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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0920/2010, ko Centro Acuicultura Experimental
(Eksperimentālās akvakultūras centra) vārdā iesniedza Spānijas 
valstspiederīgais Salvador Peiró Gómez, par zušu rekreatīvo makšķerēšanu 
Valensijā, Spānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par tiesību aktu attiecībā uz zušu rekreatīvo makšķerēšanu 
Valensijā, kas publicēts Valensijas reģiona oficiālajā vēstnesī. Viņš uzskata, ka ar šo tiesību 
aktu tiek pārkāpta Regula (EK) Nr. 330/97, jo tajā netiek ņemta vērā šo sugu izdzīvošana.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 17. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. maijā

Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz Padomes 1996. gada 9. decembra Regulu (EK) 
Nr. 338/971 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību.
Minētajā regulā paredzēti noteikumi tās četros pielikumos uzskaitīto sugu indivīdu 
importēšanai, eksportēšanai un reeksportēšanai, kā arī iekšējai tirdzniecībai ES.

Tā kā šī regula nereglamentē Eiropas zušu (Anguilla anguilla) zvejniecību ES, Komisija 
iesaka lūgumraksta iesniedzējam skatīt Padomes 2007. gada 18. septembra Regulu (EK) 
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Nr. 1100/20071, ar ko nosaka pasākumus Eiropas zušu krājumu atjaunošanai.

Komisija uzsver, ka minētajā regulā tikai aprakstīts sasniedzamais mērķis, proti, dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm pieņemot zušu krājumu pārvaldības plānus (ZKPP), atjaunot zušu 
krājumu, ļaujot 40 % zušu nokļūt jūrā. Minēto iestāžu kompetencē ir izlemt, kā šo mērķi 
sasniegt. Tādēļ pasākumu izvēle ZKPP ietvaros notiek valsts vai reģionālā līmenī. Komisija, 
balstoties uz zinātniskas organizācijas novērtējumu, tikai nosaka, vai pasākumi patiešām ļauj 
sasniegt šos mērķus. Tādējādi minētā regula ir labs piemērs atbilstīgai rīcībai, pilnībā 
ievērojot subsidiaritātes principu un pienācīgi ņemot vērā vietējo un reģionālo specifiku.

Lūgumraksta iesniedzējs patiesībā apšauba Valensijas autonomā apgabala Eiropas Komisijai 
iesniegtā zušu krājumu pārvaldības plāna (ZKPP) atbilstību Regulai (EK) Nr. 1100/2007.

Pirms atbildes uz lūgumraksta iesniedzēja iebildumiem jāatgādina, ka zinātniskā informācija 
skaidri liecina, ka Eiropas zušu krājumi ir tik ļoti noplicināti, ka tie vairs nav drošās 
bioloģiskās robežās. Tādēļ Starptautiskā Jūras pētniecības padome (SJPP) ieteica izstrādāt 
visu Eiropas zušu krājumu atjaunošanas plānu un, cik vien iespējams, ierobežot izmantošanu 
un citas cilvēku darbības, kas ietekmē šos krājumus.

Eiropas Parlaments 2005. gada 15. novembrī pieņēma rezolūciju, aicinot Komisiju 
nekavējoties iesniegt priekšlikumu regulai par Eiropas zušu krājumu atjaunošanu. Rezultātā 
2007. gada 18. septembrī tika pieņemta iepriekš minētā Padomes Regula (EK) Nr. 1100/2007, 
kuras ietvaros atbildīgajām dalībvalstu iestādēm jāsagatavo zušu krājumu pārvaldības plāni 
(ZKPP) attiecībā uz zušu dzīvotnēm to teritorijās.

Valensijas autonomā apgabala Vides, ūdensapgādes, pilsētplānošanas un mājokļu ministrija 
(kas izstrādāja „Valensijas autonomā apgabala zušu krājumu pārvaldības plānu”) izveidoja 
vairākas darba grupas, lai apspriestos ar ieinteresētajām pusēm.

Komisija saņēma šo apjomīgo dokumentu (vairāk nekā 1000 lapu detalizētas informācijas un 
visaptverošu karšu) kopā ar pārējiem 11 Spānijas reģionālajiem ZKPP un saskaņā ar Padomes 
Regulas (EK) Nr. 1100/2007 5. panta 1. punktu iesniedza tos visus SJPP tehniskam un 
zinātniskam novērtējumam. SJPP pēc tam ierosināja vairākus šo ZKPP uzlabojumus, kas 
jāveic, pirms Komisija tos var oficiāli pieņemt.

Secinājums

Valensijas ZKPP paredzēts, ka stikla zušu zveja ir atļauta tikai komerciāliem mērķiem un ka 
zušus, kuru garums pārsniedz 12 cm, var zvejot gan komerciāliem, gan rekreatīviem mērķiem. 
Šo ZKPP kopā ar pārējiem 11 Spānijas reģionālajiem ZKPP un vienu valsts ZKPP par visu 
Spāniju Eiropas Komisija oficiāli pieņēma ar 2010. gada 1. oktobra Lēmumu C(2010)6360. 
Tas nozīmē, ka Komisija, balstoties uz SJPP zinātnisko novērtējumu, uzskatīja, ka šie ZKPP 
atbilst Regulas (EK) Nr. 1100/2007 prasībām.
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