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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0909/2009 dėl Prancūzijos ungurių išteklių išsaugojimo plano, 
kurią pateikė Prancūzijos pilietis Jean-Paul Doron Prancūzijos nacionalinės 
žuvininkystės federacijos vardu, su 13 000 parašų

1. Peticijos santrauka

Prancūzijos Vyriausybė, taikydama Reglamentą Nr. 1100/2007 (EB), parengė ungurių išteklių 
išsaugojimo planą. Nacionalinė žuvininkystės federacija nuolat kritikavo vyriausybę už tai, 
kad jos strategija netinkama, ypač taršos PCB (polichlorintas bifenilas) lygio kontrolės ir 
statybos kliūčių poveikio ungurių migracijos srautams atžvilgiu. Federacija ragina Europos 
Parlamento narius atidžiai stebėti, kaip Prancūzija įgyvendina teisės aktus, prie kurių 
priėmimo prisidėjo Parlamentas, inicijuodamas 2005 m. lapkričio 15 d. patvirtintą rezoliuciją.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. spalio 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. sausio 22 d.

„Iš Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (ICES) mokslinių duomenų dėl europinių ungurių 
aiškiai matyti, kad šių žuvų ištekliai labai išeikvoti ir neatitinka saugių biologinių ribų. ICES 
rekomenduoja nedelsiant parengti visų europinių ungurių išteklių atkūrimo planą ir kuo labiau 
sumažinti šių išteklių naudojimą bei kitą jiems įtakos turinčią žmonių veiklą (pvz., PCB taršą 
ir statybos kliūtis ungurių migracijos srautams).

2005 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamentas patvirtino rezoliuciją, kurioje Komisija 
raginama nedelsdama pateikti pasiūlymą dėl reglamento dėl europinių ungurių išteklių 
atkūrimo priemonių.
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2007 m. rugsėjo 18 d. priimtas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1100/2007 (toliau – Ungurių 
reglamentas), nustatantis priemones europinių ungurių ištekliams atkurti. Šiame reglamente 
reikalaujama, kad visos valstybės narės parengtų ungurių išteklių valdymo planus (UIVP).

2008 m. gruodžio 31 d. Prancūzija, remdamasi Ungurių reglamento 4 straipsnio 1 dalimi, 
pateikė Komisijai nacionalinį UIVP, įskaitant informaciją apie 10 vietos skyrių ir du priedus 
(viename jų pateiktas nacionalinis kovos su PCB veiksmų planas, skirtas PCB problemai 
spręsti). Prancūzijos UIVP nagrinėjimas pradėtas jo atitikties visiems teisės aktų 
įpareigojimams patikrinimu (ši procedūra vadinama priimtinumo patikrinimu). Šis pirmas 
žingsnis yra sine qua non sąlyga, vykdoma prieš siunčiant UIVP Tarptautinei jūrų tyrinėjimo 
tarybai, t. y. mokslo įstaigai, kurią Komisija pasirinko mokslinei ir techninei UIVP analizei 
atlikti.

2009 m. kovo 20 d. raštu Komisija pranešė Prancūzijos valdžios institucijoms, kad pasiūlytos 
redakcijos UIVP nepriimtinas, nes jis neapėmė visos Ungurių reglamento 2 ir 7 straipsniuose 
reikalaujamos informacijos.

2009 m. gegužės 26 d. Prancūzijos valdžios institucijos, remdamosi Ungurių reglamento 
4 straipsnio 1 dalimi ir atsakydamos į 2009 m. kovo 20 d. raštą, pateikė Komisijai peržiūrėtą 
Prancūzijos UIVP versiją.

2009 m. gegužės 29 d. raštu Komisija pranešė Prancūzijos valdžios institucijoms, kad 
peržiūrėtas UIVP priimtinas. Remiantis Ungurių reglamento 5 straipsnio 1 dalimi, šis 
dokumentas kartu su informacija apie 10 vietos skyrių ir dviem priedais išsiųstas ICES 
moksliniam ir techniniam vertinimui atlikti.

2009 m. birželio 24 d. Komisija gavo minėtą Prancūzijos nacionalinės žuvininkystės 
federacijos peticiją ir 2009 m. liepos 14 d. atsakė į ją pateikdama duomenis apie esamą 
Prancūzijos UIVP analizės eigą.

Nuo 2009 m. liepos 1 d. Prancūzijos valdžios institucijos pradėjo įgyvendinti Prancūzijos 
UIVP numatytas priemones. Jos apima statybinių kliūčių ungurių migracijos srautams 
išaiškinimą; jos turi būti nedelsiant pritaikytos migracijos srautų judėjimui.

2009 m. rugpjūčio 26 d. ICES išsiuntė Komisijai pirmąjį mokslinį ir techninį Prancūzijos 
UIVP vertinimą. Komisijai pradėjo nagrinėti ICES pastabas, atsižvelgdama į visą turimą iš 
Prancūzijos gautą informaciją (taip pat ir į nurodytoje peticijoje pateiktą informaciją). 
Pabrėžtina, kad ICES komentaruose nėra pastabų dėl siūlomų kontrolės ir kovos su PCB tarša 
priemonių.

2009 m. rugsėjo 28 d. raštu Komisija pranešė Prancūzijos valdžios institucijoms, kad
peržiūrėtas dabartinės redakcijos Prancūzijos UIVP negalėjo būti priimtas ir paprašė jų 
pateikti papildomą informaciją ir iš dalies pakeistus dokumentus, atsižvelgiant į ICES 
pateiktas pastabas. Pagrindinės ICES iškeltos problemos buvo susijusios su menkais ungurių 
išlikimo lygio trumpuoju ir vidutiniu laikotarpiu priemonių patobulinimais, duomenų trūkumu 
ir dirbtiniams ištekliams atkurti skirtos stiklinių unguriukų rinkos veikimu, nes Prancūzija yra 
viena iš pagrindinių jų tiekėjų Europos Sąjungoje. 
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2009 m. lapkričio 12 d. Prancūzijos valdžios institucijos Komisijai pateikė antrą peržiūrėtą 
Prancūzijos UIVP versiją, kurioje atsižvelgta į ICES pastabas dėl pirmos peržiūrėtos versijos.

