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Ispanijoje, kurią pateikė Ispanijos pilietis Salvador Peiró Gómez 
Eksperimentinės akvakultūros centro vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi teisės aktais, kuriais nustatoma mėgėjiškos ungurių žūklės 
Valensijos regione Ispanijoje tvarka, jis paskelbti Valensijos regiono oficialiajame leidinyje.
Jo nuomone, šie teisės aktai prieštarauja Reglamentui (EB) Nr. 330/97, nes jais 
neužtikrinamas šios rūšies gyvūnijos išlikimas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. lapkričio 17 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gegužės 6 d.

„Peticijos pateikėjas nurodo 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/971 dėl 
laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą. Šiame reglamente 
pateiktos nuostatos dėl keturiuose šio reglamento prieduose išvardytų rūšių importo, eksporto 
ir grįžtamojo eksporto, taip pat dėl ES vidaus prekybos šiomis rūšimis.
Kadangi šiame reglamente europinių upinių ungurių (Anguilla anguilla) žvejyba Europos 
Sąjungoje nereglamentuojama, Komisija norėtų atkreipti peticijos pateikėjo dėmesį į 2007 m. 
rugsėjo 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1100/20072, nustatantį priemones europinių 
ungurių ištekliams atkurti.
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Komisija norėtų pabrėžti, kad šiame reglamente nurodomas tik siektinas tikslas, visų pirma, 
atkurti šios žuvies išteklius kompetentingoms valstybių narių institucijoms patvirtinant 
ungurių išteklių valdymo planus, pagal kuriuos 40 proc. ungurių galėtų patekti į jūrą. Kaip šį 
tikslą pasiekti turi nuspręsti minėtosios institucijos. Todėl, priemonės, kurių imamasi 
vadovaujantis ungurių išteklių valdymo planu, parenkamos nacionaliniu arba regioniniu 
lygmeniu. Remdamasi mokslinės institucijos pateiktu vertinimu, Komisija tik įvertina, ar 
numatytomis priemonėmis išties galima pasiekti šiuos tikslus. Todėl minėtasis reglamentas 
puikiai iliustruoja tai, kad atitinkamų veiksmų reikėtų imtis visapusiškai laikantis 
subsidiarumo principo ir tinkamai atsižvelgiant į vietos ir regiono specifiškumą.

Peticijos pateikėjas iš tiesų kelia klausimą, ar ungurių išteklių valdymo planas, kurį Valensijos 
autonominė sritis pateikė Europos Komisijai, atitinka Reglamento (EB) Nr. 1100/2007 
nuostatas.

Prieš atsakant į šį klausimą vertėtų prisiminti tai, kad iš mokslinių duomenų akivaizdžiai 
matyti, jog europinių upinių ungurių ištekliai labai išeikvoti ir neatitinka saugių biologinių 
ribų. Todėl Tarptautinė jūrų tyrinėjimo taryba (angl. ICES) pasiūlė parengti europinių upinių 
ungurių atkūrimo planą ir kuo labiau sumažinti šių išteklių naudojimą bei kitą šiai gyvūnijos 
rūšiai įtakos turinčią žmonių veiklą. 2005 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamentas patvirtino 
rezoliuciją, kurioje Komisija raginama nedelsiant pateikti pasiūlymą dėl reglamento dėl 
europinių upinių ungurių išteklių atkūrimo. Dėl šios priežasties priimtas minėtas 2007 m. 
rugsėjo 18 d. Tarybos reglamentas Nr. 1100/2007, kuriuo vadovaudamosi atsakingos 
valstybių narių administracijos turėjo parengti jų teritorijose esančioms ungurių buveinėms 
skirtus ungurių išteklių valdymo planus.

Valensijos autonominės valdžios Aplinkos, vandens, miestų ir buveinių departamentas įkūrė 
keletą darbo grupių, kad jos konsultuotų suinteresuotuosius subjektus, ir parengė ungurių 
išteklių valdymo Valensijos autonominėje srityje planą.

Komisija gavo šį didelės apimties dokumentą (daugiau nei 1 000 puslapių išsamios 
informacijos ir žemėlapių), taip pat 11 kitų ungurių išteklių valdymo Ispanijos regionuose 
planų ir, vadovaudamasi Tarybos reglamento (EB) Nr. 1100/2007 5 straipsnio 1 dalimi, 
pateikė juos Tarptautinei jūrų tyrinėjimo tarybai, kad atliktų techninį ir mokslinį vertinimą. Po 
to Tarptautinė jūrų tyrinėjimo taryba pasiūlė šiuos ungurių išteklių valdymo planus šiek tiek 
patobulinti, ir tik tada Komisija galėjo juos oficialiai patvirtinti.
Išvada
Valensijos parengtame ungurių išteklių valdymo plane numatyta, kad stiklinius unguriukus 
galima žvejoti tik komercinės žvejybos tikslais ir kad ilgesnių kaip 12 cm ungurių žvejyba 
gali būti laikoma ir komercine, ir mėgėjiška. 2010 m. spalio 1 d. Sprendimu Nr. C(2010)6360 
Europos Komisija oficialiai patvirtino šį ungurių išteklių valdymo planą, taip pat 11 kitų 
ungurių išteklių valdymo Ispanijos regionuose planų ir vieną ungurių išteklių valdymo visoje 
Ispanijoje planą. Taigi Komisija, remdamasi Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos moksliniu 
vertinimu, laikėsi nuomonės, kad šie ungurių išteklių valdymo planai atitinka Reglamente 
(EB) Nr. 1100/2007 nustatytus reikalavimus.“


