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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

30.9.2011

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1537/2010, ko iesniedza Apvienotās Karalistes The 
Sharkbait Reef by Sea Life Team un kam pievienoti 112 paraksti, par haizivs 
spuru atdalīšanu 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji iebilst pret haizivs spuru atdalīšanas nežēlīgo praksi, kas ietver 
haizivs spuru nogriešanu un atlikušā ķermeņa izmešanu pār bortu, ļaujot tām nobeigties. Īpaši 
Āzijā haizivs spuras ir ļoti pieprasītas haizivs spuru zupas pagatavošanai, jo uzskata, ka tai 
piemīt dziedinošas īpašības. Lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka jūras ekosistēmā haizivis ir 
ārkārtīgi vērtīgas plēsoņas un ka pārmērīgas nozvejas dēļ tās tiek iznīcinātas. Viņi apgalvo, ka 
trešdaļai haizivju draud izmiršana un ka Eiropā ir vissaudzīgākie noteikumi pasaulē attiecībā 
uz haizivs spuru atdalīšanu. Tādēļ viņi uzstāj uz stingrāku noteikumu ieviešanu, lai aizliegtu 
šo praksi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 23. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemts 2011. gada 30. septembrī

Padomes Regula (EK) Nr. 1185/2003 aizliedz haizivju spuru atdalīšanu (praksi spuras atdalīt 
no haizivs ķermeņa un atlikušo ķermeni palaist atpakaļ jūrā) un neparedz nekādus 
izņēmumus. Ar šo regulu arī aizliegts veikt haizivju spuru atdalīšanu uz kuģiem. Tomēr 
regula izņēmuma kārtā ļauj dalībvalstīm izdot īpašas zvejas atļaujas tādiem zvejas kuģiem, 
kuri var pierādīt, ka to ietilpība ir pietiekama, lai izmantotu visas haizivs daļas, un ir pamatota 
vajadzība atsevišķi uz kuģa pārstrādāt haizivs spuras un atlikušās haizivs daļas. Šīs atļaujas 
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ļauj uz šādiem kuģiem veikt haizivju spuru atdalīšanu, ja tiek izpildīti stingri nosacījumi 
(tostarp prasība saglabāt un izkraut ostā visus haizivju kautķermeņus), kuru mērķis ir padarīt 
iespējamu attiecīgu kontroli.

Komisija 2009. gada februārī pieņēma Starptautisko rīcības plānu attiecībā uz haizivīm un 
paredzēja grozīt šo regulu, lai uzlabotu kontroli un nodrošinātu haizivju krājumu ilgtspējīgu 
pārvaldību. Grozījumu procesa ietvaros Komisija no 2010. gada 15. novembra līdz 2011. gada 
21. februārim veica sabiedrisko apspriešanu. 

Komisija plāno līdz 2011. gada beigām sagatavot likumdošanas priekšlikumu regulas 
grozīšanai.


