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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója úgy véli, meg kellene tiltani az élő hal Európába történő behozatalát, 
mivel a túlhalászás és a korallzátonyok károsítása fenyegeti a halállományokat. A petíció 
benyújtója szerint az exportra szánt halat mérgező gázok alkalmazásával fogják ki, amelyek 
nemcsak a halra, hanem a halászokra nézve is károsak. A petíció benyújtója emellett rámutat 
arra, hogy a halak nagy része célállomásának elérése előtt elpusztul.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. szeptember 11. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. február 28.

A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezményt 
(CITES) az Európai Unióban a vadkereskedelmi rendelkezések – többek között a vadon élő állat-
és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 
338/97/EK tanácsi rendelet – révén hajtják végre.  Néhány halfaj szerepel e rendelet 
mellékleteiben (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R0750:HU:NOT), így ezeknek a 
halfajoknak a kereskedelmét szabályozzák, beleértve a Délkelet-Ázsiából az Európai Unióba 
importált különböző halfajokat is.
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Az A. mellékletben felsorolt fajok kereskedelmére általános tilalom vonatkozik, a B. 
mellékletben felsorolt fajok kereskedelme szigorú feltételek mellett lehetséges (beleértve, hogy a 
nemzetközi kereskedelem nem gyakorolhat káros hatást e fajok védettségi állapotára a 
természetben).   Az Európai Unióba importált élőhalakat a sérülés kockázatának, az 
egészségkárosodásnak vagy kegyetlen bánásmódnak a minimalizálására irányuló módon, 
valamint az állatok szállítás során történő védelméről szóló uniós jogszabályokkal összhangban 
kell előkészíteni, szállítani és gondozni.

A Bizottság e célból szorosan nyomon követi a kereskedelem szintjét és e fajok biológiai 
állapotát. Amennyiben a nemzetközi kereskedelem fenntarthatóságával kapcsolatban kétségek 
merülnek fel, a felfüggesztésről szóló rendelet (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R0578:HU:NOT) – amelyet a 
Bizottság rendszeresen frissít – révén érvényesítik és hivatalossá teszik a kereskedelem 
felfüggesztését. A napóleonhal (Cheilinus undulatus) Indonéziából Európai Unióba történő 
behozatala 2006 óta  felfüggesztés alatt áll.

A Bizottság azonban tudatában van annak, hogy a vadon élő állatok kereskedelme – többek 
között a halfajok illegális kereskedelme – továbbra is problémát jelent, és a 2014 februárjában 
közzétett közleményével a Bizottság az érintett felekkel való konzultációra törekszik arról, hogy 
a vadon élő állatok kereskedelmére vonatkozó jelenlegi politika elég hatékony-e, és hogyan 
lehetne azt tovább javítani. 

Összegzés

Ebben az összefüggésben a Bizottság felkéri a petíció benyújtóját,  hogy vegyen részt a 2014 
februárjában indított konzultációs folyamatban és ossza meg az élő halak uniós importjával 
kapcsolatban adott esetben rendelkezésére álló további információkat.


