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Temats: Lūgumraksts Nr. 0894/2008, ko „Greenpeace Spain” vārdā iesniedza Spānijas 
valstspiederīgais Sebastián Losada Figueiras, par Spānijas varas iestāžu doto 
atļauju zvejot dienvidu zilās tunzivis (Thunnus thynnus), kuru izmērs nesasniedz 
minimālo izmēru

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs atzīmē, ka gan 2007., gan 2008. gadā Spānijas zvejniecības iestādes 
deva atļauju Vidusjūrā ar āķu jedām zvejot dienvidu zilās tunzivis, kuru izmērs bija mazāks 
par minimālo izmēru, kas noteikts ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1559/2007 (2007. gada 
17. decembris), ar ko izveido daudzgadu plānu zilo tunzivju krājumu atjaunošanai Atlantijas 
okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā. Šajā sakarā lūgumraksta iesniedzējs īpaši atsaucas uz 
attiecīgās regulas 7. pantu (minimālais izmērs) un 9. pantu (piezveja) un uzsver, ka 
apdraudējums, kas skar zilo tunzivju krājumus, ir tik nopietns, ka tos būs iespējams atjaunot 
vienīgi, ja valdības nodrošinās atbilstību spēkā esošajiem noteikumiem. Tāpēc viņš 
„Greenpeace” vārdā aicina Eiropas Parlamentu rīkoties, lai darītu galu ES tiesību aktu 
pārkāpumiem, ko īsteno Spānijas varas iestādes.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 13. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā

„Lūgumraksts

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēju, kas darbojas „Greenpeace Spain” vārdā, Spānijas 
zvejniecības iestādes deva atļauju Vidusjūrā ar āķu jedām zvejot dienvidu zilās tunzivis, kuru 
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izmērs bija mazāks par minimālo izmēru, kas noteikts ar Padomes Regulu (EK) 
Nr. 1559/2007 (2007. gada 17. decembris), ar ko izveido daudzgadu plānu zilo tunzivju 
krājumu atjaunošanai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā. Šajā sakarā lūgumraksta 
iesniedzējs īpaši atsaucas uz attiecīgās regulas 7. pantu (minimālais izmērs) un uzsver, ka 
apdraudējums, kas skar zilo tunzivju krājumus, ir tik nopietns, ka tos būs iespējams atjaunot 
vienīgi, ja valdības nodrošinās atbilstību spēkā esošajiem noteikumiem. Tāpēc viņš 
„Greenpeace” vārdā aicina Eiropas Parlamentu rīkoties, lai darītu galu ES tiesību aktu 
pārkāpumiem, ko īsteno Spānijas varas iestādes.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

2006. gadā Starptautiskā Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisija (ICCAT) pieņēma 
Ieteikumu Nr. 06-05, ar ko izveido daudzgadu plānu zilo tunzivju krājumu atjaunošanai 
Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā. Šis ieteikums stājās spēkā 2007. gada 
13. jūnijā un uz laiku tika transponēts Kopienas tiesību aktos ar Padomes Regulu (EK) 
Nr. 643/2007, kas stājās spēkā 2007. gada 13. jūnijā, un pastāvīgi — ar Padomes Regulu (EK) 
Nr. 1559/2007, kas stājās spēkā 2007. gada 22. decembrī un ir piemērojama no 2008. gada 
1. janvāra.

Lūgumraksta iesniedzējs pareizi raksta, ka iepriekšminētā ieteikuma 19. punktā ir noteikts, ka
„līgumslēdzējas puses veic nepieciešamos pasākumus, lai aizliegtu zvejot, turēt uz klāja, 
pārkraut, uzglabāt, atsavināt, transportēt, glabāt, pārdot, kā arī izlikt apskatei un piedāvāt 
pārdošanai zilās tunzivis (Thunnus thynnus thynnus), kas sver mazāk nekā 30 kg”. Tā paša 
ieteikuma 20. punktā ir ietverta atkāpe no 19. punkta un noteikts, ka zilo tunzivju minimālais 
izmērs ir 8 kg un tas ir attiecināms uz „zilajām tunzivīm, kas nozvejotas ar ēsmas zvejas 
laivām, velcēšanas laivām un pelaģiskajiem traleriem Atlantijas okeāna austrumu daļā”, ja tas 
ir atļauts saskaņā ar tā paša ieteikuma I pielikumā noteikto kārtību, un uz „zilajām tunzivīm, 
kas audzēšanai nozvejotas Adrijas jūrā”.

