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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felveti a prémkereskedelem kérdését, beleértve a harmadik országokból 
származó behozatalt, melynek véleménye szerint véget kellene vetni. Utal olyan országokra, 
mint az Amerikai Egyesült Államok, Tajvan és Kína, amelyek az Európai Unióba ezeket a 
termékeket behozhatják. A petíció benyújtóját foglalkoztatja a kérdés, hogy létezik-e olyan 
szabály, mely akadályozná e termékek Európai Unióba való behozatalát.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. május 23. 
Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) 
megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. augusztus 28.

A Bizottság észrevételei 
Az 1523/2007/EK rendelet1 tiltja a macska- és kutyaprém EU-ba történő behozatalát, 
valamint ezek uniós piacon történő forgalomba hozatalát. A tilalom 2008. december 31-jétől 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 1523/2007/EK rendelete (2007. december 11.) a macska- és 

kutyaprém, valamint az ilyen prémet tartalmazó termékek forgalomba hozatalának, a Közösségbe 
történő behozatalának, illetve onnan történő kivitelének tilalmáról; HL L 343., 2007.12.27., 1. o.
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alkalmazandó. 2013. június 13-án a Bizottság jelentést1 fogadott el a tilalom végrehajtásáról 
és megállapította, hogy a rendelet alkalmazása pozitív hatással járt, mivel egyszerűsíti a piaci 
szereplők munkáját azáltal, hogy számos, különböző eljárással alkalmazott nemzeti tilalom 
helyébe lépett. Továbbá, az érintettek véleménye szerint a tilalom hozzájárult azon kockázat 
korlátozásához, hogy az európai fogyasztók esetében fennálljon az esélye annak, hogy 
macska- vagy kutyaprémet vásárolnak.

Más termékek tekintetében minden egyes tilalom egyedi végrehajtási szabályokkal bír, és 
ezért nehéz általános érvényű választ adni. Azonban, mint a macska- és kutyaprém esetében, 
bármely tilalom vagy egyedi jogi követelmény (mint a legtöbb import élelmiszer), amelyek a 
harmadik országokból származó behozatalra alkalmazandók, általában szerepelnek a 
vámeljárásokban, ezáltal az esetleg gyanús termékekre különös figyelmet fordítanak a 
vámhatóságok és azokat ők és/vagy más illetéket hatóságok megvizsgálják.

Következtetések
A Bizottság egyetért a petíció benyújtójával, hogy az olyan termékek, mint a macska- és 
kutyaprém tilalmát a tagállamok illetékes hatóságainak szigorúan be kell tartaniuk. A macska-
és kutyaprémre vonatkozó tilalom esetében a Bizottság információkat gyűjtött és jelentésében 
megállapította, hogy a tilalom hozzájárult azon kockázat csökkentéséhez, hogy a fogyasztók 
ilyen termékeket vásároljanak az EU-ban. Általánosabban fogalmazva, amikor tilalom vagy 
egyedi követelmény alkalmazására kerül sor importtermékek esetében, eljárásokat dolgoznak 
ki annak biztosítására, hogy az esetleg gyanús termékekre különös figyelmet fordítsanak a 
vámhatóságok és lehetőleg más illetékes hivatalos szolgálatok.

                                               
1 A macska- és kutyaprém, valamint az ilyen prémet tartalmazó termékek forgalomba hozatalának, a 

Közösségbe történő behozatalának, illetve onnan történő kivitelének tilalmáról szóló 1523/2007/EK 
rendelet alkalmazásáról szóló jelentés; COM(2013)0412 végleges.


