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REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 35/97 

din 10 ianuarie 1997 

de stabilire a dispoziţiilor cu privire la autorizarea blănurilor şi a bunurilor care intră 
sub incidenţa Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3254/91 

 

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE, 
 
având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, 
 
având în vedere Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3254/91 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 art. 4, 
 
întrucât, fără a se aduce atingere Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3626/822, modificat 
ultima dată prin Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2727/953, Regulamentul (CEE) nr. 3254/91 
nu poate fi pus în aplicare în mod adecvat decât prin eliberarea de certificate de către 
autorităţile competente ale ţărilor exportatoare şi reexportatoare şi prin stabilirea condiţiilor 
pentru acordarea acestor certificate; 
 
întrucât măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul comitetului 
menţionat la art. 5 din Regulamentul (CEE) nr. 3254/91; 
 
ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 
 

Articolul 1 
 

1. Blănurile şi celelalte produse menţionate în art. 3 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 
3254/91 pot fi supuse unei proceduri vamale diferite de cea prevăzută în cazul tranzitului 
extern cu scopul de a le trimite în afara teritoriului vamal al Comunităţii, numai atunci 
când provin de la animale care: 

 
(a) au fost capturate într-o ţară care figurează pe lista menţionată în art.3 alin. (1) al doilea 

paragraf din Regulamentul (CEE) nr.3254/91 şi dacă specia în cauză este menţionată în 
dreptul ţării respective; sau 

 
(b) au fost capturate într-un stat membru; sau 
 
(c) s-au născut şi au fost crescute în captivitate. 
 
2. În sensul alin. (1), importatorul sau reprezentantul legal al acestuia prezintă la oficiul 

vamal din punctul de introducere în Comunitate un certificat eliberat de o autoritate 
competentă din ţara exportatoare sau reexportatoare. 

 
                                                
1 JO L 308, 09.11.1991, p. 1. 
2 JO L 384, 31.12.1982, p. 1. 
3 JO L 284, 28.11.1995, p. 3. 



Articolul 2 
 
1. Formularele pe care se redactează certificatul menţionat în art.1 alin. (2) se conformează 

modelului din anexă. Aceste formulare se tipăresc şi se completează într-una din limbile 
oficiale ale Comunităţii. Dacă este necesar, se poate solicita traducerea acestora într-o altă 
limbă a Comunităţii. 

 
2. Formularele se tipăresc pe hârtie albă cu o greutate de minimum 55 mg/m2. Dimensiunile 

formularelor vor fi de aproximativ 210 x 297 mm. 
 
3. Comisia trebuie notificată cu privire la autorităţile competente desemnate de către ţările 

terţe pentru eliberarea certificatelor prevăzute în art. 1 alin. (2), iar Comisia informează 
statele membre în legătură cu aceasta, precum şi, la cerere, orice terţ interesat. 

 
Articolul 3 

 
1. Dispoziţiile art. 1 nu se aplică: 
 
- produselor finite care intră sub incidenţa unui import temporar de admisie şi care nu sunt 

destinate comercializării în cadrul Comunităţii, ci reexportării, nici 
 
- produselor finite destinate uzului personal şi privat, nici 
 
- cazurilor în care blănurile şi produsele fabricate din acestea sunt reintroduse în 

Comunitate ca urmare a unei proceduri de prelucrare în exterior şi dacă se face dovada că 
au fost prelucrate din blănuri sau din produse care au fost anterior exportate sau 
reexportate din Comunitate. 

 
2. În cazul în care, pentru introducerea în Comunitate a blănurilor şi a produselor care intră 

sub incidenţa Regulamentului (CEE) nr. 3254/91, este necesară prezentarea în prealabil a 
unui document de import conform Regulamentului (CEE) nr. 3626/82, un astfel de 
document nu va fi eliberat decât dacă blănurile sau produsele respective îndeplinesc 
cerinţele ambelor regulamente. În cazul în care se eliberează astfel un document de import 
prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 3626/82, acesta va fi acceptat în locul certificatului 
prevăzut la art.1 alin. (2) din prezentul regulament. 

 
Articolul 4 

 
Prezentul regulament intră în vigoare în termen de şapte zile de la publicarea în Jurnalul 
Oficial al Comunităţilor Europene. 
 
Regulamentul este aplicabil cu începere din prima zi a celei de-a treia luni de la publicarea în 
Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene a listei menţionate la art. 3 alin. (1) al doilea 
paragraf din Regulamentul (CEE) nr.3254/91. 

 
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele 
membre. 
 
 
Adoptat la Bruxelles, 10 ianuarie 1997. 
 

Pentru Comisie 



Membru al Comisiei 
Ritt BJERREGAARD 

 
ANEXĂ 

 
 Certificat privind blănurile unor specii de 

animale sălbatice şi produsele care conţin astfel 
de blănuri, conform Regulamentului Consiliului 

(CEE) nr.3254/91 

Autoritatea emitentă (denumire, adresă, ţara): 

2. Nr. unităţi: 1. Descrierea produselor: 
3. Greutate netă (kg): 

4. Denumirea ştiinţifică a speciei: 5. Cod CN: 

 
 

A 
6. Produsele de mai sus provin  
de la animale1: 

□ capturate în (numele ţării/ţărilor): 
□ născute şi crescute în captivitate 

2. Nr. unităţi: 1. Descrierea produselor: 
3. Greutate netă (kg): 

4. Denumirea ştiinţifică a speciei: 5. Cod CN: 

 
 

B 
6. Produsele de mai sus provin  
de la animale1: 

□ capturate în (numele ţării/ţărilor): 
□ născute şi crescute în captivitate 

2. Nr. unităţi: 1. Descrierea produselor: 
3. Greutate netă (kg): 

4. Denumirea ştiinţifică a speciei: 5. Cod CN: 

 
 

C 
6. Produsele de mai sus provin  
de la animale1: 

□ capturate în (numele ţării/ţărilor): 
□ născute şi crescute în captivitate 

2. Nr. unităţi: 1. Descrierea produselor: 
3. Greutate netă (kg): 

4. Denumirea ştiinţifică a speciei: 5. Cod CN: 

 
 

D 
6. Produsele de mai sus provin 
de la animale1: 

□ capturate în (numele ţării/ţărilor): 
□ născute şi crescute în captivitate 

 Locul şi data eliberării: 
 
………….                       …………….. 
   locul                                 data 

Semnătura şi ştampila oficială a autorităţii 
emitente: 

 
 

 

                                                
1 Bifaţi căsuţa corespunzătoare. 
Dacă nu sunt utilizate, sectoarele B, C şi D de mai sus trebuie anulate cu o linie. 


