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REGULAMENTUL (CE) nr. 1771/94 AL COMISIEI 
 

din 19 iulie 1994 
 

de stabilire a dispoziţiilor privind introducerea în Comunitate a pieilor şi a bunurilor 
fabricate din anumite specii de animale sălbatice 

 
COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE, 
 
având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, 
 
având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 3254/91 al Consiliului din 4 noiembrie 1991 de 
interzicere a utilizării capcanei cu pedală în Comunitate şi de introducere în Comunitate a 
blănurilor şi a produselor prelucrate de la anumite specii de animale sălbatice originare din 
ţări care le capturează folosind capcana cu pedală sau alte metode în dezacord cu normele 
internaţionale de vânătoare cu capcane cu suferinţă minimă1, în special articolul 5; 
 
întrucât, recent, a devenit evident că elaborarea standardelor pentru metode de vânătoare cu 
capcane cu suferinţă minimă în cadrul Organizaţiei Internaţionale de Standardizare nu va fi 
probabil încheiată înainte de jumătatea anului 1995; 
 
întrucât aceasta implică faptul că una dintre opţiunile articolului 3 alineatul (1) din 
Regulamentul (CEE) nr. 3254/91 al Consiliului pentru ţările terţe, fie de a adopta dispoziţii 
administrative sau legislative adecvate pentru interzicerea folosirii capcanei cu pedală, fie de a 
asigura faptul că metodele de capturare folosite pentru speciile prevăzute de anexa I la 
prezentul regulament respectă standardele internaţionale privind metodele de vânătoare cu 
capcane cu suferinţă minimă stabilite, nu este în prezent disponibilă; întrucât aceasta are un 
impact negativ neprevăzut asupra posibilităţii ţărilor terţe vizate de a respecta condiţiile 
Regulamentului (CEE) nr. 3254/91 al Consiliului; întrucât perioada până la data de 1 ianuarie 
1995 este insuficientă pentru majoritatea acestora pentru a-şi adapta politica la această 
situaţie; 
 
întrucât un număr important dintre principalele ţări exportatoare de blănuri au demonstrat că 
se înregistrează progrese suficiente spre eliminarea capcanei cu pedală şi/sau în dezvoltarea 
metodelor de vânătoare cu capcane cu suferinţă minimă; 
 
întrucât, în aceste împrejurări, punerea în aplicare a interdicţiei prevăzute la articolul 3 
alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 3254/91 al Consiliului din 1 ianuarie 1995 ar putea 
nu doar să afecteze negativ activitatea Organizaţiei Internaţionale de Standardizare în privinţa 
elaborării standardelor internaţionale privind metodele de vânătoare cu capcane cu suferinţă 
minimă, ci şi să reducă grav stimulentele acordate ţărilor terţe pentru a înregistra progrese 
naţionale privind metodele de vânătoare cu capcane cu suferinţă minimă; 
 
întrucât, în consecinţă, este adecvat, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din 
Regulamentul (CEE) nr. 3254/91 al Consiliului, să se suspende interdicţia în cauză pentru un 
an, care expiră la 31 decembrie 1995; 
 
întrucât, prin urmare, Comisia trebuie să determine în prezent care ţări îndeplinesc condiţiile 
prevăzute la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 3254/91 al Consiliului şi 
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formularele adecvate pentru certificarea prevăzută la articolul 4 din respectivul regulament cu 
mult înainte de 1 ianuarie 1996; 
 
întrucât măsura prevăzută de prezentul regulament este în conformitate cu avizul Comitetului 
constituit în temeiul articolului 19 din Regulamentul (CEE) nr. 3626/82 al Consiliului1, 
modificat ultima dată de Regulamentul (CEE) nr. 1534/93 al Comisiei 2, 
 
ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 
 

Articolul 1 
 

1. Interzicerea introducerii în Comunitate a pieilor de la speciile de animale enumerate 
de anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 3254/91 al Consiliului şi a celorlalte bunuri 
enumerate de anexa II la prezentul regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 1996. 

 
2. Comisia trebuie, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 5 din 

Regulamentul (CEE) nr. 3254/91 Consiliului, să stabilească înainte de 1 septembrie 
1995: 

 
(a) ce ţări respectă condiţiile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) din respectivul 

regulament şi 
 
(b) formularele adecvate pentru certificarea menţionată la articolul 4 din 

respectivul regulament. 
 

Articolul 2 
 

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităţilor 
Europene. 
 
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele 
membre. 
 
Adoptat la Bruxelles, 19 iulie 1994. 
 

Pentru Comisie 
Yannis PALEOKRASSAS 

Membru al Comisiei 
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