
CM\1022357DA.doc PE529.937v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

28.2.2014

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0039/2013 af Carolin Janker, tysk statsborger, om import af levende 
fisk til Europa

1. Sammendrag

Andrageren mener, at der bør indføres et forbud mod at importere levende fisk til Europa, 
eftersom fiskebestandene er truet af overfiskeri og skader på koralrevene. Ifølge andrageren 
fanges de fisk, der er bestemt til eksport, ved hjælp af giftige gasser, som ikke kun er 
skadelige for fiskene, men også for fiskerne. Andrageren påpeger endvidere, at en stor del af 
fiskene dør, inden de når frem til deres bestemmelsessted. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. september 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2014

"Konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) er 
gennemført i EU ved lovgivningen om beskyttelse af vilde dyr, herunder Rådets forordning (EF) 
nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed. En række 
fiskearter er medtaget i bilagene til den forordning (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R0750:DA:NOT), og handel 
med disse arter er derfor reguleret, herunder i tilfælde af forskellige fiskearter, der importeres til
EU fra Sydøstasien.

Kommerciel handel med bilag A-arter er generelt forbudt, og handel med bilag B-arter er mulig 
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under strenge betingelser, herunder at den internationale handel ikke må have en skadelig 
virkning på bevaringsstatus for disse arter i naturen. Levende fisk, der importeres til EU, skal 
forberedes, transporteres og behandles på en måde, som mindsker risikoen for overlast, 
sundhedsskade eller mishandling, og som er i overensstemmelse med EU-lovgivningen om 
beskyttelse af dyr under transport.

Til dette formål overvåger Kommissionen nøje omfanget af handelen og disse arters biologiske 
tilstand; når der opstår tvivl om, hvorvidt den internationale handel er bæredygtig, vedtages og 
formaliseres suspension af handelen ved "suspensionsforordningen" (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R0578:DA:NOT), som ajourføres 
regelmæssigt af Kommissionen. I øjeblikket har importen til EU af napoleonfisk (Cheilinus 
undulatus) fra Indonesien været suspenderet siden 2006.

Kommissionen er imidlertid klar over, at ulovlig handel med vilde dyrearter, herunder fiskearter, 
stadig er et problem, og det har i februar 2014 offentliggjort en meddelelse med henblik på at 
høre de berørte parter om, hvorvidt den nuværende politik mod ulovlig handel med vilde 
dyrearter er effektiv nok, og om hvorvidt og hvordan den kunne udvikles yderligere.

Konklusion

I denne forbindelse opfordrer Kommissionen andrageren til at deltage i høringen, der blev 
lanceret i februar 2014, og udveksle supplerende oplysninger, som hun måtte have om import af 
levende fisk til EU."


