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Lūgumrakstu komiteja

7.05.2007

PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0416/2005, ko „Związek Rybaków Polskich” (Polijas zvejnieku 
apvienība) vārdā iesniedza Polijas valstspiederīgais Grzegorz Halubek (un kam 
pievienoti trīs paraksti), par situāciju, kādā nonākuši Polijas zvejnieki saistībā ar 
Padomes Regulas (EK) Nr. 812/2004, ar ko nosaka pasākumus attiecībā uz vaļveidīgo 
nejaušu nozveju zvejniecībā un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 88/98, īstenošanu.

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kas ir Polijas Zvejnieku apvienības priekšsēdētājs uzskata, ka 
Padomes Regula (EK) Nr. 812/2004, ar ko nosaka pasākumus attiecībā uz vaļveidīgo nejaušu 
nozveju zvejniecībā un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 88/98, un it īpaši tās nosacījums, kas 
ierobežo driftertīklu izmantošanu, grauj Polijas zvejnieku, īpaši lašu zvejnieku, ekonomisko 
situāciju un neļauj tiem piekopt tradicionālo dzīves veidu. Uzsverot, ka Polijas zvejnieki, 
protams, vēlas palīdzēt vides aizsardzībā, viņš arī lūdz Eiropas Savienībai piešķirt 
atbrīvojumu no regulas ievērošanas ICES 25. līdz 29. apakšapgabalā Baltijas jūrā.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2005. gada 20. septembrī. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2006. gada 3. februārī

Komisijas sniegtā informācija

Lūgumraksts ir par pasākumiem, kuru ieviešanu nosaka Regula (EK) Nr. 812/2004 attiecībā 
uz vaļveidīgo nejaušu nozveju un it īpaši pakāpenisku driftertīklu izmantošanas aizliegšanu 
Baltijas jūrā. Lūgumraksta iesniedzēji uzskata, ka pieejamie dati nepierāda, ka šie zvejas rīki
apdraud ostas teritorijās mītošos cūkdelfīnus. Viņi arī uzsver, ka šādi pasākumi grauj to 
Polijas zvejnieku ekonomisko situāciju, kas izmanto driftertīklus lašu zvejniecībā, jo nav 
piemērota alternatīva veida zvejniecībā, un neļauj viņiem piekopt tradicionālo dzīves veidu. 
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Tādēļ lūgumraksta iesniedzēji atbalsta Polijas iestāžu ierosinājumu par pastāvīgu atkāpi no 
dažiem Regulā (EK) Nr. 812/2004 paredzētajiem pasākumiem.

Attiecībā uz šiem jautājumiem Komisija atgādina par šādiem faktoriem:

1. lūgumraksta iesniedzēji atceras, ka viņu prasība un uzskati līdzinās tiem uzskatiem, ko 
Polijas iestādes iesniedza Komisijai;

2. 2004. gada 30. aprīļa vēstulē Polijas valsts, atsaucoties uz Pievienošanās akta 57. pantu, 
lūdza pastāvīgu atkāpi no iepriekš minētās Regulas (EK) Nr. 812/2004 attiecībā uz:

- pienākumu samazināt to zvejas kuģu skaitu, kas izmanto driftertīklus Baltijas 
jūras zivsaimniecībās (9. pants),

- pienākumu ieviest novērotāju sistēmas (4. panta 1. punkts saskaņā ar 
nosacījumiem, kas noteikti III pielikumā),

- pienākumu izmantot aktīvas akustiskās atbaidīšanas iekārtas uz kuģiem, kas 
izmanto driftertīklus un grunts žaunu tīklus zvejniecībai Baltijas jūras 
24. apakšapgabalā (2. panta 1. punkts saskaņā ar nosacījumiem, kas noteikti I 
pielikumā).

Šis lūgums bija pamatots galvenokārt uz pārliecinošas informācijas trūkumu par nozīmīgu 
cūkdelfīnu populācijas parādīšanos jūras teritorijā, kuru Polijas zvejnieki tradicionāli izmanto,
un vaļveidīgo nejaušu nozveju, ko izraisa lašu zvejā izmantotie driftertīkli, kā arī uz sociālo 
un ekonomisko saistību ar Regulā (EK) Nr. 812/2004 paredzēto pasākumu īstenošanu.

3. Rūpīgi izvērtējot Polijas lūgumu, Komisija ir ņēmusi vērā vairākus faktorus, it īpaši 
faktorus, kas parādās zinātniskajos ziņojumos, kurus izstrādājusi Starptautiskā Jūras 
pētniecības padome (ICES) un Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komiteja 
(STECF).

Mazo vaļveidīgo dzīvnieku nejauša nozveja tiek uzskatīta par galveno draudu vaļveidīgo 
populācijai. Regulu (EK) Nr. 812/2004 pieņēma ar stingru Eiropas Parlamenta atbalstu, lai
konsekventi un atsaucīgi sadarbojoties Kopienas līmenī, uzlabotu pasākumus, kuru mērķis ir 
mazo vaļveidīgo dzīvnieku aizsardzība. Tā arī pilnībā saskan ar kopējās zivsaimniecības 
politikas noteikto pienākumu mazināt zvejniecības ietekmi uz jūras ekosistēmu. Visi 
aplūkojamie pasākumi ir jāpiemēro visās dalībvalstīs vienādi un saskaņā ar kopēju 
pakāpenisku grafiku.

