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Tema: Peticija Nr. 1537/2010 dėl ryklių pelekų šalinimo, kurią pateikė Jungtinės 
Karalystės organizacija The Team of Sharkbait Reef by Sea Life, su 
maždaug 112 parašų 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjai protestuoja prieš žiaurų ryklių pelekų šalinimą, kai sugautam rykliui 
nupjaunami pelekai, o gyvūnas išmetamas atgal į vandenyną ir negalėdamas plaukti žūsta 
uždusęs. Ypač didelė ryklių pelekų paklausa Azijoje, kur iš jų verdama sriuba, kaip tikima, 
turinti gydomųjų savybių. Anot peticijos pateikėjų, rykliai yra vertingi jūrų ekosistemos 
plėšrūnai, nykstantys dėl pernelyg intensyvios žvejybos. Peticijos pateikėjai pabrėžia, kad 
trečdaliui ryklių rūšių gresia išnykti. Anot peticijos pateikėjų, su ryklių gaudymu susiję ES 
teisės aktai mažiausiai griežti pasaulyje, todėl jie primygtinai prašo griežtesnių taisyklių 
kovojant su ryklių pelekų pjaustymu.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. kovo 23 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 30 d.

Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 1185/2003 ryklių žvejyba draudžiama (pelekų nupjovimo ir 
likusios ryklio dalies išmetimo praktika) be išimčių. Juo taip pat draudžiama nupjauti ryklio 
pelekus laivuose. Tačiau išimties tvarka reglamentu valstybėms narėms leidžiama išduoti 
specialų žvejybos leidimą laivams, kurie įrodo, jog yra pajėgūs panaudoti visas ryklių dalis, ir 
pagrindžia, kad jiems yra būtina laive atskirai apdoroti ryklių pelekus ir viskas kitas dalis. 
Šiais leidimais leidžiama nupjauti ryklių pelekus tokiuose laivuose su sąlyga, kad jie laikytųsi 
griežtų sąlygų (įskaitant reikalavimą išsaugoti ir į sausumą atgabenti visas ryklių dalis), kurios 
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nustatytos tokiu būdu, kad galėtų būti vykdoma atitinkama kontrolė.

Kai Komisija2009 m. vasario mėn. priėmė Tarptautinį veiksmų planą dėl ryklių, ji planavo iš 
dalies pakeisti šį reglamentą, siekiant sustiprinti kontrolę ir užtikrinti tvarų ryklių išteklių 
valdymą. Komisija, vykdydama keitimo iš dalies procesą, 2010 m. lapkričio 15 d. – 2011 m. 
vasario 21 d. surengė viešąsias konsultacijas. 

Komisija rengiasi iki 2011 m. pabaigos pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros akto, kuriuo 
keičiamas šis reglamentas.


