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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0422/2013, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Martin 
Rother, par dzelkņu haizivs aizsardzību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs prasa noteikt aizliegumu „jūraszušu” (nīderlandiešu valodā —
zeepaling; Vācijā pazīstams kā Schillerlocke) tirdzniecībai un mainīt nosaukumu zeepaling
(jūraszutis). Viņš piebilst, ka „jūraszuti” izgatavo no dzelkņu haizivs (Squalus acanthias) 
gaļas. Tas nozīmē, ka tas nav īsts zutis. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka dzelkņu haizivs ir 
apdraudēta suga un ka aizliegums pārdot no tās gaļas izgatavotus produktus varētu būt pirmais 
solis šīs haizivs sugas aizsardzības virzienā. Viņš arī uzskata, ka maldinošo nosaukumu 
„jūraszutis” vajadzētu mainīt, lai patērētāji zinātu, ka produkts ir izgatavots no haizivs gaļas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 11. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 28. februārī

Lūgumrakstu Eiropas Parlamentam iesniedza Vācijas Bundestāga Lūgumrakstu komiteja. 
Lūgumraksta iesniedzējs aicina noteikt dzelkņu haizivs (Squalus acanthias) tirdzniecības 
aizliegumu, norādot to, ka šī haizivju dzimtas pārstāve pieder pie apdraudētajām sugām un ka 
tirdzniecības pārtraukšana būtu pirmais solis tās aizsardzības labā.

Atsaucoties uz situāciju Vācijā, lūgumraksta iesniedzējs aicina, lai izplatītais apzīmējums 
produktiem, kas izgatavoti no dzelkņu haizivs un zināmi kā Seeaal un Schillerlocke (burtiski 
— „jūraszutis” un „Šillera sproga”), tiktu mainīti gadījumā, ja nepiemērotu tirdzniecības 
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aizliegumu. Lūgumraksta iesniedzējs pamato, ka no dzelkņu haizivs izgatavotos produktus 
vajadzētu marķēt kā haizivs produktus, jo tie nav izgatavoti no zuša. Viņš turklāt norāda, ka 
gandrīz neviens nezina to, ka Seeaal vai Schillerlocke patiesībā ir haizivs, un ražotāji un 
mazumtirgotāji to piedāvā kā zuša dzimtas zivi.

Komentāros attiecībā uz lūgumrakstu Vācijas Bundestāgs apstiprina, ka Starptautiskā Dabas 
un dabas resursu aizsardzības savienība (IUCN) ierindo dzelkņu haizivi Apdraudēto sugu 
sarkanajā sarakstā1. Tomēr Bundestāgs norāda, ka Okeānijas un Dienvidāfrikas krājumi nav 
apdraudēti un ka par apdraudētiem tiek uzskatīti vienīgi Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu 
daļas krājumi, kur vairs nenotiek dzelkņu haizivs zveja un kur Padome atļauto piezveju ir 
noteikusi nulles apjomā. Bundestāgs uzskatīja, ka ES līmeņa tirdzniecības un pārdošanas 
aizliegums nebūtu konstruktīvs risinājums. Turklāt, ņemot vērā ES noteikto zvejas aizliegumu 
un piezveju nulles apjomā, Bundestāgs nesaskata vajadzību pēc turpmākas rīcības.

Attiecībā uz nosaukuma problemātiku Bundestāgs uzskata, ka abi izplatītie nosaukumi 
(Seeaal un Schillerlocke) ir plaši lietoti un vispārpieņemti nosaukumi, un norāda, ka 
nosaukuma maiņa būtu grūti īstenojama; Bundestāgs arī apgalvo, ka gadījumi, kad 
pārstrādātām dzīvnieku ķermeņa daļām ir pašām savi produktu nosaukumi, nav retums. 
Tomēr, ņemot vērā Bundestāga atbalstu dzelkņu haizivs iekļaušanai Vašingtona konvencijas2

II pielikumā, tas ieteica lūgumrakstu iesniegt Eiropas Parlamentam nolūkā atbalstīt ES 
centienus šajā ziņā.

Dzelkņu haizivs aizsardzības statuss ES un ārpus tās

Pašreizējais Starptautiskās Jūras pētniecības padomes (ICES) ieteikums attiecībā uz dzelkņu 
haizivi (vai Squalus acanthias) Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā ir šāds: pamatojoties 
uz tālredzīgu pieeju, pēc ICES viedokļa, nevajadzētu pastāvēt mērķa zvejai un piezveju jauktā 
zvejā vajadzētu samazināt līdz iespējami zemākajam līmenim. No 2006. gada pieļautais 
zvejas izraisītās zivju mirstības rādītājs (F) attiecībā uz dzelkņu haizivi ir nulles apjomā; no 
2011. gada kopējā pieļaujamā nozveja (KPN) ir nulles apjomā3. Tomēr pastāv nenosakāms 
daudzums dzelkņu haizivju, kas noķertas kā piezveja jauktā zvejā ar grunts trali un zvejā ar 
žaunu tīkliem un pašreiz tiek izmestas. Ar izmetumiem saistītās mirstības līmenis nav zināms, 
lai gan tiek pieņemts, ka dažos zvejas veidos tas ir augsts, radot pamatu bažām.

