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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1625/2012, ktorú predkladá Magdalena Michalczyk, poľská štátna 
občianka, o obchodovaní s kožušinami zo spoločenských zvierat v EÚ

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície nastoľuje otázku obchodu s kožušinami vrátane ich dovozu z tretích 
krajín. Bola by rada, keby bol zastavený. Poukazuje na štáty ako USA, Taiwan a Čína, ktoré 
možno tieto výrobky vyvážajú do EÚ. Rada by vedela, či existujú nejaké predpisy, ktoré by 
zabránili vstupu takéhoto materiálu do EÚ.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 23. mája 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 28. augusta 2013)

Poznámky Komisie 
Nariadenie (ES) č. 1523/20071 zakazuje uvádzanie kožušiny mačiek a psov na trh, ako aj ich 
dovoz do EÚ. Zákaz je platný od 31. decembra 2008. Dňa 13. júna 2013 prijala Komisia 
správu2 o uplatňovaní zákazu a dospela k názoru, že uplatňovanie nariadenia malo vo 
všeobecnosti pozitívny vplyv, keďže nahradilo niekoľko vnútroštátnych zákazov 
uplatňovaných prostredníctvom rôznych postupov, a tak podnikateľským subjektom 
                                               
1 Nariadenie (ES) č. 1523/2007 z 11. decembra 2007, ktorým sa zakazuje uvádzanie kožušiny mačiek 

a psov a výrobkov obsahujúcich takúto kožušinu na trh, ako aj ich dovoz do Spoločenstva a vývoz 
z neho Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 1.

2 Správa o uplatňovaní nariadenia (ES) č. 1523/2007, ktorým sa zakazuje uvádzanie kožušiny mačiek 
a psov a výrobkov obsahujúcich takúto kožušinu na trh, ako aj ich dovoz do Spoločenstva a vývoz 
z neho; COM(2013) 412 final.
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zjednodušuje prácu. Podľa názoru zainteresovaných strán zákaz navyše prispel k zníženiu 
rizika, že európski spotrebitelia by si kúpili mačaciu a psiu kožušinu alebo výrobky 
obsahujúce takúto kožušinu.

Pokiaľ ide o iné výrobky, každý zákaz má špecifické pravidlá vykonávania, a preto je ťažké 
poskytnúť všeobecnú odpoveď. Čo sa však týka zákazu mačacej a psej kožušiny, akékoľvek 
zákazy alebo špecifické zákonné požiadavky (ako pri väčšine dovážaných potravín), ktoré sa 
vzťahujú na dovoz z tretích krajín, sú obyčajne súčasťou colného postupu, takže prípadné 
podozrivé výrobky sú predmetom osobitnej pozornosti colných orgánov, ktoré ich potom 
prešetria, alebo ich prešetria iné príslušné služby.

Záver

Komisia súhlasí s predkladateľkou petície, že príslušné orgány členských štátov by mali 
prísne dodržiavať zákaz výrobkov, ako je kožušina z mačiek a psov. V prípade zákazu 
kožušiny z mačiek a psov Komisia zozbierala informácie a podala správu, že zákaz skutočne 
prispel k obmedzeniu rizík, že by si spotrebitelia také výrobky kúpili v EÚ. Keď sa vo 
všeobecnosti zákaz alebo špecifické požiadavky vzťahujú na dovážané výrobky, vyvíjajú sa 
postupy, ktoré zaistia, že prípadné podozrivé výrobky sú predmetom osobitnej pozornosti 
colných orgánov, prípadne iných príslušných služieb.


