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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja kelia prekybos gyvūnų kailiais klausimą, įskaitant gyvūnų kailių importą iš 
trečiųjų šalių. Ji nori, kad toks importas būtų sustabdytas. Peticijos pateikėja nurodo tokias 
šalis kaip JAV, Taivanas, Kinija, kurios galbūt eksportuoja šiuos gaminius į ES. Ji domisi, ar 
yra nustatytos kokios nors taisyklės, kuriomis remiantis būtų galima sustabdyti tokių gaminių 
patekimą į ES.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. gegužės 23 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.

„Komisijos pastabos 
Reglamentu (EB) Nr. 1523/20071 draudžiamas kačių ir šunų kailių importas į ES ir 
draudžiama jiems patekti į ES rinką. Draudimas galioja nuo 2008 m. gruodžio 31 d. 2013 m. 
birželio 13 d. Komisija patvirtino ataskaitą2 dėl šio draudimo įgyvendinimo ir padarė išvadą, 

                                               
1 2007 m. gruodžio 11 d. Reglamentas (EB) Nr. 1523/2007, draudžiantis pateikti į Bendrijos rinką ir 

importuoti į ją bei eksportuoti iš jos kačių ir šunų kailius bei gaminius, kurių sudėtyje yra tokių kailių, 
OL L 343, 2007 12 27, p. 1.

2 Ataskaita dėl Reglamento (EB) Nr. 1523/2007, draudžiančio pateikti į Bendrijos rinką ir importuoti į ją 
bei eksportuoti i š  jos kačių ir šunų kailius bei gaminius, kurių sudėtyje yra tokių kailių,
COM(2013) 412 final.
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kad apskritai reglamento taikymas turėjo teigiamą poveikį, nes juo pakeisti įvairūs 
nacionaliniai draudimai ir jų skirtingos procedūros ir supaprastinamas verslo subjektų 
darbas. Be to, pasak suinteresuotųjų subjektų, draudimas padėjo sumažinti riziką, kad 
Europos vartotojai gali įsigyti kačių ir šunų kailių arba gaminių, kurių sudėtyje yra tokių 
kailių.

Kalbant apie kitus gaminius, kiekvienas draudimas turi specialias įgyvendinimo taisykles, 
todėl sunku pateikti bendrą atsakymą. Tačiau kalbant apie kačių ir šunų kailių uždraudimą, 
bet koks draudimas arba specialūs teisiniai reikalavimai (kaip ir daugumai importuojamų 
maisto produktų), kurie taikomi importui iš trečiųjų šalių, paprastai yra įtraukiami į muitinių 
procedūras, kad galimai įtartini produktai sulauktų ypatingo muitinių dėmesio ir būtų 
patikrinti jose (ir) arba kitose kompetentingose tarnybose.

Išvados

Komisija sutinka su peticijos pateikėja, kad valstybių narių valdžios institucijos turėtų griežtai 
laikytis tokių gaminių, kaip kačių ir šunų kailiai, draudimo. Dėl kačių ir šunų kailių draudimo 
Komisija surinko informaciją ir pranešė, kad draudimas išties padėjo sumažinti riziką, kad 
pirkėjai gali įsigyti tokių produktų Europos Sąjungoje. Žvelgiant plačiau, kai 
importuojamiems gaminiams taikomas draudimas arba specialūs reikalavimai, sukuriamos 
procedūros siekiant užtikrinti, kad galimai įtartiniems gaminiams būtų skiriamas ypatingas 
muitinių ir galbūt kitų susijusių oficialių tarnybų dėmesys.“


