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Betreft: Verzoekschrift 00039/2013, ingediend door Caroline Janker (Duitse nationaliteit), 
over de invoer van levende vissen naar Europa

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster is van mening dat er een verbod zou moeten komen op de invoer van levende 
vissen naar Europa, omdat de visbestanden bedreigd worden door overbevissing en schade 
aan koraalriffen. Volgens indienster worden voor export bedoelde vissen gevangen met 
behulp van gifgas, dat niet alleen schadelijk is voor de vissen maar ook voor de vissers. 
Bovendien wijst indienster erop dat een groot percentage van de vissen sterft voordat zij hun 
bestemming hebben bereikt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 september 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2014

Het Verdrag inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en 
plantensoorten (CITES) wordt in de EU ten uitvoer gelegd via de verordeningen over de 
handel in dieren die in het wild leven, waaronder Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad 
inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het 
desbetreffende handelsvervoer. Een aantal vissoorten is in de bijlagen bij die verordening 
opgenomen (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:212:0001:01:NL:HTML) ) en de 
handel in die soorten is dus gereguleerd, ook voor verschillende vissoorten die uit Zuidoost-
Azië naar Europa worden ingevoerd.
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Voor de handel in soorten van bijlage A geldt een algemeen verbod, terwijl de handel in 
soorten van bijlage B onder strikte voorwaarden mogelijk is, onder meer de voorwaarde dat 
de internationale handel geen schadelijke gevolgen mag hebben voor de staat van behoud van 
deze soorten in de natuur. Levende vissen die naar de EU worden geïmporteerd moeten 
zodanig worden voorbereid, vervoerd en verzorgd dat het risico van verwonding, 
gezondheidsschade of wrede behandeling minimaal is, overeenkomstig de EU-wetgeving 
inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer.

Hiertoe ziet de Commissie nauwlettend toe op de omvang van de handel en de biologische 
toestand van deze soorten; indien er twijfel rijst of de internationale handel wel duurzaam is, 
wordt de handel tijdelijk stopgezet door middel van de "schorsingsverordening" (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:169:0001:01:NL:HTML ), die 
regelmatig door de Commissie wordt bijgewerkt. Momenteel is de invoer in de EU van de 
napoleonvis ((Cheilinus undulatus) uit Indonesië sinds 2006 nog steeds onderbroken.

De Commissie beseft evenwel dat de handel in dieren die in het wild leven, waaronder ook de 
illegale handel in vissoorten, een probleem blijft en daarom heeft zij in februari 2014 een 
mededeling gepubliceerd om alle belanghebbenden te raadplegen over de vraag of haar 
huidige beleid ter bestrijding van handel in deze dieren efficiënt genoeg is, en of en op welke 
manier dit beleid verder kan worden uitgebouwd.

Conclusie

Tegen deze achtergrond verzoekt de Commissie indienster deel te nemen aan de raadpleging 
die in februari 2014 van start is gegaan en alle extra informatie te verstrekken die zij 
eventueel heeft over de invoer van levende vissen in de EU.