Cūkdelfīns ir vienīgais vaļveidīgais dzīvnieks, kas sastopams Baltijas jūrā. Taču tā ir 
visapdraudētākā mazo vaļveidīgo populācija Eiropā. Šo dzīvnieku retā sastopamība apgrūtina 
precīzu populācijas izvērtēšanu, bet saskaņā ar populācijas aplēsēm ir saglabājušies daži simti 
šo dzīvnieku.

Ļoti nelielā cūkdelfīnu populācija, kas vēl saglabājusies Baltijas jūrā, ir iemesls tam, ka
nejaušas nozvejas ir retums, taču ikviena šāda nozveja ir patiešām izšķiroša šīs populācijas 
izdzīvošanai un aizsardzībai. Lai gan šķiet, ka šie dzīvnieki biežāk uzturas Baltijas jūras 
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dienvidu daļā, viņi parādās un migrē arī Baltijas jūras ziemeļu rajonos.

Cūkdelfīnu retā sastopamība Baltijas jūrā apgrūtina zivrūpniecības iespējas atzīt zvejniecības 
iespējamo ietekmi. Zvejnieki arī iebilst pret īstenojamajiem pasākumiem, jo īpaši tiem, kas 
pamatoti uz izmaksām, kuras saistītas ar zvejas metodes maiņu. Tomēr par dažām no šīm 
izmaksām ir iespējams saņemt kompensāciju noteiktā apmērā, izmantojot iespējas, ko nosaka 
Zivsaimniecības vadības finanšu instruments.

4. Vispārējs secinājums ir tāds, ka Polijas lūguma izskatīšanas laikā nav iegūti pierādījumi, ka 
tās pozīcija būtiski atšķiras no citām iesaistītajām dalībvalstīm, kam jāievieš pasākumi 
Baltijas jūras teritorijā.

Tādēļ Komisija secināja, ka nav pietiekama pamatojuma, lai iesniegtu Padomei priekšlikumu 
par Polijai piešķiramo atbrīvojumu no saistībām ievērot dažus nosacījumus attiecībā uz 
vaļveidīgo nejaušu nozveju zvejniecībā, ko paredz Regula (EK) Nr. 812/2004, un tādēļ 
2004. gada 16. augustā nolēma noraidīt Polijas lūgumu.

5. 2005. gada februārī Polija vēlreiz izklāstīja savu nostāju un iesniedza to pašu lūgumu par 
atkāpi no Kopienas tiesību aktiem. Tā kā neparādījās jauna, vērā ņemama informācija, Polijas 
iestādēm tika izteikts aicinājums skatīt iepriekšējo Komisijas lēmumu par šo tematu.

6. 2005. gada 22. novembrī Ministru padome vienprātīgi pieņēma politisko vienošanos par 
jaunu tehnisko pasākumu kopumu zvejniecības resursu aizsardzībai Baltijas jūrā, ņemot vērā 
Eiropas Parlamenta izteikto viedokli 2005. gada 13. oktobrī un Komisijas vienošanos par 
priekšsēdētāja ierosināto kompromisu. Šī jaunā regula paredz ierobežotas atkāpes driftertīklu 
izmantošanas pakāpeniskai pārtraukšanai Baltijas jūrā. Beigu termiņš zvejai ar driftertīkliem 
netika mainīts, taču zvejas kuģu skaits, kas drīkst zvejot, izmantojot driftertīklus 2007. gadā –
pēdējā gadā, kad zvejošana, izmantojot driftertīklus vēl ir atļauta – tika palielināts no 20 % uz 
40 % no to kuģu skaita, kas zvejniecībā izmantoja driftertīklus no 2001. gada līdz 
2003. gadam.

7. Lūgumraksta iesniedzēji atbalsta Polijas valsts 2005. gada sākumā pieņemto nostāju. 
Ņemot vērā, ka kopš tā laika Polija ir piekritusi iepriekš minētajiem jaunajiem noteikumiem 
par atteikšanos no driftertīklu izmantošanas Baltijas jūrā, Komisija aicina lūgumraksta 
iesniedzējus attiecināt šos jaunos noteikumus uz šo lūgumrakstu.

4. Komisijas starpposma atbilde, kas saņemta 2007. gada 7. maijā

Komisija uzmanīgi izpētīja Polijas izteikto lūgumu un jau sniedza attiecīgo informāciju 
Lūgumrakstu komitejas sanāksmē 2006. gada 2. maijā.

Šobrīd Komisijai nav jaunas informācijas par šo lietu, un tādēļ tā apstiprina savu nostāju, ka 
visām dalībvalstīm ir pilnībā jāīsteno noteikumi, kurus paredz Padomes Regula 
(EK) Nr. 812/2004.

Kā jau minēts iepriekšējā paziņojumā Eiropas Parlamentam un apspriests Lūgumrakstu 
komitejā 2006. gada 2. maijā, lūgumrakstu iesniedzēji atbalsta nostāju, kāda Polijas valstij
bija 2005. gada sākumā. Polija piekrita jaunajiem noteikumiem par atteikšanos no driftertīklu 
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izmantošanas Baltijas jūrā, ko iekļāva 2005. gada decembra Padomes Regulā (EK) 
Nr. 2187/2005. Tādējādi lūgumraksta iesniedzēji vairs nevar atsaukties uz valdības lūgumu 
piešķirt pastāvīgu atkāpi no tiesību aktiem.


