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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

11.2.2011

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0909/2009, ko Francijas Valsts zivsaimniecības federācijas 
(Fédération nationale de la pêche française) vārdā iesniedza Francijas 
valstspiederīgais Jean-Paul Doron un kam pievienoti 13 000 parakstu, par 
Francijas pārvaldības plānu zušu krājumu saglabāšanai

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Francijas valdība, piemērojot Regulu Nr. 1100/2007 (EK), ir izstrādājusi pārvaldības plānu 
zušu krājumu saglabāšanai. Francijas Valsts zivsaimniecības federācija atkārtoti nosodījusi 
valdības stratēģiju, jo īpaši attiecībā uz PHB piesārņošanas kontroli un celtnēm, kas rada 
šķēršļus zivju migrācijai. Federācija aicina Eiropas Parlamenta deputātus cieši sekot tam, kā 
Francija piemēro tiesību aktus, ko Parlaments izstrādājis pēc 2005. gada 15. novembra 
rezolūcijas pieņemšanas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 22. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. janvārī.

Starptautiskā Jūras pētniecības padome (SJPP) informē, ka zinātniskā informācija skaidri 
liecina, ka Eiropas zušu krājumi ir tik ļoti samazinājušies, ka tie jau ir zem drošās bioloģiskās 
robežas. SJPP ierosināja izstrādāt pārvaldības plānu Eiropas zušu krājumu atjaunošanai un 
pēc iespējas samazināt to izmantošanu un ierobežot citas cilvēku darbības, kas ietekmē 
krājumus (piemēram, PHB piesārņojumu un celtnes, kas rada šķēršļus zivju migrācijai).

2005. gada 15. novembrī Eiropas Parlaments pieņēma rezolūciju, aicinot Komisiju 
nekavējoties iesniegt priekšlikumu Eiropas zušu krājumu atjaunošanas regulējumam.
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2007. gada 18. septembrī tika pieņemta Padomes Regula (EK) Nr. 1100/2007 (turpmāk —
„Zušu regula”), ar ko nosaka pasākumus Eiropas zušu krājumu atjaunošanai. Pamatojoties uz 
minēto regulu, visām dalībvalstīm ir jāizstrādā Zušu krājumu pārvaldības plāns (ZKPP).

2008. gada 31. decembrī saskaņā ar Zušu regulas 4. panta 1. punktu Francija iesniedza 
Komisijai valsts ZKPP, iekļaujot tajā informācijai 10 nodaļas par vietējo situāciju un divus 
pielikumus (vienā no tiem ir pievērsta īpaša uzmanība jautājumam par PHB, izstrādājot valsts 
rīcības plānu cīņai pret PHB piesārņojumu). Francijas ZKPP novērtējumu sāka, pārbaudot tā 
atbilstību regulatīvajiem noteikumiem, īstenojot tā saukto „pieņemamības pārbaudes” 
procedūru. Šis pirmais solis ir sine qua non priekšnoteikums pirms ZKPP nosūtīšanas SJPP, 
kas ir Komisijas izvēlētā zinātniska iestāde ZKPP zinātniskā un tehniskā novērtējuma 
veikšanai.

2009. gada 20. martā Komisija nosūtīja vēstuli Francijas iestādēm, informējot, ka iesniegtais 
ZKPP tā pašreizējā formā nav pieņemams, jo neietver visus Zušu regulas 2. un 7. pantā 
paredzētos aspektus.

2009. gada 26. maijā atbilstīgi Zušu regulas 4. panta 1. punktam, atbildot uz 2009. gada 
20. marta vēstuli, Francijas iestādes iesniedza Komisijai pārskatīto Francijas ZKPP versiju.

2009. gada 29. maijā Komisija, nosūtot vēstuli Francijas iestādēm, informēja, ka pārskatītais 
ZKPP ir pieņemams. Šo dokumentu kopā ar 10 nodaļām par vietējo situāciju un diviem 
pielikumiem nosūtīja SJPP zinātniskā un tehniskā novērtējuma veikšanai, kā paredzēts Zušu 
regulas 5. panta 1. punktā.

2009. gada 24. jūnijā Komisija saņēma Francijas Valsts zivsaimniecības federācijas iesniegto 
lūgumrakstu un 2009. gada 14. jūlijā sniedza atbildi, informējot par situāciju saistībā ar 
Francijas ZKPP novērtējumu.

No 2009. gada 1. jūlija Francijas iestādes sāka īstenot Francijas ZKPP aprakstītos pasākumus. 
Tie ietver celtņu, kas rada šķēršļus zivju migrācijai, identifikāciju un to pielāgošanu prioritārā 
kārtā.

2009. gada 26. augustā SJPP nosūtīja Komisijai pirmo Francijas ZKPP zinātnisko un tehnisko 
novērtējumu, kurā bija sākta SJPP komentāru analīze, ņemot vērā visu pieejamo informāciju 
par Franciju, tostarp iesniegtajā lūgumrakstā sniegto informāciju. Jāuzsver, ka SJPP 
komentāri neietvēra piezīmes par ierosinātajiem pasākumiem, lai kontrolētu un cīnītos pret 
PHB piesārņojumu.