Saskaņā ar Padomes 2014. gada 20. janvāra Regulas (ES) Nr. 43/2014, ar ko 2014. gadam 
nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, 11. pantu „Porkupīnas 
sēklī laikā no 2014. gada 1. maija līdz 31. maijam ir aizliegts zvejot vai paturēt uz kuģa šādu 
sugu īpatņus: (..) dzelkņu haizivs”.
Regulas IA pielikumā dzelkņu haizivju KPN ir noteikta nulles apjomā Savienības ūdeņos 
IIIa zonā, kā arī IIa un IV zonā, un Savienības un starptautiskajos ūdeņos I, V, VI, VII, VIII, 
XII un XIV zonā4.

Iepriekšējās CITES sanāksmēs 2007. un 2010. gadā, ES atbalstīja divus priekšlikumus 
dzelkņu haizivs iekļaušanai CITES konvencijas II pielikumā (tādējādi ievērojot arī 

                                               
1 Sk. arī http://www.iucnredlist.org/details/39326/0.
2 T. i., Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu 
sugām (CITES), http://www.cites.org/.
3 Sk. http://www.ices.dk/community/advisory-process/Pages/Latest-advice.aspx.
4 Sk. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:024:FULL:LV:PDF.
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aizsardzības grupu un zinātnieku viedokļus). Minētie priekšlikumi abās sanāksmēs tika 
noraidīti, un dzelkņu haizivs iekļaušana arī netika izklāstīta nevienā no priekšlikumiem 
saistībā ar grozījumu izdarīšanu I un II pielikumā, kas tika apspriesti CITES sanāksmē 
2013. gadā1.

Būtībā dažu dzelkņu haizivs krājumu situācija pēdējos gados, šķiet, ir uzlabojusies, piemēram, 
2010. gada jūnijā ASV Nacionālā okeānu un atmosfēras administrācija (NOAA) paziņoja, ka 
ir notikusi dzelkņu haizivs krājumu atjaunošanās Atlantijas okeāna ziemeļrietumu daļā2, 
2011. gada septembrī Jūras uzraudzības padome (MSC) Britu Kolumbijas dzelkņu haizivs 
zvejniecību Klusā okeāna ziemeļrietumu daļā Kanādā sertificēja kā ilgtspējīgu, pat ja 
2013. gada oktobrī šo sertifikāciju minētā padome pašrocīgi atcēla3, 2012. gada jūnijā tika 
novērtēts, ka nav notikusi dzelkņu haizivs krājumu pārmērīga nozveja ES ūdeņos4, 2012. gada 
augustā MSC sertificēja kā ilgtspējīgu arī pirmo ASV Atlantijas okeāna dzelkņu haizivs 
zvejniecību, arī citiem štatiem gatavojoties saņemt sertifikāciju5, un 2013. gada krājumu 
novērtējumā ASV Atlantijas reģiona štatu jūras zvejniecības komisija novērtēja, ka nenotiek 
dzelkņu haizivs pārmērīga nozveja, un, reaģējot uz nārstojošo zivju biomasas pieaugumu, tā 
palielināja attiecīgās kvotas 2014./2015. un 2015./2016. gadam6.

Dzelkņu haizivs starptautiskā tirdzniecība

No nozīmīguma viedokļa saistībā ar ES zvejas produktu kopējo importu dzelkņu haizivs 
imports ir relatīvi mazs (neliels apjoms tiek importēts galvenokārt no ASV, Norvēģijas, 
Marokas, Kanādas un Jaunzēlandes), bet eksports nav reģistrēts gandrīz nemaz.

