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handel med pels fra kæledyr i EU

1. Sammendrag

Andrageren rejser spørgsmålet om pelshandel, herunder import fra tredjelande, som hun 
ønsker, at der skal sættes en stopper for. Hun peger på lande som USA, Taiwan og Kina, der 
muligvis eksporterer disse produkter til EU. Hun vil gerne vide, om der findes bestemmelser, 
som kan forhindre, at sådanne produkter indføres i EU.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. maj 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. august 2013

Kommissionens bemærkninger 
Med forordning (EF) nr. 1523/20071 forbydes indførsel af pelsskind fra hunde og katte i EU 
såvel som deres markedsføring på EU-markedet. Forbuddet gælder fra den 31. december 2008. 
Den 13. juni 2013 vedtog Kommissionen en rapport2 om gennemførelsen af forbuddet og 
konkluderede: anvendelsen af forordningen havde generelt en positiv indvirkning, da den 

                                               
1 Forordning (EF) nr. 1523/2007 af 11. december 2007 om forbud mod markedsføring og indførsel i og 

udførsel fra Fællesskabet af pelsskind fra hunde og katte samt produkter, hvori sådanne pelsskind indgår. 
EUT L 343 af 27.12.2007, s. 1.

2 Rapport om anvendelsen af forordning (EF) nr. 1523/2007 om forbud mod markedsføring og indførsel i 
og udførsel fra Fællesskabet af pelsskind fra hunde og katte samt produkter, hvori sådanne pelsskind 
indgår. COM(2013)0412.
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letter arbejdet for de erhvervsdrivende, idet den har erstattet en række nationale forbud 
omfattet af forskellige procedurer. Ifølge interessenterne medvirkede forbuddet desuden til at 
begrænse risikoen for, at EU's forbrugere kan komme til at købe pelsskind fra hunde og katte 
eller produkter, hvori sådanne pelsskind indgår.

Med hensyn til andre produkter har hvert forbud specifikke gennemførelsesbestemmelser, og 
det er derfor svært at give et generelt svar. Imidlertid hvad angår forbuddet mod pels fra katte 
og hunde er ethvert forbud eller specifik retslig krav (ligesom for de fleste importerede 
fødevarer), som finder anvendelse på import fra tredjelande, normalt omfattet af 
toldprocedurer, således at eventuelle mistænkelige produkter får toldmyndighedernes særlige 
opmærksomhed og inspiceres af dem eller af en anden kompetent myndighed.

Konklusioner

Kommissionen giver andrageren ret i, at forbuddet mod produkter såsom pels fra katte og 
hunde bør overholdes strengt af medlemsstaternes kompetente myndigheder. I tilfældet med 
forbuddet mod pels fra katte og hunde har Kommissionen indsamlet oplysninger og meddelt, 
at forbuddet faktisk har bidraget til at begrænse risikoen for, at forbrugerne køber sådanne 
produkter i EU. Mere generelt udarbejdes der procedurer, når et forbud eller specifikke krav 
gælder for importerede produkter, for at sikre, at eventuelle mistænkelige produkter får 
toldmyndighedernes og eventuelt andre relevante offentlige myndigheder særlige 
opmærksomhed.


