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Temats: Lūgumraksts Nr. 1625/2012, ko iesniedza Polijas valstspiederīgā Magdalena
Michalczyk, par kažokādu tirdzniecību ES

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja izvirza jautājumu par kažokādu tirdzniecību, tostarp to importu no 
trešām valstīm, un vēlas, lai tas tiktu pārtraukts. Viņa norāda, ka tādas valstis kā ASV, 
Taivāna un Ķīna var eksportēt šos produktus uz ES. Viņa vēlas zināt, vai ir kādi noteikumi, ar 
kuriem varētu apturēt šādu materiālu ienākšanu ES.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 23. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Komisijas komentāri 
Ar Regulu (EK) Nr. 1523/20071 ir aizliegts importēt ES kaķu un suņu kažokādas, kā arī laist 
tās ES tirgū. Aizliegumu piemēro no 2008. gada 31. decembra. 2013. gada 13. jūnijā Komisija 
pieņēma ziņojumu2 par aizlieguma īstenošanu un secina, ka kopumā regulas piemērošanai ir 
pozitīva ietekme, jo tā atvieglo uzņēmēju darbu, tādēļ ka ar to tika aizvietoti vairāki 

                                               
1 2007. gada 11. decembra Regula (EK) Nr. 1523/2007, ar ko aizliedz laist tirgū un importēt Kopienā vai 

eksportēt no tās kaķu un suņu kažokādas un izstrādājumus no šādām kažokādām (OV L 343, 
27.12.2007., 1. lpp.).

2 Ziņojums par Regulas (EK) Nr. 1523/2007, ar ko aizliedz laist tirgū un importēt Kopienā vai eksportēt 
no tās kaķu un suņu kažokādas un izstrādājumus no šādām kažokādām, piemērošanu; 
COM(2013)0412 final.
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dalībvalstu aizliegumi, kurus piemēroja ar citām procedūrām. Turklāt, pēc ieinteresēto 
personu domām, šis aizliegums samazināja risku, ka patērētāji Eiropā varētu iegādāties kaķu 
un suņu kažokādas vai izstrādājumus no šādām kažokādām.

Attiecībā uz citiem izstrādājumiem katrā aizliegumā paredzēti īpaši noteikumi attiecībā uz 
īstenošanu, un tādēļ ir grūti sniegt vispārīgu atbildi. Tomēr attiecībā uz aizliegumu par kaķu 
un suņu kažokādām visi aizliegumi vai īpašas tiesiskās prasības (tāpat kā vairākumam 
importētās pārtikas), kas attiecas uz importu no trešām valstīm, parasti ir iekļauti muitas 
procedūrās, lai iespējami aizdomīgiem izstrādājumiem tiktu pievērsta īpaša muitas iestāžu 
uzmanība un tās un/vai citi kompetenti dienesti tos pārbaudītu.

Secinājumi

Komisija piekrīt lūgumraksta iesniedzējai, ka dalībvalstu kompetentajām iestādēm stingri 
jāievēro aizliegums attiecībā uz kaķu un suņu kažokādām. Kaķu un suņu kažokādu aizlieguma 
gadījumā Komisija apkopoja informāciju un ziņoja, ka aizliegums tiešām samazināja risku 
patērētājiem ES iegādāties šādus izstrādājumus. Kopumā, ja uz importētiem izstrādājumiem 
attiecas aizliegums vai īpašas prasības, tiek izstrādātas procedūras, lai nodrošinātu, ka 
iespējami aizdomīgiem izstrādājumiem tiek pievērsta īpaša muitas iestāžu un, iespējams, citu 
atbilstīgo valsts dienestu uzmanība.


