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Høring av to alternativer for regulering av skinn fra hunder og katter

Det vises til brev fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) av 24.06.2005 vedlagt
forslag til regulering av handel med skinn fra hund og katt.

LMD ber om synspunkter på to alternative reguleringsordninger:

1. Utkast til lov om regulering av ervervsmessig innførsel, produksjon og
omsetning av skinn og skinnprodukter fra hunder og katter

2. Forslag til forskrift om merking av skinn og skinnprodukter fra hund og katt
hjemlet i § 3 i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v.

Lovutkastet vil forby ervervsmessig innførsel, produksjon og omsetning av skinn og
skinnprodukter som ikke er produsert på en dyrevernmessig og etisk forsvarlig måte.
Privates kjøp i utlandet og privat salg av skinn og skinnprodukter fra hund og katt, blir
ikke omfattet av loven. Loven setter krav om at importør skal avgi en egenerklæring om
at skinnene er produsert på en dyrevernmessig og etisk forsvarlig måte. Skinn og
skinnprodukter fra hund og katt skal merkes med tydelig lesbar etikett som opplyser
hvilket dyr skinnet er fra.

Krav til merking i forskriftsutkastet gjelder ervervsmessig salg til forbruker av skinn og
skinnprodukter fra hund og katt. Forskriften forbyr salg av disse varene hvis de ikke er
merket i henhold til reglene i merkeforskriften. Det kreves at skinn og skinnprodukter
merkes med etikett som opplyser om at produktet inneholder skinn fra hund eller skinn
fra katt. Importøren vil være ansvarlig for merkingen og detaljisten er ansvarlig for å
kontrollere at varen er riktig merket.
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LMD har ikke vurdert forslaget i forhold til WTO-regelverket,  men viser til at syv land
allerede har innført et forbud mot import og handel med hunde-  og katteskinn, og at
dette så langt ikke har  ført  til reaksjoner.  LMD vil arbeide videre med en vurdering av
forholdet  til ~-regelverket.

Finansdepartementets vurderinger

Generelt bør en fra norsk side være varsom med å innføre handelshindringer som må
begrunnes i, og dermed kan bidra til å legitimere og ev. utvide bruken av GATT artikkel
XX (vilkår for unntak fra de generelle reglene om frihandel). Internasjonalt møter
Norge store utfordringer bl.a. når det gjelder forvaltningen av bestandene av
sjøpattedyr. Norge er i denne sammenheng avhengig av at "hensynet til den offentlige
moral" (ett av vilkårene i GATT artikkel XX) anvendes mest mulig restriktivt som
begrunnelse for andre lands handelsrestriksjoner.

Det må antas at en merkeordning (alternativ 2) i utgangspunktet vil være mindre
problematisk i forhold til ~-regelverket. Det legges til grunn at LMD avklarerer
hvorvidt en slik ordning vil være i tråd med Norges WTO-forpliktelser. En
merkeordning vil neppe måtte begrunnes i GATT artikkel XX forutsatt at den anvendes
på en ikke-diskriminerende måte. Selv om det er vanskelig å se at en merkeordning i
praksis vil ha vesentlig betydning for handelen med produkter fra hund og katt i Norge,
vil Finansdepartementet ikke motsette seg at dette forslaget gjennomføres, gitt at det
ikke vil bryte med Norges ~-forpliktelser.
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