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Vážení,
v příloze zasílám informaci Evropské komise o zákazu dovozu a vývozu exemplářů úhoře říčního (
Anguilla anguilla ).
Úhoř říční je uveden v příloze B k nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně
druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi.
Za normálních okolností je třeba pro vývoz z a dovoz do Evropské unie vývozní nebo dovozní povolení
příslušného výkonného orgánu CITES členského státu EU podle článku 4 odst. 2 a čl. 5 odst. 4
nařízení Rady (ES) č. 338/97.
Zákaz je důsledkem kritické situace populací úhoře říčního a je založen na negativním stanovisku
Vědecké prověřovací skupiny při EK (SRG, Scientific review group on trade in wild fauna and flora) ze
dne 3.12.2011 (http://ec.europa.eu/environment/cites/srg_en.htm) a Výboru CITES při EK (Committee
on trade in wild fauna and flora) ze dne 6.12.2011 (
http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/ctwff/53_summary_com.pdf).
Zákaz vývozu z a dovozu do Evropské unie se týká všech exemplářů, tj. živých i neživých úhořů, masa
a výrobků
s následujícími výjimkami:
1) Vývoz nebo dovoz na základě vývozního nebo dovozního povolení CITES pro exempláře ulovené
před 13.3.2009. Pro živé exempláře tato výjimka platí jen do 31.3.2011 a pro neživé, maso a výrobky
do 31.3.2012.
2) Dovoz na základě dovozního povolení CITES exemplářů, které byly před tím legálně vyvezené z EU
mezi 13.3.2009 a 3.12.2010. Týká se živých i neživých úhořů, masa a výrobků.
Zákaz bude uplatňován přinejmenším do konce roku 2011, kdy budou přezkoumána stanoviska SRG
a Výboru CITES na základě nových odborných údajů o stavu úhoře říčního.
Prosím, informujte všechny, kterých by se mohla dotýkat tato informace.
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UPOZORNĚNÍ:
Tato zpráva je určena pouze adresátovi (adresátům) uvedenému v záhlaví.

Informace v tomto e mailu mohou být důvěrné.
Pokud nejste určeným adresátem této zprávy, informujte, prosím, co nejdříve odesilatele.

