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Θέμα: Αναφορά αριθ. 1625/2012, της Magdalena Michalczyk, πολωνικής 
ιθαγένειας, σχετικά με το εμπόριο γούνας από ζώα στην ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα θέτει το ζήτημα του εμπορίου γούνας, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών 
από τρίτες χώρες που θα επιθυμούσε να σταματήσουν. Κατονομάζει χώρες όπως οι ΗΠΑ, η 
Ταϊβάν και η Κίνα που ενδέχεται να εξάγουν τα εν λόγω προϊόντα στην ΕΕ. Διερωτάται εάν 
υπάρχουν κανόνες που μπορούν να σταματήσουν την εισαγωγή τέτοιων προϊόντων στην ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Μαΐου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1523/20071 απαγορεύει την εισαγωγή γούνας γάτας και σκύλου 
στην ΕΕ καθώς και τη διάθεσή τους στην αγορά της ΕΕ. Η απαγόρευση εφαρμόζεται από την 
1η Δεκεμβρίου 2008. Στις 13 Ιουνίου 2013 η Επιτροπή εκπόνησε έκθεση2 σχετικά με την 
εφαρμογή της απαγόρευσης και συμπέρανε ότι συνολικά, η εφαρμογή του κανονισμού είχε 
θετικό αντίκτυπο, επειδή απλουστεύει το έργο των επικεφαλής επιχειρήσεων, δεδομένου ότι 
                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1523/2007 της 11ης Δεκεμβρίου 2007 για την απαγόρευση της εμπορίας, των 

εισαγωγών και των εξαγωγών από την Κοινότητα γούνας γάτας και σκύλου και προϊόντων που 
περιέχουν τέτοια γούνα· ΕΕ L 343, 27.12.2007, σ. 1.

2 Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1523/2007 για την απαγόρευση της 
εμπορίας, των εισαγωγών και των εξαγωγών από την Κοινότητα γούνας γάτας και σκύλου και 
προϊόντων που περιέχουν τέτοια γούνα· COM(2013)412 τελικό.
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αντικατέστησε τις διάφορες εθνικές απαγορεύσεις που εφαρμόζονταν μέχρι σήμερα με 
διαφορετικές διαδικασίες. Επιπλέον, σύμφωνα με τη γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών, η 
απαγόρευση συνέβαλε στον περιορισμό του κινδύνου για τους ευρωπαίους καταναλωτές να 
αγοράζουν γούνα γάτας και σκύλου ή προϊόντα που περιέχουν τέτοια γούνα.

Όσον αφορά άλλα προϊόντα, κάθε απαγόρευση έχει ειδικούς κανόνες εφαρμογής και για 
αυτόν τον λόγο είναι δύσκολο να δοθεί κάποια γενική απάντηση. Ωστόσο, όσον αφορά την 
απαγόρευση της γούνας γάτας και σκύλου, οι απαγορεύσεις ή οι ειδικές νομικές απαιτήσεις 
(όπως συμβαίνει με το μεγαλύτερο μέρος των εισαγόμενων τροφίμων) που εφαρμόζονται στις 
εισαγωγές από τρίτες χώρες περιλαμβάνονται συνήθως στο τελωνειακό καθεστώς με 
αποτέλεσμα τα ενδεχομένως ύποπτα προϊόντα να εξετάζονται με ιδιαίτερη προσοχή από τις 
τελωνειακές αρχές και στη συνέχεια να ελέγχονται από τις ίδιες ή/και από άλλες αρμόδιες 
υπηρεσίες.

Συμπεράσματα
Η Επιτροπή συμφωνεί με την αναφέρουσα ότι η απαγόρευση προϊόντων όπως η γούνα 
σκύλου και γάτας θα πρέπει να τηρείται αυστηρά από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. 
Στην περίπτωση της απαγόρευσης της γούνας γάτας και σκύλου, η Επιτροπή συγκέντρωσε 
πληροφορίες και ανέφερε ότι η απαγόρευση συνέβαλε πράγματι στον περιορισμό του 
κινδύνου οι καταναλωτές να αγοράζουν τέτοια προϊόντα στην ΕΕ.  Γενικότερα, όταν μια 
απαγόρευση ή ειδικές απαιτήσεις εφαρμόζονται σε εισαγόμενα προϊόντα, καθιερώνονται 
διαδικασίες που εξασφαλίζουν ότι τα ενδεχομένως ύποπτα προϊόντα εξετάζονται με ιδιαίτερη 
προσοχή από τις τελωνειακές αρχές και ενδεχομένως και από άλλες σχετικές επίσημες 
υπηρεσίες.


