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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1625/2012, внесена от Магдалена Михалчик, с полско гражданство, 
относно търговията с кожи на животни в ЕС

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията повдига въпроса за търговията с кожи, включително внос от 
трети страни, която тя би искала да се преустанови. Тя посочва държави като САЩ, 
Тайван, Китай, които могат да изнасят тези продукти в ЕС. Тя се пита дали няма 
някакви правила, които да спрат влизането на такъв материал в ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23.05.13 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28.08.13 г.

Констатации на Комисията 
Регламент (ЕО) № 1523/20071 забранява вноса на котешки и кучешки кожи в ЕС, както 
и пускането им на пазара на ЕС. Забраната се прилага от 31 декември 2008 г. На 13 юни
2013 г .  Комисията прие доклад2 относно изпълнението на забраната, в който 
констатира, че като цяло прилагането на регламента е оказало положително влияние, 
тъй като той опростява работата на стопанските субекти, като замества няколко 
                                               
1 Регламент (EО) № 1523/2007 от 11 декември 2007 година за забрана на пускането  на пазара и 

вноса или износа от Общността на котешка и кучешка кожа и продукти, съдържащи такава кожа; 
ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 1.

2 Доклад относно прилагането на Регламент (ЕО) № 1523/2007 за забрана на пускането на пазара и 
вноса или износа от Общността на котешка и кучешка кожа и продукти, съдържащи такава кожа; 
COM(2013)412 окончателен.
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национални забрани, прилагани чрез различни процедури. Наред с това, съобразно 
становището на заинтересованите страни, забраната е допринесла за ограничаване 
на риска, на който могат да бъдат изложени европейските потребители за 
закупуване на котешки и кучешки кожи или продукти, които съдържат такива.

По отношение на други продукти, всяка забрана има конкретни правила за изпълнение 
и следователно е трудно да се предостави общ отговор. При все това, също както при 
забраната за котешки и кучешки кожи, всяка забрана или конкретни правни изисквания 
(като най-внасяна храна), които се отнасят до вноса от трети държави, обикновено са 
включени в митническата процедура, така че евентуални подозрителни продукти 
подлежат на особено внимание от страна на митническите органи и след това се 
инспектират от тях и/или други компетентни служби.

Заключения

Комисията изразява съгласие с вносителя на петицията, че забраната на продукти като 
кожи на котки и кучета следва да бъде спазвана стриктно от компетентните органи на 
държавите членки.  В случая със забраната на кожи на котки и кучета, Комисията събра 
информация и докладва, че забраната действително е допринесла за ограничаване на 
риска за потребителите да купят такива продукти в ЕС. В по-общ план, когато забрана 
или конкретни изисквания се отнасят за внесени продукти се развиват процедури, 
които гарантират, че евентуално подозрителни продукти подлежат на особено 
внимание от страна на митническите органи и евентуално други релевантни официални 
служби.


