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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0039/2013, ktorú predkladá Carolin Janker, nemecká štátna občianka, 
o dovoze živých rýb do Európy

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície sa domnieva, že dovoz živých rýb do Európy by sa mal zakázať, 
pretože nadmerný rybolov a poškodzovanie koralových útesov ohrozujú populácie rýb. Podľa 
predkladateľky petície sa ryby určené na vývoz lovia pomocou toxických plynov, ktoré sú 
škodlivé nielen pre ryby, ale aj pre rybárov. Predkladateľka petície ďalej poukazuje na to, že 
veľká časť rýb uhynie pred príchodom do miesta určenia.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 11. septembra 2013. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. februára 2013

Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín 
(CITES) sa v EÚ vykonáva prostredníctvom právnych predpisov o obchode s voľne žijúcimi 
živočíchmi a rastlinami vrátane nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi. Niekoľko druhov rýb bolo zahrnutých do príloh 
k tomuto nariadeniu (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R0750:EN:NOT) a obchod 
s týmito druhmi je teda regulovaný, a to aj v prípade rôznych druhov rýb dovážaných do EÚ 
z juhovýchodnej Ázie.

Komerčný obchod s druhmi uvedenými v prílohe A je vo všeobecnosti zakázaný a obchod 
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s druhmi uvedenými v prílohe B je možný len za prísnych podmienok vrátane podmienky, že
medzinárodný obchod nesmie mať škodlivý vplyv na stav ochrany týchto voľne žijúcich druhov. 
Príprava a prevoz živých rýb dovážaných do EÚ a nakladanie s nimi sa vykonávajú spôsobom, 
ktorým sa minimalizuje riziko zranenia, poškodenia zdravia alebo krutého zaobchádzania a ktorý 
je v súlade s právnymi predpismi EÚ o ochrane zvierat počas prepravy.

Komisia na tento účel pozorne monitoruje úrovne obchodu a biologický stav týchto druhov. 
V prípade výskytu pochybností o udržateľnosti medzinárodného obchodu sa nariadi a schváli 
pozastavenie obchodu prostredníctvom nariadenia o pozastavení (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R0578:EN:NOT), ktoré Komisia 
pravidelne aktualizuje. V súčasnosti je od roku 2006 pozastavený dovoz druhu Cheilinus 
undulates z Indonézie do EÚ.

Komisia si je však vedomá skutočnosti, že obchodovanie s voľne žijúcimi živočíchmi 
a rastlinami vrátane nezákonného obchodovania s druhmi rýb predstavuje naďalej problém, 
a vo februári 2014 uverejnila oznámenie, ktorého cieľom je konzultovať so zainteresovanými 
stranami o tom, či je jej súčasná politika proti obchodovaniu s voľne žijúcimi živočíchmi 
a rastlinami dostatočne účinná a či a ako ju možno ďalej rozvíjať.

Záver

V tejto súvislosti Komisia vyzýva predkladateľku petície, aby sa zapojila do konzultácie, ktorá sa 
začala vo februári 2014, a podelila sa o dodatočné informácie, ktoré môže mať o dovoze živých 
rýb do EÚ.


