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

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Peticijų komitetas

28.2.2014

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0039/2013 dėl gyvos žuvies importo į Europą, kurią pateikė 
Vokietijos pilietė Carolin Janker

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja mano, kad turėtų būti draudžiama importuoti gyvą žuvį į Europą, nes dėl 
peržvejojimo ir koralų rifams daromos žalos kyla grėsmė žuvų ištekliams. Anot peticijos 
pateikėjos, eksportui skirta žuvis gaudoma naudojant nuodingas dujas, kurios yra 
kenksmingos ne tik žuvims, bet ir žvejams. Be to, peticijos pateikėja atkreipia dėmesį į tai, 
kad labai daug žuvų žūsta dar nespėjus jų atgabenti į paskirties vietą. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. rugsėjo 11 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. vasario 28 d.

„Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencija (angl. CITES) 
įgyvendinama ES taikant prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais reglamentus, įskaitant 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos 
kontroliuojant jų prekybą. Keletas žuvų rūšių įtraukta į šio reglamento priedus (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R0750:LT:NOT), todėl prekyba 
tomis rūšimis yra reguliuojama, įskaitant įvairių žuvų rūšių, importuojamų į ES iš Pietryčių 
Azijos, atveju.

Komercinė prekyba A priede išvardytomis rūšimis paprastai yra draudžiama, o prekyba B 
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priede išvardytomis rūšimis yra galima, laikantis griežtų sąlygų, įskaitant tai, kad tarptautinė 
prekyba neturės neigiamos įtakos šių rūšių išsaugojimo būklei gamtoje. Į ES importuojant 
gyvas žuvis jos turi būti paruošiamos, vežamos ir prižiūrimos taip, kad sumažėtų jų 
sužalojimo arba žiauraus elgesio su jais pavojus bei grėsmė sveikatai ir laikantis ES teisės 
aktų dėl gyvūnų apsaugos juos vežant.

Todėl Komisija atidžiai stebi prekybos lygius ir tų rūšių biologinį statusą; kai kyla abejonių, 
ar tarptautinė prekyba yra tvari, prekyba sustabdoma ir taikomas vadinamasis „Sustabdymo 
reglamentas“ (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R0578:LT:NOT), kurį Komisija 
reguliariai atnaujina. Šiuo metu napoleonžuvių (lot. Cheilinus undulatus) importas į ES iš 
Indonezijos yra sustabdytas nuo 2006 m.

Tačiau Komisija supranta, kad neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais, įskaitant 
neteisėtą prekybą tam tikrų rūšių žuvimis, išlieka problema; 2014 m. vasario mėn. Komisija 
paskelbė komunikatą, kuriuo siekiama konsultuotis su suinteresuotosiomis šalimis dėl to, ar 
esama politika, nukreipta prieš prekybą laukine gyvūnija, yra pakankamai veiksminga ir tai, ar 
ir kaip ją galima būtų toliau plėtoti.

Išvada

Atsižvelgdama į šias aplinkybes, Komisija ragina peticijos pateikėją dalyvauti konsultacijų 
procese, kuris pradėtas 2014 m. vasario mėn. ir pateikti galimai turimą papildomą informaciją 
apie gyvos žuvies importą į ES.“


