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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 0061/2020, adresată de T.P., de cetățenie germană, privind 
etichetarea obligatorie a blănurilor

1. Rezumatul petiției

Petiționarul promovează o cerință de etichetare globală pentru blănuri, cu o indicație clară a 
animalului, a exploatației și a originii. Acest lucru ar trebui să se aplice și în cazul articolelor 
de îmbrăcăminte care utilizează doar cantități mici de blană. Obligația actuală de declarare nu 
s-ar mai aplica. Respectarea cerinței privind etichetarea ar trebui, de asemenea, să fie 
verificată în mod regulat.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 aprilie 2020. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 octombrie 2020

Produsele care conțin fibre textile în proporție de cel puțin 80 % din greutate intră în domeniul 
de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 1007/2011 din 27 septembrie 2011 privind denumirile 
fibrelor textile și etichetarea corespunzătoare și marcarea compoziției fibroase a produselor 
textile („Regulamentul privind produsele textile”)1. Cu toate acestea, produsele textile care 
conțin fibre textile în proporție mai mică de 80 % din greutate fac, de asemenea, obiectul 
Regulamentului privind produsele textile atunci când sunt încorporate în alte produse și fac 
parte integrantă din acestea, în cazul în care compoziția lor este specificată. 

1 Regulamentul (UE) nr. 1007/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 septembrie 2011 privind 
denumirile fibrelor textile și etichetarea corespunzătoare și marcarea compoziției fibroase a produselor textile, 
JO L 272, 18.10.2011, p. 1.
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În temeiul articolului 12 din Regulamentul privind produsele textile, prezența părților netextile 
de origine animală în produsele textile trebuie indicată prin includerea sintagmei „conține părți 
netextile de origine animală” în etichetarea sau marcarea produselor în cauză. Această cerință 
se aplică chiar și pentru părțile foarte mici de origine animală, cum ar fi blănuri, puf, pene, os, 
piele, perlă și corn.

Utilizarea practică legată de articolul 12 a fost prezentată în raportul Comisiei privind aplicarea 
Regulamentului privind produsele textile, adoptat în octombrie 20142. Raportul a demonstrat 
că, pe de o parte, multe întreprinderi au evaluat noul articol 12 ca fiind împovărător și costisitor, 
dar, pe de altă parte, alte părți interesate au considerat adecvat faptul că oferă astfel de informații 
pentru consumatori. Prin urmare, articolul 12 a fost considerat un instrument echilibrat între 
impactul economic negativ asupra întreprinderilor și protecția intereselor legitime ale 
consumatorilor. În plus, Regulamentul privind produsele textile permite furnizarea de 
informații suplimentare în mod voluntar, iar întreprinderile sunt încurajate să indice materiale 
specifice de origine animală în produsele textile, atunci când este cazul. 

Petiționarul susține, de asemenea, că articolul 12 din Regulamentul privind produsele textile nu 
este respectat în mod corespunzător de către întreprinderi sau nu este pus în aplicare în mod 
corespunzător de către autoritățile competente ale statelor membre. În ceea ce privește punerea 
în aplicare, Comisia se așteaptă ca noul Regulament (UE) 2019/1020 privind supravegherea 
pieței și conformitatea produselor3 să consolideze supravegherea pe piață a produselor pentru a 
se asigura că pe piața Uniunii sunt puse la dispoziție numai produse conforme. 

Blănurile ca produse de consum se încadrează în domeniul de aplicare al legislației generale a 
UE privind protecția consumatorilor care se aplică relațiilor dintre întreprinderi și consumatori, 
inclusiv blănurile care nu intră în domeniul de aplicare al Regulamentului privind produsele 
textile (de exemplu, produsele ce constau în peste 20 % din blană). Directiva 2005/29/CE 
privind practicile comerciale neloiale4 impune comercianților să furnizeze consumatorilor 
informații în legătură cu un bun sau un serviciu de care are nevoie un consumator mediu pentru 
a lua o decizie comercială în cunoștință de cauză. Autoritățile naționale de aplicare a legii 
competente pot interzice acțiunile înșelătoare sau omisiunile din partea unui comerciant, sub 
rezerva unei evaluări de la caz la caz a impactului practicii comerciale asupra consumatorului 
mediu. În plus, Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor5 le impune 
comercianților să ofere consumatorilor informații cu privire la principalele caracteristici ale 
bunului sau ale serviciului înainte de încheierea contractului într-un mod clar și ușor de înțeles. 
În cazul contractelor, altele decât contractele la distanță și contractele negociate în afara 

2 Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu cu privire la aplicarea Regulamentului (UE) 
nr. 1007/2011 privind denumirile fibrelor textile și etichetarea corespunzătoare și marcarea compoziției fibroase a 
produselor textile (COM(2014)0633 final). 
3 Regulamentul (UE) 2019/1020 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind 
supravegherea pieței și conformitatea produselor și de modificare a Directivei 2004/42/CE și a Regulamentelor 
(CE) nr. 765/2008 și (UE) nr. 305/2011 (JO L 169, 25.6.2019, p. 1). 
4 Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale 
neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori și de modificare a Directivei 84/450/CEE a 
Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a 
Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, JO L 149, 11.6.2005, p. 22.
5 Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile 
consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului (JO L 304, 22.11.2011, p. 64).
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spațiilor comerciale, statele membre pot adopta cerințe suplimentare în materie de informații 
precontractuale.

În ceea ce privește creșterea animalelor, UE a adoptat o legislație foarte strictă în materie de 
asigurare a unor condiții de viață decente pentru animale, care se bazează pe cunoștințe 
științifice solide, pe calitatea vieții animalelor, în conformitate cu așteptările cetățenilor și cu 
cerințele pieței. 

Țara de origine trebuie să fie întotdeauna indicată în declarația vamală de import în temeiul 
legislației vamale a UE. În 2013, Comisia a prezentat, în propunerea legislativă pentru un 
regulament privind siguranța produselor de consum6, o etichetare obligatorie a țării de origine 
ca mijloc de completare a cerințelor de trasabilitate existente. Din păcate, Parlamentul European 
și Consiliul nu au ajuns la un consens cu privire la această propunere a Comisiei. 

Concluzie

În conformitate cu principiile unei mai bune reglementări7, Comisia s-a angajat să prezinte 
propuneri legislative numai în cazul unor deficiențe majore ale pieței și/sau ale reglementărilor, 
precum și să se asigure că fiecare propunere respectă principiile subsidiarității și 
proporționalității. 

Pe baza informațiilor furnizate de petiționar, nu se poate concluziona că există un vid legislativ 
care să necesite o legislație specifică pentru produsele din blană. Comisia consideră că normele 
în vigoare în prezent oferă un nivel de informare cu privire la componența în sectorul 
confecțiilor care asigură un bun echilibru între interesele consumatorilor și ale operatorilor 
economici din UE. 

În plus, deficiențele în aplicarea și executarea legislației nu par să justifice o nouă legislație. 
Comisia va continua să colaboreze cu autoritățile naționale și cu întreprinderile pentru a asigura 
aplicarea adecvată și asigurarea respectării articolului 12 din Regulamentul privind produsele 
textile, în special prin Regulamentul (UE) 2019/1020 privind supravegherea pieței și 
conformitatea produselor.

6 COM(2013)75 final.
7 https://ec.europa.eu/commission/news/better-regulation-principles-2019-apr-15_ro
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