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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1625/12, którą złożyła Magdalena Michalczyk (Polska) w sprawie 
handlu futrem w UE

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję porusza kwestię handlu futrem, w tym importu z państw trzecich, który to 
proceder jej zdaniem należy ukrócić. Zwraca uwagę, że kraje takie jak USA, Tajwan i Chiny 
mogą eksportować futra do UE. Zastanawia się, czy istnieją przepisy, które uniemożliwiłyby 
import takich materiałów do UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 maja 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Uwagi Komisji 
Rozporządzenie (WE) nr 1523/20071 zakazuje przywozu do UE i wprowadzania do obrotu 
skór z kotów i psów. Rozporządzenie to obowiązuje od dnia 31 grudnia 2008 r. W dniu 13 
czerwca 2013 r. Komisja przyjęła sprawozdanie2 dotyczące stosowania tego zakazu i 
stwierdziła, że „w ujęciu ogólnym stosowanie tego rozporządzenia miało pozytywne skutki, 
ponieważ jego przepisy pozwalają uprościć pracę podmiotów gospodarczych i zastępują kilka 
                                               
1 Rozporządzenie (WE) nr 1523/2007 z dnia 11 grudnia 2007 r. zakazujące wprowadzania do obrotu oraz 

przywozu do Wspólnoty lub wywozu ze Wspólnoty skór z kotów i psów oraz produktów zawierających 
takie skóry; Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 1.

2 Sprawozdanie dotyczące stosowania rozporządzenia (WE) nr 1523/2007 zakazującego wprowadzania 
do obrotu oraz przywozu do Wspólnoty lub wywozu ze Wspólnoty skór z kotów i psów oraz produktów 
zawierających takie skóry; COM(2013) 412 final.



PE519.674v01-00 2/2 CM\1004106PL.doc

PL

krajowych zakazów realizowanych za pomocą różnych procedur. Ponadto w opinii 
zainteresowanych stron zakaz przyczynił się do zmniejszenia ryzyka narażenia europejskich 
konsumentów na kupno produktów ze skór kotów i psów bądź produktów zawierających takie 
skóry”.

Jeżeli chodzi o inne produkty, każdemu zakazowi towarzyszą specjalne zasady wdrażania i w 
związku z tym udzielenie ogólnej odpowiedzi byłoby trudne. Jednak w przypadku zakazu 
obejmującego skóry z kotów i psów, wszelkie zakazy lub szczególne wymogi prawne (jak w 
przypadku większości importowanej żywności), które mają zastosowanie do importu z państw 
trzecich, są zwykle włączone do procedury celnej, tak aby potencjalnie podejrzane produkty 
były przedmiotem szczególnej uwagi organów celnych i były badane przez te organy lub 
przez inne właściwe służby.

Wnioski

Komisja zgadza się ze składającą petycję co do tego, że zakaz dotyczący produktów takich 
jak skóry z kotów i psów powinien być ściśle przestrzegany przez właściwe organy państw 
członkowskich. W odniesieniu do zakazu obejmującego skóry z kotów i psów Komisja 
zebrała odpowiednie informacje i podsumowała, iż zakaz ten rzeczywiście przyczynił się do 
ograniczenia ryzyka nabycia takich produktów przez konsumentów w UE. W szerszym 
ujęciu, jeżeli w odniesieniu do importowanych produktów obowiązuje zakaz lub specjalne 
warunki, opracowuje się procedury mające na celu dopilnowanie, by organy celne i 
ewentualnie inne właściwe oficjalne służby zwracały szczególną uwagę na potencjalnie 
podejrzane produkty. 


