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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0039/2013, внесена от Каролин Янкер, с германско гражданство, 
относно вноса на жива риба в Европа

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията смята, че би следвало да има забрана за вноса на жива риба в 
Европа, тъй като прекомерният улов и увреждането на кораловите рифове застрашават 
рибните запаси. Според вносителя на петицията, рибата, предназначена за износ, бива 
уловена посредством употребата на токсични газове, които са вредни не само за рибата, 
но и за рибарите. Освен това вносителят на петицията изтъква, че голяма част от рибата 
умира преди да е достигнала своето местоназначение. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11.09.13 Комисията е приканена да предостави сведения (член 
202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията получен на 28.02.14

Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и 
флора (CITES) е приложена в ЕС, посредством регламенти за търговия с дива флора и 
фауна, включително на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете 
от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях.  Редица видове риба са 
включени в приложенията към този регламент (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0750&qid=1395841005297&from=BG) и 
следователно търговията с тези видове се регулира, включително в случаите на различни 
видове риби, внасяни в ЕС от Югоизточна Азия.
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Търговията с описаните в приложение А видове е като цяло забранена, а търговията с 
видове от приложение Б е възможна при спазването на строги условия, включително на 
условието, че международната търговия не трябва да има отрицателно въздействие върху 
природозащитния статус на тези видове в дивата природа.  Живи риби, които се внасят в 
ЕС, се подготвят, придвижват и за тях се полагат грижи по начин, който да сведе до 
минимум риска от нараняване, увреждане на здравето или жестоко отношение и в 
съответствие със законодателството на ЕС за защита на животните по време на транспорт.

За тази цел, Комисията наблюдава отблизо търговското равнище и биологичния статус на 
тези видове; когато възникнат съмнения дали международната търговия е устойчива, 
биват приемани и формализирани преустановявания на търговията посредством 
„Регламент за преустановяване“ http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/ALL/?uri=CELEX%3A32013R0578), който бива редовно актуализиран от 
Комисията. Понастоящем вносът в ЕС на наполеонова зеленушка (Cheilinus undulates) от 
Индонезия е преустановен от 2006 г. насам.

При все това Комисията е наясно с факта, че трафикът на диви видове, включително 
незаконната търговия с видове риба, продължава да бъде проблем и през февруари 2014 г. 
тя публикува  съобщение, целящо да се консултира със заинтересованите страни за това 
дали сегашната й политика срещу трафика на диви видове осигурява необходимата 
ефективност и дали и как би могла да бъде доразработена.

Заключение

В този контекст Комисията приканва вносителя на петицията да участва в консултацията, 
която бе стартирана през февруари 2014 г. и да сподели допълнителна информация 
относно вноса на жива риба в ЕС.