2009 m. lapkričio 16 d. ICES gavo iš dalies pakeistus dokumentus ir pradėjo antrąjį mokslinį 
ir techninį vertinimą.

Remdamasi šiuo įvertinimu Komisija, prieš pradėdama Prancūzijos UIVP patvirtinimo bendru 
sprendimu procedūrą, nuspręs, ar reikia papildomos informacijos ir (arba) Prancūzijos UIVP 
dalinių pakeitimų.

Išvada

Komisija pritaria peticijos pateikėjui, kad PCB tarša ir statybos kliūtys ungurių migracijos 
srautams – rimta grėsmė europinių ungurių išlikimui. Vis dėlto Komisija norėtų atkreipti 
dėmesį, kad ES plane europinių ungurių ištekliams atkurti nenumatomi jokie įpareigojimai 
valstybėms narėms dėl PCB taršos mažinimo siekiant tolesnio ungurių išteklių atkūrimo. 
Komisija palankiai vertina peticijoje pateiktą informaciją bei pastabas ir atsižvelgė į jas 
analizuodama Prancūzijos UIVP.

Šiuo metu Komisija laukia ICES atliekamo antrojo Prancūzijos UIVP mokslinio ir techninio 
vertinimo rezultatų, kad galėtų nuspręsti, ar Prancūzijos europinių ungurių išteklių valdymo 
priemonės atitinka Ungurių reglamento reikalavimus ir ar jos gali būti siūlomos bendrai 
patvirtinti.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2011 vasario 11 d.

„2010 m. sausio 26 d. ICES (Tarptautinė jūrų tyrinėjimo taryba) Komisijai atsiuntė antrojo 
mokslinio ir techninio Prancūzijos UIVP (ungurių išteklių valdymo plano) vertinimo 
rezultatus. Remdamasi šiuo vertinimu, Komisija su Prancūzijos valdžios institucijomis 
pradėjo derybas, po kurių pastarosios prisiėmė naujus įsipareigojimus, įtrauktus į nacionalinį 
ungurių išteklių valdymo planą. 
Pagrindiniai naujieji įsipareigojimai tokie:

 Priimti trys trejų metų trukmės planai (2009–2012 m., 2012–2015 m. ir 2015–
2018 m.), skirti laipsniškai sumažinti ungurių mirtingumą (kurį lemia teisėta ūkinė ir 
pramoginė žvejyba ar bet kurios kitos žmonių sukeltos priežastys, tarp jų – neteisėta 
žvejyba), ir papildomos priemonės.

 Įsipareigota per trejus metus (iki 2012 m.) 40 proc. sumažinti stiklinių unguriukų 
(mažesnių nei 12 cm) mirtingumą, kurį lemia teisėta ūkinė žuvininkystės veikla. Iki 
2015 m. visų raidos etapų ungurių (geltonųjų, sidabrinių ir stiklinių) mirtingumą 
sumažinti 60 proc. Tai bus daroma mažinant žvejybos intensyvumą (pavyzdžiui, 
trumpinant žvejybos sezonų trukmę).

 Pramoginės žvejybos atveju nustatomas draudimas gaudyti stiklinius ir sidabrinius 
ungurius ir įsipareigojama iki 2012 m. geltonųjų ungurių mirtingumą sumažinti 
30 proc., o toliau jį kasmet mažinti po 10 proc. ir iki 2015 m. užtikrinti 60 proc. 
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mažesnį mirtingumą. Atsižvelgiant į mokslinio vertinimo rezultatus, 2015 m. gali būti 
svarstoma galimybė imtis papildomų priemonių ar net uždrausti gaudyti ne tik 
stiklinius ir sidabrinius, bet ir geltonuosius ungurius.

 Įsipareigojama per trejus metus (2009–2012 m.) 30 proc. sumažinti mirtingumą, kurį 
lemia kitos žmonių sukeltos priežastys (tarp jų – neteisėta žvejyba), vėliau iki 2015 m. 
(2012–2015 m.) jį sumažinti 50 proc., o iki 2018 m. (2015–2018 m.) – 75 proc., 
nustatant ir atitinkamai priderinant kliūtis (tarp jų turbinas), į kurias reikia skubiausiai 
atsižvelgti, siekiant užtikrinti ekologinį tęstinumą (iki 2015 m. – 1 555 kliūčių), taip 
pat imantis papildomų priemonių, skirtų atitinkamai priderinti turbinas (specialūs 
aplinkkeliai žuvims, nauji turbinų modeliai, darantys nedidelį poveikį arba nedarantys 
visai jokio poveikio, turbinų sustabdymas intensyvios migracijos metu).

Paskutinioji plano versija, oficialiai gauta 2010 m. vasario 3 d., Prancūzijos valdžios 
institucijoms padarius naujus Prancūzijos ungurių išteklių valdymo plano dalinius pakeitimus, 
Komisijos manymu, atitiko Reglamento (EB) Nr. 1100/2007 reikalavimus, todėl 2010 m. 
vasario 15 d. Komisijos sprendimu jis buvo priimtas. Komisija atidžiau stebi plano 
įgyvendinamo procesą ir įsipareigoja nuodugniai išnagrinėti visą informaciją, kurią šiuo 
klausimu galėtų pateikti peticijos pateikėjas.“