                                               
1 Sk. http://www.cites.org/eng/cop/15/prop/E-15-Prop-18.pdf un 
http://sharkyear.com/2012/cites-meeting-2013-greater-international-protection-proposed-for-
10-shark-and-ray-species.html.
2 „1998. gadā Nacionālais jūras zvejniecības dienests (NMFS) paziņoja, ka pastāv dzelkņu 
haizivs (Squalus acanthias) pārmērīga nozveja. Attiecīgi Magnusona–Stīvena zvejniecības 
saglabāšanas un pārvaldības aktā (Magnusona–Stīvena akts) tika izteikta prasība NMFS
īstenot pasākumus nolūkā pārtraukt pārmērīgu nozveju un atjaunot dzelkņu haizivs krājumus. 
Vidusatlantijas Zvejniecības pārvaldības padome (MAFMC) un Jaunanglijas Zvejniecības 
pārvaldības padome (NEFMC) izstrādāja kopīgu zvejniecības pārvaldības plānu, kas tika 
īstenots 2000. gadā. Zvejniecības pārvaldības plānā ietverto aizsardzības pasākumu dēļ tika 
paziņots, ka dzelkņu haizivs krājumi 2010. gadā ir veiksmīgi atjaunoti.” Sk. 
https://www.federalregister.gov/articles/2013/05/03/2013-10461/fisheries-of-the-
northeastern-united-states-final-2013-2015-spiny-dogfish-fishery-specifications.
3 Sk. http://www.msc.org/track-a-fishery/fisheries-in-the-program/certified/pacific/british-
columbia-spiny-dogfish.
4 Sk. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-584_en.htm.
5 Sk. http://www.msc.org/newsroom/news/u.s.-atlantic-spiny-dogfish-fishery-successfully-
expands-scope-of-msc-certification un http://www.msc.org/track-a-fishery/fisheries-in-the-
program/certified/north-west-atlantic/us_atlantic_spiny_dogfish/assessment-downloads-
1/20130212_FR_DOG215.pdf.
6 Sk. http://www.asmfc.org/uploads/file/pr54DogfishSpecs_2014-16.pdf.
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1. tabula. Dzelkņu haizivs tirdzniecība ES

2010 2011 2012 2013*

Imports ES-28 (tonnās, 
noapaļojot)

Dzelkņu haizivs (svaiga, 
dzesināta vai saldēta)

3800 3500 2500 2800

Dzelkņu haizivs (saldētas filejas)§ 125 130 260 255

Visi zvejas produkti 5,5 m 5,4 m 5,4 m 5,3 m

Dzelkņu haizivs īpatsvars no 
visiem zvejas produktiem

0,07 % 0,07 % 0,05 % 0,06 %

Imports ES-28 (eiro, 
noapaļojot)

Dzelkņu haizivs (svaiga, 
dzesināta vai saldēta)

11 m 10 m 7 m 8 m

Dzelkņu haizivs (saldētas filejas)§ 0,3 m 0,3 m 0,6 m 0,7 m

Visi zvejas produkti 17 300 m 18 600 m 18 800 m 18 800 m

Dzelkņu haizivs īpatsvars no 
visiem zvejas produktiem

0,06 % 0,06 % 0,04 % 0,05 %

Eksports ES-28 (tonnās, 
noapaļojot)

Dzelkņu haizivs (svaiga, 
dzesināta vai saldēta)

4 14 33 12

Dzelkņu haizivs (saldētas filejas)§ 16 160 0 12

Visi zvejas produkti 1,7 m 1,6 m 1,8 m 1,7 m

Dzelkņu haizivs īpatsvars no 
visiem zvejas produktiem

0,00 % 0,01 % 0,00 % 0,00 %

Eksports ES-28 (eiro, 
noapaļojot)
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Dzelkņu haizivs (svaiga, 
dzesināta vai saldēta)

6000 70 000 75 000 24 000

Dzelkņu haizivs (saldētas filejas)§ 40 000 1,3 m 0 20

Visi zvejas produkti 2,8 m 3,3 m 3,8 m 3,7 m

Dzelkņu haizivs īpatsvars no 
visiem zvejas produktiem

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avots –– EUROSTAT COMEXT, 2013. gada 14. janvārī, SQUALUS ACANTHIASimpexp01. 
Piezīmes: „m” apzīmē miljonus. * Pieejami dati tikai līdz oktobrim, vispārināti attiecībā uz 
visu gadu. 
§ Dati par saldētām filejām ietver arī kaķu haizivis (Scyliorhinus spp.).

