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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0039/2013, którą złożyła Carolin Janker (Niemcy), w sprawie 
przywozu żywych ryb do Europy

1. Streszczenie petycji

Zdaniem składającej petycję należy wprowadzić zakaz przywozu żywych ryb do Europy, 
ponieważ stada ryb są zagrożone z powodu przełowienia i niszczenia raf koralowych. 
Składająca petycję twierdzi, że ryby przeznaczone na wywóz łowi się przy użyciu 
toksycznych gazów, które są szkodliwe nie tylko dla ryb, ale i dla rybaków. Ponadto 
składająca petycję zwraca uwagę, że znaczna część ryb zdycha, zanim zostaną one 
dostarczone do miejsca przeznaczenia.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 września 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2014 r.

Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych 
wyginięciem (CITES) jest w Unii Europejskiej wdrażana za pomocą rozporządzeń dotyczących 
handlu dziką fauną i florą, w tym za pomocą rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie 
ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi. W załącznikach do 
wspomnianego rozporządzenia wymieniono szereg gatunków ryb (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R0750:PL:NOT), dzięki czemu 
handel nimi jest uregulowany, co odnosi się także do różnych gatunków ryb przywożonych do 
Unii Europejskiej z południowo-wschodniej Azji.
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Obowiązuje ogólny zakaz handlu gatunkami wymienionymi w załączniku A, natomiast handel 
gatunkami objętymi załącznikiem B jest dozwolony z zastrzeżeniem surowych warunków, 
między innymi tego, że międzynarodowy handel nie może mieć szkodliwego wpływu na status 
ochrony tych gatunków w stanie dzikim. Żywe ryby przywożone do Unii Europejskiej są 
przygotowywane, przenoszone i otaczane opieką w taki sposób, aby zmniejszyć ryzyko 
uszkodzenia, utraty zdrowia lub okrutnego traktowania, oraz zgodnie z prawodawstwem Unii 
dotyczącym ochrony zwierząt w czasie transportu.

W tym celu Komisja uważnie monitoruje poziomy handlu tymi gatunkami i ich status 
biologiczny; w przypadku wystąpienia wątpliwości co do zrównoważonego charakteru handlu 
międzynarodowego dochodzi do zawieszenia handlu oraz do sformalizowania takiego 
zawieszenia za pośrednictwem „rozporządzenia zawieszającego” (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R0578:PL:NOT), które Komisja 
regularnie aktualizuje. Obecnie, od 2006 r., zawieszony jest przywóz do Unii Europejskiej 
wargacza garbogłowego (Cheilinus undulatus) z Indonezji.

Komisja jest jednak świadoma, że nielegalny handel dziką fauną i florą, w tym nielegalny handel 
gatunkami ryb, nadal stanowi problem, i opublikowała w lutym 2014 r. komunikat mający na 
celu zapewnienie konsultacji z zainteresowanymi stronami odnośnie do tego, czy obecna 
polityka zwalczania nielegalnego handlu dziką fauną i florą jest wystarczająco skuteczna, i tego, 
czy – i w jaki sposób – można ją dalej rozwijać.

Wniosek

W tym kontekście Komisja zachęca składającą petycję do wzięcia udziału w konsultacjach, jakie 
rozpoczęto w lutym 2014 r., i podzielenia się dodatkowymi informacjami, jakimi może 
dysponować, na temat przywozu żywych ryb do UE.