2009. gada 28. septembrī Komisija, nosūtot vēstuli Francijas iestādēm, informēja, ka 
Francijas ZKPP pārskatītā versija tās pašreizējā formā nav pieņemama, un pieprasīja sniegt 
papildu informāciju un izdarīt grozījumus dokumentos, lai nodrošinātu atbilstību SJPP 
komentāriem. Galvenie SJPP jautājumi attiecās uz nelielajiem zušu izdzīvošanas rādītāju 
uzlabojumiem īstermiņā un vidējā termiņā, datu trūkumu un zušu mazuļu krājumu 
atjaunošanas tirgus darbību, jo Francija ir viena no galvenajām zušu piegādātājām Savienībā.

2009. gada 12. novembrī Francijas iestādes iesniedza Komisijai otro pārskatīto Francijas 
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ZKPP versiju, ko izstrādāja, ņemot vērā SJPP komentārus par pirmo pārskatīto versiju.

2009. gada 16. novembrī SJPP saņēma pārskatītos dokumentus un sāka otrā zinātniskā un 
tehniskā novērtējuma izstrādi.

Pamatojoties uz minēto novērtējumu, Komisija izlems, vai, lai Francijas ZKPP varētu 
apstiprināt ar kopēju lēmumu, ir jāsniedz papildu informācija un/vai jāveic Francijas ZKPP 
grozījumi.

Secinājumi

Komisija piekrīt lūgumraksta iesniedzējam, ka PHB piesārņojums un celtnes, kas rada 
šķēršļus zivju migrācijai, būtiski apdraud Eiropas zušu izdzīvošanu. Taču Komisija norāda, ka 
ES Zušu krājumu atjaunošanas plāns neparedz pienākumu dalībvalstīm samazināt PHB 
piesārņojuma līmeni, lai palīdzētu atjaunot zušu krājumus. Komisija atzinīgi vērtē 
lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju un komentārus un ir ņēmusi tos vērā, veicot 
Francijas ZKPP novērtējumu.

Pašlaik Komisija gaida, kad SJPP pabeigs otro Francijas ZKPP zinātnisko un tehnisko 
novērtējumu, lai varētu pieņemt lēmumu par to, vai Francijas zušu krājumu pārvaldības 
pasākumi atbilst Zušu regulas prasībām un vai tos var iesniegt kopējai apstiprināšanai.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 11. februārī.

2010. gada 26. janvārī Starptautiskā Jūras pētniecības padome (SJPP) nosūtīja Komisijai otro 
Francijas ZKPP (Zušu krājumu pārvaldības plāna) zinātnisko un tehnisko novērtējumu. 
Pamatojoties uz minēto novērtējumu, Komisija uzsāka sarunas ar Francijas iestādēm, kā 
rezultātā tās noteica jaunas apņemšanās, ko iekļāva nacionālajā zušu krājumu pārvaldības 
plānā.
Galvenās jaunās apņemšanās bija:

 3 trīsgadu plāni (2009.–2012., 2012.–2015., 2015.–2018.), ar kuriem paredzēts 
pakāpeniski samazināt zušu mirstību (ko izraisa likumīgas profesionālās un amatieru 
zvejas darbības vai citi cilvēku izraisīti cēloņi, tostarp nelegāla zveja) un kurus 
papildina dažādi papildpasākumi;

 trīs gadu laikā (2012. gadā) par 40 % samazināt stikla zušu (kas īsāki par 12 cm) 
mirstību, ko izraisa profesionālās zvejas darbības; līdz 2015. gadam par 60 % 
jāsamazina visu stadiju zušu (dzelteno, sudraba un stikla zušu) mirstība. To panāks, 
samazinot zvejas intensitāti (piemēram, samazinot zvejas sezonu ilgumu);

 amatieru zvejas jomā aizliegt stikla un sudraba zušu zveju un līdz 2012. gadam par 
30 % samazināt dzelteno zušu mirstību, pēc tam to ik gadu samazinot par vēl 10 % —
līdz 60 % 2015. gadā. Pēc zinātniskā novērtējuma 2015. gadā paredzēt papildu 
pasākumus attiecībā uz dzelteno, kā arī stikla un sudraba zušu zveju vai to aizliegt;

 trīs gadu laikā (2009.–2012.) par 30 % samazināt mirstību citu cilvēku izraisīto cēloņu 
(tostarp nelegālās zvejas) dēļ, pēc tam līdz 50 % 2015. gadā (2012.–2015.), tad līdz 
75 % 2018. gadā (2015.–2018.), konstatējot un pielāgojot galvenos šķēršļus (tostarp 
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turbīnas), lai nodrošinātu ekoloģisko nepārtrauktību (1555 šķēršļi 2015. gadā), un 
veicot papildu pasākumus turbīnu pielāgošanai (īpašas sāntekas zivīm, jauna veida 
turbīnas ar zemu vai nekādu ietekmi un to darbības apturēšana lielas lejupejošas 
migrācijas periodos).

Ņemot vērā Francijas iestāžu jaunos grozījumus Francijas Zušu krājumu pārvaldības plānā, 
Komisija uzskatīja, ka plāna jaunākā versija, ko tā oficiāli saņēma 2010. gada 3. februārī, 
atbilst Regulas (EK) Nr. 1100/2007 prasībām, un tādēļ plāns tika apstiprināts ar Komisijas 
2010. gada 15. februāra lēmumu. Komisija cieši uzrauga plāna īstenošanu un pilnībā izskatīs 
jebkādu informāciju, ko lūgumraksta iesniedzējs varētu atsūtīt par šo jautājumu.