Dzelkņu haizivs marķējums

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulas (ES) 
Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju1 35. panta 
1. punktu zvejas un akvakultūras produktus, kuri minēti Kombinētās nomenklatūras 3. nodaļā, 
kā arī jūras un citas aļģes „var piedāvāt pārdošanai galapatērētājam vai ēdināšanas iestādei 
tikai tad, ja uz attiecīgās etiķetes vai attiecīgajā marķējumā ir norādīts sugas komerciālais 
nosaukums un tās zinātniskais nosaukums”. Iepriekš minētās regulas 37. panta 1. punkts 
paredz, ka „dalībvalstis sagatavo un publicē savā teritorijā pieņemto komerciālo nosaukumu 
sarakstu kopā ar attiecīgajiem zinātniskajiem nosaukumiem”. Regulas 37. panta 1. punkts 
precizē, ka komerciālo nosaukumu veido „sugas nosaukums attiecīgās dalībvalsts oficiālajā 
valodā vai valodās” un „attiecīgā gadījumā jebkurš cits nosaukums vai nosaukumi, kurus 
pieņemts vai atļauts lietot vietējā vai reģionālā mērogā”. Savukārt 37. panta 3. punkts nosaka, 
ka par jebkurām izmaiņām dalībvalsts pieņemtajā komercnosaukumu sarakstā jāziņo 
Komisijai.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 20. marta Direktīvas 2000/13/EK par 
dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu, noformēšanu un 
reklāmu 2. panta 1. punktu „marķējums un izmantojamās metodes nedrīkst (..) būt tādas, kas 
maldina pircēju, konkrēti: i) par pārtikas produkta raksturīgajām pazīmēm un jo īpaši tā 
raksturu, identitāti, īpašībām, sastāvu (..)”2. Regula (EK) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu 
informācijas sniegšanu patērētājiem stāsies spēkā 2014. gada 13. decembrī; regula saglabā 
tādu pašu pieeju, tomēr tās 7. panta 1. punktā paredzēts, ka „pārtikas produktu informācija 
nav maldinoša, jo īpaši: a) par pārtikas produktiem raksturīgajām pazīmēm un jo īpaši to 
raksturu, identitāti, īpašībām, sastāvu (..)”3.

                                               
1 Sk. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0001:0021:LV:PDF.
2 Sk. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:109:0029:0042:EN:PDF.
3 Sk. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:LV:PDF.
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Vācijā Federālais Lauksaimniecības un pārtikas birojs (BLE) uztur zvejas un akvakultūras 
produktu komercnosaukumu reģistru, ko tas publicē tiešsaistē. Saskaņā ar šo informāciju 
attiecībā uz Squalus acanthias vienīgais minētais komercnosaukums Vācijā ir Dornhai
(burtiski — „dzeloņu haizivs” vai „ērkšķu haizivs”)1.

Secinājumi

Situācijā, kad dzelkņu haizivs (Squalus acanthias) krājumi Savienības ūdeņos ir apdraudēti, 
jau ir ieviesti nopietni aizsardzības pasākumi (KPN = 0) saskaņā ar jaunākajiem 
zinātniskajiem ieteikumiem, lai palīdzētu atjaunot krājumus un saglabātu dzelkņu haizivis, 
kaut gan ir bažas par dzelkņu haizivju mirstību, kuras noķertas kā piezveja un pēc tam tiek 
izmestas. Citur pasaulē sastopami tādi dzelkņu haizivs krājumi, kas nav apdraudēti un ko var 
zvejot ilgtspējīgi. Vienpusējs dzelkņu haizivs tirdzniecības aizliegums būtu ne vien neefektīvs 
centienos palielināt attiecīgo krājumu aizsardzību Savienības ūdeņos (jo tas neatrisinātu 
netīšas piezvejas problēmu), bet arī var tikt apšaubīts no Pasaules Tirdzniecības organizācijas 
(PTO) noteikumu viedokļa. Tāpēc Komisija nevar atbalstīt lūgumrakstu šajā ziņā; tas gan 
nenozīmē, ka ES neatbalstīs arī turpmākos priekšlikumus iekļaut dzelkņu haizivi CITES
konvencijas II pielikumā.

Attiecībā uz dzelkņu haizivs marķējumu kā Seeaal vai Schillerlocke, kā, pēc lūgumraksta 
iesniedzēja vārdiem, tiek darīts Vācijā, šie nosaukumi neparādās komercnosaukumu sarakstā, 
ko izstrādā un publicē Vācijas iestādes saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un 
akvakultūras tirgu kopīgo organizāciju 37. panta 1. punktu. Tādējādi, lai nosaukumi Seeaal un 
Schillerlocke kļūtu par Vācijā atļautiem komercnosaukumiem un tos varētu turpināt lietot, 
Vācijai tie būtu jāiekļauj komercnosaukumu sarakstā. Dalībvalstu kompetencē ietilpst tirgū 
laisto produktu komercnosaukumu pareizas īstenošanas pārbaude un kontrole.

                                               
1 Sk. 
http://www.ble.de/DE/02_Kontrolle/02_Fischerei/05_Fischetikettierung/fischetikettierung_no
de.html, reģistra grozījums Nr. 63, 2014. gada 6. janvārī, un sākotnējs saraksts, 2013. gada 
17. decembrī.


