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Betreft: Verzoekschrift 1625/2012, ingediend door Magdalena Michalczyk (Poolse 
nationaliteit), over de handel in bont van huisdieren binnen de EU

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster brengt de kwestie van de handel in bont ter sprake, waaronder de invoer ervan uit 
derde landen, waarvan zij graag ziet dat deze wordt stopgezet. Zij wijst op landen als de VS, 
Taiwan en China, die deze producten mogelijk naar de EU exporteren. Zij vraagt zich af of er 
regels zijn om te voorkomen dat dergelijke producten de EU binnenkomen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 mei 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013

Opmerkingen van de Commissie 
Door Verordening (EG) nr. 1523/20071 wordt de invoer in de EU en het in de handel brengen 
van katten- en hondenbont verboden. Dit verbod is van toepassing sinds 31 december 2008. 
Op 13 juni 2013 heeft de Commissie een verslag2 aangenomen over de toepassing van het 
                                               
1 Verordening (EG) nr. 1523/2007 van 11 december 2007 houdende een verbod op het in de handel 

brengen, de invoer naar en de uitvoer uit de Gemeenschap van katten- en hondenbont en van producten 
die dergelijk bont bevatten; PB L 343 van 27.12.2007, blz. 1.

2 Verslag over de toepassing van Verordening (EG) nr. 1523/2007 houdende een verbod op het in de 
handel brengen, de invoer naar en de uitvoer uit de Gemeenschap van katten- en hondenbont en van 
producten die dergelijk bont bevatten; COM(2013) 412 final.
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verbod en heeft zij geconcludeerd dat in het algemeen de toepassing van de verordening een 
positief effect had, omdat zij diverse nationale verboden die aan de hand van verschillende 
procedures werden toegepast heeft vervangen, waardoor het werk van ondernemers is 
vereenvoudigd. Daarnaast heeft het verbod volgens belanghebbenden bijgedragen aan een 
beperking van het risico dat Europese consumenten lopen om katten- of hondenbont of 
producten die dergelijk bont bevatten, te kopen.

Wat andere producten betreft, heeft elk verbod specifieke toepassingsregels en daarom is het 
moeilijk een algemeen antwoord te verstrekken. Echter, zoals voor het verbod op katten- en 
hondenbont, maakt elke verbodsbepaling of wettelijke vereiste (zoals het meeste ingevoerde 
voedsel) die van toepassing is op de invoer uit derde landen, gewoonlijk deel uit van een 
douaneprocedure, waardoor mogelijk verdachte producten worden onderworpen aan de 
bijzondere aandacht van de douaneautoriteiten en dan door hen en/of door andere bevoegde 
diensten worden gecontroleerd.

Conclusies
De Commissie is het met indienster eens dat op het verbod op producten als katten- en 
hondenbont strikt moet worden toegezien door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten. In 
het geval van het verbod op katten- en hondenbont heeft de Commissie informatie vergaard 
en gerapporteerd over het feit dat het verbod heeft bijgedragen aan een beperking van het 
risico dat consumenten lopen om dergelijke producten te kopen. In het algemeen wanneer een 
verbod of een specifieke vereiste van toepassing is op ingevoerde producten, worden 
procedures ontwikkeld om ervoor te zorgen dat mogelijk verdachte producten worden 
onderworpen aan de bijzondere aandacht van de douaneautoriteiten en mogelijk van andere 
relevante officiële diensten.


