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Om: Handel med vilde fugle i EU

Det midlertidige forbud mod import af vilde fugle, der blev indført i oktober 2005 på grund af 
frygten for fugleinfluenza, udløber ved udgangen af december 2006. Import af vilde fugle til 
EU indebærer en risiko for indførsel og spredning af dyresygdomme og rejser desuden en 
række alvorlige spørgsmål om dyrevelfærd. Dødeligheden blandt importerede vilde fugle 
anslås til at være så høj som 60 procent, inden de når ud i forretningerne. Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet har for nylig offentliggjort en rapport og en udtalelse om 
dyresundheds- og dyrevelfærdrisici i forbindelse med import til EU af andre former for vilde 
fugle end fjerkræ ("Animal Health and Welfare Risks Associated with the Import of Wild 
Birds other than Poultry into the European Union"). Rapporten konkluderer, at velfærden for 
fugle, der indfanges i naturen og importeres til EU, er særdeles dårlig, og at dødeligheden for 
disse fugle ligger på et uacceptabelt højt niveau. De fleste fugle, der sælges som kæledyr, 
kunne ydermere opdrættes i EU uden behov for at blive fragtet over lange afstande fra 
tredjelande. Der eksisterer allerede delvise eller totale forbud mod kommerciel import af vilde 
fugle i Australien, Canada og, bemærkelsesværdigt nok, USA, der tidligere var verdens 
største importør. EU halter i denne sammenhæng tydeligvis efter de internationale standarder 
for dyrevelfærd. 

1. Er Kommissionen i stand til at fremlægge yderligere data om det antal vilde fugle, der 
importeres til EU, og dødeligheds- og sygdomsraten i den forbindelse.

2. Agter Kommissionen at gøre det midlertidige forbud mod import af vilde fugle permanent?

3. Hvordan tager Kommissionen hånd om problemet med ulovlig handel med vilde fugle?
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