Padomes Regulā (EK) Nr. 1559/2007 7. pantā ir noteikti tie paši nosacījumi, kas ICCAT
ieteikumā. Tās 7. panta 1. punktā ir teikts: „Zilo tunzivju minimālais izmērs Atlantijas okeāna 
austrumu daļā un Vidusjūrā ir 30 kg vai 115 cm.” Tā paša panta 2. punkts nosaka atkāpi no 
1. punkta un pieļauj, ka zilo tunzivju minimālais izmērs ir 8 kg vai 75 cm, piemērojot to 
„zilajām tunzivīm, kas nozvejotas ar ēsmas zvejas laivām, velcēšanas laivām un pelaģiskajiem 
traleriem Atlantijas okeāna austrumu daļā” un „zilajām tunzivīm, kas audzēšanai nozvejotas 
Adrijas jūrā”.

Komisijai kļuva zināms par Spānijas rīkojumu Nr. ARM/1244/2008 un Spānijas 
administrācijas 2008. gada maijā paustajiem paziņojumiem, saskaņā ar kuriem ICCAT pieļauj 
nekomerciālajai flotei nozvejot 2 % zilo tunzivju, kas sver mazāk nekā 30 kg, arī Vidusjūrā.

2008. gada maijā attiecīgie Komisijas dienesti nosūtīja Spānijas administrācijai pieprasījumu, 
lai Spānijas varas iestādes veic labojumus un skaidri paziņo, ka atkāpe no minimālā izmēra
nav attiecināma uz visu nekomerciālo floti, bet tikai uz ēsmas zvejas laivām, velcēšanas 
laivām un pelaģiskajiem traleriem, kas zvejo Atlantijas okeāna austrumu daļā, un uz zilajām 
tunzivīm, kas audzēšanai nozvejotas Adrijas jūrā, un ka tāpēc atkāpes attiecībā uz
minimālajiem izmēriem Vidusjūrā nav pieļaujamas.
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2008. gada kampaņas laikā Komisijas dienesti cieši uzraudzīja to, kā dalībvalstis ievēro visas 
Padomes Regulā (EK) Nr. 1559/2007 noteiktās prasības un nosacījumus. Vēl aizvien tiek 
īstenotas pārbaudes, lai novērtētu dalībvalstu atbilstību zilo tunzivju krājumu atjaunošanas 
plānam kopumā 2008. gadā un Komisija varētu pieņemt lēmumu attiecībā uz rīcību, kas 
nepieciešama gadījumos, ja visās dalībvalstīs tiek atklāti trūkumi saistībā ar atjaunošanas 
plāna īstenošanu kopumā.

Turklāt ir jāatzīmē, ka ICCAT pārskatīja 2006. gada zilo tunzivju krājumu atjaunošanas plānu 
pēdējā ikgadējā sanāksmē, kas norisinājās Marrākešā (Marokā) no 2008. gada 17. līdz 
24. novembrim. Rezultātā ir pieņemts Ieteikums Nr. 08-05 (to ierosināja Eiropas Kopiena 
sadarbībā ar līgumslēdzējām pusēm), ar ko groza ICCAT ieteikumu, ar ko izveido daudzgadu 
plānu zilo tunzivju krājumu atjaunošanai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā. Šā 
ieteikuma 28. punkts ietver atkāpi no minimālā izmēra 30 kg ne tikai attiecībā uz zilajām 
tunzivīm, kas nozvejotas ar ēsmas zvejas laivām un velcēšanas laivām Atlantijas okeāna 
austrumu daļā, un zilajām tunzivīm, kas audzēšanai nozvejotas Adrijas jūrā, bet arī uz zilajām 
tunzivīm, kas nozvejotas Vidusjūrā ar ēsmas zvejas laivām, āķu jedu zvejas kuģiem un 
kuģiem zvejai ar āķiem nekomerciālai piekrastes zvejai svaigu zivju iegūšanai.

Secinājums

Komisija piekrīt lūgumraksta iesniedzējam, ka zilo tunzivju krājumi Atlantijas okeāna 
austrumu daļā un Vidusjūrā ir nopietni apdraudēti un tos nebūs iespējams atjaunot, ja 
dalībvalstis neievēros pastāvošos noteikumus. Paturot to prātā, Komisija pieņems lēmumu par 
to, kā rīkoties pēc zilo tunzivju krājumu atjaunošanas plāna īstenošanas novērtēšanas kopumā 
2008. gada zvejas kampaņas laikā. Turklāt Komisija turpina nodrošināt, ka dalībvalstis pilnībā 
un pareizi īsteno pasākumus, kas izstrādāti zilo tunzivju aizsargāšanai.”


