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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0039/2013, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā 
Carolin Janker, par dzīvu zivju importu Eiropā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka Eiropā ir jāaizliedz dzīvu zivju imports, jo zivju 
krājumus apdraud pārlieku liela nozveja un koraļļu rifiem nodarītais kaitējums. Saskaņā ar 
lūgumraksta iesniedzējas sniegto informāciju eksportam paredzētās zivis tiek ķertas, 
izmantojot toksiskas gāzes, kas ir kaitīgas ne vien zivīm, bet arī zvejniekiem. Lūgumraksta 
iesniedzēja arī norāda, ka liela daļa zivju iet bojā vēl pirms galamērķa sasniegšanas. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 11. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 28. februārī

Konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām 
(CITES konvencija) Eiropas Savienībā īsteno, piemērojot noteikumus par tirdzniecību ar 
savvaļas augiem un dzīvniekiem, tostarp Padomes Regulu (EK) Nr. 338/1997 par savvaļas 
dzīvnieku un sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību. Regulas pielikumos (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R0750:LV:NOT) ir iekļautas 
vairākas zivju sugas, un tādējādi tiek reglamentēta tirdzniecība ar šo sugu zivīm, tostarp vairāku 
sugu zivīm, ko Eiropas Savienībā importē no Dienvidaustrumāzijas.

Komerciālā tirdzniecība ar regulas A pielikumā iekļauto sugu zivīm ir vispārēji aizliegta, un 
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tirdzniecība ar B pielikumā iekļauto sugu zivīm iespējama, ievērojot stingrus nosacījumus, 
tostarp prasību, ka starptautiskā tirdzniecība nerada negatīvu ietekmi uz attiecīgo sugu 
saglabāšanas statusu savvaļā. Dzīvās zivis, ko importē Eiropas Savienībā, sagatavo, pārvieto un 
par tām rūpējas tā, lai mazinātu ievainojuma, veselības bojājuma vai nežēlīgas apiešanās risku un 
lai būtu atbilstība Eiropas Savienības tiesību aktiem par dzīvnieku aizsardzību transportēšanas 
laikā.

Šai sakarā Komisija stingri uzrauga minēto sugu tirdzniecības apjomus un bioloģisko statusu; ja 
rodas šaubas par starptautiskās tirdzniecības ilgtspējību, piemēro un oficiāli nosaka tirdzniecības 
pārtraukšanu saskaņā ar Regulu par ievešanas pārtraukšanu (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R0578:LV:NOT), ko Komisija 
regulāri atjaunina. Patlaban — kopš 2006. gada — pārtraukts kuprainā heilina (Cheilinus 
undulatus) imports no Indonēzijas Eiropas Savienībā.

Taču Komisijai ir zināms, ka savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīga tirdzniecība, tostarp 
nelikumīga tirdzniecība ar dažādu sugu zivīm, joprojām ir problēma, un tā 2014. gada februārī 
publicēja paziņojumu, lai apspriestos ar ieinteresētajām personām par to, vai tās pašreizējā 
politika, kas vērsta pret savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgu tirdzniecību, ir pietiekami 
efektīva un vai un kādā veidā to iespējams turpmāk attīstīt.

Secinājums

Šai sakarā Komisija aicina lūgumraksta iesniedzēju piedalīties apspriešanā, ko uzsāka 2014. gada 
februārī, un sniegt papildu informāciju, kas varētu būt viņas rīcībā, par dzīvu zivju importu 
Eiropas Savienībā.


