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1. Rezumatul petiției

Petiționara aduce în discuție problema comerțului cu blănuri, inclusiv a importurilor din țări 
terțe, pe care ar dori să îl vadă oprit. Aceasta indică țări precum SUA, Taiwan, China, care ar 
putea să exporte aceste produse în UE. Ea se întreabă dacă există norme care ar opri intrarea 
unor astfel de materiale în UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 mai 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 august 2013

Observațiile Comisiei 
Regulamentul (CE) nr. 1523/20071 interzice importul de blănuri de pisică și de câine în UE, 
precum și introducerea acestora pe piața UE. Interdicția se aplică începând cu 31 decembrie 
2008. La 13 iunie 2013, Comisia a adoptat un raport2 privind implementarea interdicției și 
concluzionează că, în general, aplicarea regulamentului a avut un impact pozitiv, deoarece el 

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 1523/2007 din 11 decembrie 2007 de interzicere a introducerii pe piață și a 

importului în Comunitate sau a exportului din Comunitate de blănuri de pisică și de câine și de produse 
care conțin asemenea blănuri; JO L 343, 27.12.2007, p. 1.

2 Raport privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1523/2007 de interzicere a introducerii pe piață și a 
importului în Comunitate sau a exportului din Comunitate de blănuri de pisică și de câine și de produse 
care conțin asemenea blănuri; COM(2013)412.



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

RO

simplifică activitatea operatorilor comerciali, înlocuind mai multe interdicții naționale 
aplicate cu proceduri diferite. În plus, în conformitate cu opinia părților interesate, 
interdicția a contribuit la limitarea riscurilor pentru consumatorii europeni de a fi puși în 
situația de a cumpăra blănuri de pisică și de câine sau produse care conțin astfel de blănuri.

În ceea ce privește celelalte produse, fiecare interdicție în parte are reguli specifice de 
implementare și de aceea este dificil să se dea un răspuns general. Cu toate acestea, în ceea ce 
privește interzicerea blănurilor de pisică și de câine, orice interdicție sau cerințe juridice 
specifice (precum alimentele importate cel mai mult) care se aplică importului din țările terțe 
sunt de obicei incluse în procedura vamală, astfel încât autoritățile vamale acordă atenție 
deosebită produselor posibil suspecte, care sunt ulterior examinate de acestea sau/și de alte 
servicii competente.

Concluzii

Comisia este de acord cu petiționara că autoritățile competente din statele membre ar trebui să 
respecte cu strictețe interzicerea produselor de tipul blănurilor de pisică și de câine. În cazul 
interzicerii blănurilor de pisică și de câine, Comisia a strâns informații și a raportat că 
interzicerea a contribuit într-adevăr la limitarea riscului ca consumatorii să achiziționeze astfel 
de produse în UE. În general, când produselor de import li se aplică o interdicție sau cerințe 
specifice, se dezvoltă proceduri pentru a garanta că autoritățile vamale și posibil și alte 
servicii oficiale relevante acordă atenție deosebită produselor posibil suspecte.


