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1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα θεωρεί ότι πρέπει να απαγορευτεί η εισαγωγή ζώντων ψαριών στην Ευρώπη, 
επειδή τα ιχθυαποθέματα τίθενται σε κίνδυνο λόγω της υπεραλίευσης και των ζημιών που 
υφίστανται οι κοραλλιογενείς ύφαλοι. Σύμφωνα με την αναφέρουσα, τα ψάρια που 
προορίζονται για εξαγωγή αλιεύονται με τη χρήση τοξικών αερίων, που είναι επιβλαβή, όχι 
μόνο για τα ψάρια, αλλά και για τους αλιείς. Επιπλέον, η αναφέρουσα επισημαίνει ότι ένα 
μεγάλο ποσοστό ψαριών πεθαίνουν πριν καν φτάσουν στον προορισμό τους. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Σεπτεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις  28 Φεβρουαρίου 2014

H Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας 
(CITES) εφαρμόζεται στην ΕΕ μέσω των κανονισμών για το εμπόριο άγριων ζώων, 
συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 σχετικά με την προστασία των ειδών 
της άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους.  Στα παραρτήματα του εν 
λόγω κανονισμού περιλαμβάνεται μια σειρά από είδη ψαριών  (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R0750:EN:NOT) και με αυτόν τον 
τρόπο ρυθμίζεται το εμπόριο των εν λόγω ειδών , στα οποία περιλαμβάνονται και τα είδη 
ψαριών που εισάγονται στην ΕΕ από τη νοτιοανατολική Ασία.
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Το εμπόριο των ειδών του παραρτήματος Α απαγορεύεται εν γένει, ενώ το εμπόριο των ειδών 
του παραρτήματος Β επιτρέπεται υπό αυστηρές προϋποθέσεις, εφόσον το διεθνές εμπόριο των 
ειδών αυτών δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στη διατήρησή τους στη φύση.  Τα είδη ζώντων 
ψαριών που εισάγονται στην ΕΕ πρέπει να προετοιμάζονται, να διακινούνται και να 
συντηρούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνεται στο μέτρο του δυνατού ο κίνδυνος 
τραυματισμού, βλάβης της υγείας ή βάναυσης μεταχείρισής τους και να τηρείται η νομοθεσία 
της ΕΕ σχετικά με την προστασία των ζώων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους.

Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τα επίπεδα εμπορίας και τη βιολογική 
κατάσταση των  εν λόγω ειδών· Στις περιπτώσεις όπου ανακύπτουν αμφιβολίες ως προς τη 
βιωσιμότητα του διεθνούς εμπορίου,   προβλέπεται η αναστολή του εμπορίου, η οποία  
θεσπίζεται και τυποποιείται μέσω του "κανονισμού εμπορικών αναστολών" (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R0578:EN: NOT), ο οποίος  
επικαιροποιείται τακτικά από την Επιτροπή. Επί του παρόντος, οι εισαγωγές στην ΕΕ της 
κυρτοκέφαλης χειλούς (cheilinus undulatus) από την Ινδονησία έχουν ανασταλεί από το 2006.

Η Επιτροπή έχει ωστόσο επίγνωση του γεγονότος ότι η παράνομη διακίνηση άγριων ζώων, 
συμπεριλαμβανομένης και της παράνομης εμπορίας ψαριών, παραμένει σημαντικό πρόβλημα 
και, για το λόγο αυτό,  εξέδωσε μια ανακοίνωση το Φεβρουάριο του 2014  με σκοπό να ζητήσει 
τη γνώμη των ενδιαφερομένων σχετικά με το εάν η τρέχουσα πολιτική της κατά της παράνομης 
εμπορίας άγριων ειδών είναι αρκετά αποτελεσματική και το αν και πώς θα μπορούσε αυτή να 
εξελιχθεί περαιτέρω.

Συμπέρασμα

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή καλεί την αναφέρουσα να συμμετάσχει στη διαδικασία 
διαβούλευσης που ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2014 και  να κοινοποιήσει τυχόν πρόσθετες 
πληροφορίες που μπορεί να διαθέτει σχετικά με τις εισαγωγές ζώντων ψαριών στην ΕΕ.


