 
spørgsmål, der blev rejst i andragerens brev af 1. februar 2021, er ved at blive vurderet af 
Kommissionens tjenestegrene, som er i færd med at indsamle yderligere oplysninger. 
Klageren vil blive underrettet, når der er truffet afgørelse om klagen.

Virksomheden Syntex fra Uruguay er ikke opført i TRACES-databasen (Trade Control and 
Expert System), som en godkendt eller registreret anlæg til import af animalske biprodukter 
til Den Europæiske Union.

Dyrevelfærdsprincipperne og -standarderne i Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) 
er den internationalt anerkendte reference på dette område, og gennemførelsen heraf bør 
sikres af medlemslandene. Kommissionen har ikke til hensigt at forbyde import af Pregnant 
Mare Serum Gonadotropin (PMSG) af hensyn til dyrevelfærden. 

Med hensyn til ændringer i Den Europæiske Farmakopé skal det bemærkes, at det henhører 
under Det Europæiske Direktorat for Lægemiddelkvalitet (EDQM) at overveje eventuelle 
ændringer eller sletninger i Den Europæiske Farmakopé.

Konklusion

De oplysninger, der gives i forbindelse med den klage, som andrageren henviser til, er ved at 
blive vurderet af Kommissionens tjenestegrene, som er i færd med at indsamle yderligere 
oplysninger.



PE639.899v04-00 4/4 CM\1229268DA.docx

DA

Kommissionen fastholder sit standpunkt med hensyn til indførelsen af et forbud mod import 
af PMSG og agter heller ikke at anmode Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 
(EFSA) om at udarbejde en videnskabelig udtalelse om dyrevelfærdsaspekter i forbindelse 
med produktionen af PMSG i de sydamerikanske lande.

Enhver ændring eller sletning i Den Europæiske Farmakopé hører under Europarådets 
Europæiske Direktorat for Lægemiddelkvalitet (EDQM).


