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Ref.: Petiția nr. 0039/2013, adresată de Carolin Janker, de cetățenie germană, privind 
importul de pește viu în Europa

1. Rezumatul petiției

Petiționara consideră că importul de pește viu în Europa ar trebui interzis deoarece stocurile 
de pește sunt amenințate de pescuitul excesiv și afectează recifele de corali. Potrivit 
petiționarei, peștele destinat exportului este capturat prin folosirea gazelor toxice care sunt 
nocive nu numai pentru pește, ci și pentru pescari. În plus, petiționara subliniază faptul că o 
mare parte dintre pești mor înainte de a ajunge la destinație. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 septembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2014

Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de 
dispariție (CITES) este pusă în aplicare pe teritoriul UE prin intermediul regulamentelor 
privind comerțul cu specii sălbatice, inclusiv Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului 
privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea. O 
serie de specii de pești este inclusă în anexele la regulamentul respectiv (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R0750:RO:NOT), comerțul cu 
aceste specii fiind, prin urmare, reglementat inclusiv în cazul diverselor specii de pești importați 
în UE din Asia de Sud-Est.
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Schimburile comercial cu speciile incluse în anexa A sunt în general interzise, iar comerțul cu 
speciile din anexa B este posibil în condiții stricte, inclusiv faptul că schimburile internaționale 
nu au un impact negativ asupra stării de conservare a speciilor respective în mediul sălbatic. 
Peștele viu care este importat în UE este pregătit, mutat și îngrijit astfel încât să se reducă la 
minimum riscul de leziuni, de daune asupra sănătății sau de tratament crud și în conformitate cu 
legislația UE privind protecția animalelor pe durata transportului.

În acest scop, Comisia monitorizează îndeaproape nivelurile comerciale și starea biologică a 
acestor specii; atunci când apar îndoieli cu privire la sustenabilitatea comerțului, se aplică 
suspendări ale comerțului, acestea fiind formalizate prin intermediul „Regulamentului privind 
suspendările” (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R0578:RO:NOT), care este 
actualizat periodic de Comisie. În prezent, importurile în UE de pește Napoleon (Cheilinus 
undulatus) din Indonezia au fost suspendate începând cu 2006.

Totuși, Comisia este informată cu privire la faptul că traficul cu specii sălbatice, inclusiv 
comerțul ilegal cu specii de pești, rămâne o problemă și, în februarie 2014, a publicat o 
comunicare care vizează consultarea părților interesate privind dacă politica sa actuală împotriva 
traficului cu specii sălbatice este suficient de eficientă și dacă și cum ar putea fi dezvoltată în 
continuare.

Concluzie

În acest context, Comisia invită petiționara să participe la exercițiul de consultare care a fost 
lansat în februarie 2014 și să transmită informațiile suplimentare pe care le poate avea în legătură 
cu importurile de pește viu în UE.


