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O'Sullivan par kopējās zivsaimniecības politikas ietekmi uz Īrijas zvejniekiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apstrīd nozvejas kvotas, kas piešķirtas Īrijai saistībā ar kopējās 
zivsaimniecības politiku, jo uzskata, ka tās ir netaisnīgi sadalītas un var apdraudēt Īrijas 
zivsaimniecības nozari. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Īrijas zvejnieki tiktu diskriminēti 
salīdzinājumā ar Eiropas kolēģiem. Lūgumraksta iesniedzējs informē, ka Eiropas 
zivsaimniecības politika nepiedāvā piemērotus risinājumus bezatbildīgas zvejniecības 
problēmai un liek šaubīties par Īrijas zvejnieku kopienas dzīvotspēju. Viņš lūdz 
zivsaimniecības politikas jomā atjaunot valsts kontroli.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 5. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

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

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs apstrīd nozvejas kvotas, kas piešķirtas Īrijai saistībā ar kopējās 
zivsaimniecības politiku (KZP), jo uzskata, ka tās ir netaisnīgi sadalītas un var apdraudēt 
Īrijas zivsaimniecības nozari. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Īrijas zvejnieki tiktu 
diskriminēti salīdzinājumā ar Eiropas kolēģiem. Lūgumraksta iesniedzējs informē, ka Eiropas 
zivsaimniecības politika nepiedāvā piemērotus risinājumus bezatbildīgas zvejniecības 
problēmai un liek šaubīties par Īrijas zvejnieku kopienas dzīvotspēju. Viņš lūdz 
zivsaimniecības politikas jomā atjaunot valsts kontroli. Lūgumraksta iesniedzēju atbalsta 
Eiropas Parlamenta deputāte Kathy Sinnott.



PE423.698v01-00 2/3 CM\777672LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Komisija atzīst, ka kopējās zivsaimniecības politikas kontroles režīmam un īpaši tā 
īstenošanas procesam, ko realizē dalībvalstis, piemīt būtiski trūkumi, kuru dēļ tas nebija 
iedarbīgs un neveicināja KZP pamatmērķu, proti, ilgtspējīgas Eiropas zivsaimniecības, 
sasniegšanu. Nesekmīga kontrole negatīvi ietekmē visu KZP elementu īstenošanu, mazinot 
aizsardzības un flotes pārvaldības iniciatīvu panākumus. Tāpēc Komisija ierosināja radikāli 
pārskatīt kontroles pamata noteikumus, aizstājot sistēmu, kas bija neefektīva, dārga un 
sarežģīta, ar tādu sistēmu, kas dotu vēlamos rezultātus. Jaunās sistēmas mērķis ir labāka un 
vienota kontroles politikas īstenošana valsts līmenī, nodrošinot vienādas iespējas, vienlaicīgi 
ņemot vērā atšķirības starp dažādām flotēm un to specifiskās īpašības. Saskaņā ar KZP 
dalībvalstis ir atbildīgas par KZP tiesību aktu efektīvu kontroli un ieviešanu. Ierosinātajā 
kontroles sistēmas reformā tiek uzsvērta šī atbildība, un ir paredzēta darbību pārbaude visā 
tirgus ķēdē, sākot no nozvejas līdz mazumtirgotājam. Komisija arī turpmāk pārraudzīs 
regulatorus, uzraugot, kā dalībvalstis pilda savas saistības, lai nodrošinātu KZP noteikumu 
ieviešanu.

Saskaņā ar lūgumrakstu Īrijai savas valsts teritoriālajos ūdeņos neobjektīvi tiek ierobežotas 
zvejas iespējas. Daļu, kas katrai dalībvalstij pienākas no attiecīgā krājuma, nosaka fiksēts 
sadales kods, kas KZP žargonā ir pazīstams kā nosacīta stabilitāte. Šis kods ir pamatā visai 
KPN (kopējās pieļaujamās nozvejas) sadalei krājumiem, kurus regulē saskaņā ar KZP. Tas 
lielā mērā tiek balstīts uz vēsturiskām zvejas struktūrām un dalībvalstu savstarpējām sarunām. 
Konkrētajā Īrijas gadījumā daļas, par kurām tika panākta vienošanās 1983. gadā saskaņā ar 
sākotnējo relatīvo stabilitāti, jau bija augstākas par tām daļām, kas atbilst Īrijas vēsturiskajām 
zvejas struktūrām. Turklāt Īrija gūst labumu no t. s. „Hāgas prioritātēm”, sakarā ar ko noteiktu 
zvejas iespēju samazināšanās gadījumā Īrijas daļa netiek atbilstoši samazināta. Tāpat kā Īrijas 
gadījumā, sarunām par pievienošanos ES ir izšķiroša nozīme, nosakot topošās dalībvalsts daļu 
nākotnē. Īrijas teritoriālajos ūdeņos esošo krājumu sadales pašreizējā statusa bāze tādējādi ir 
jāsaprot kā Īrijas un dalībvalstu pieņemtās paketes daļa, un tajā jau ir iekļauta labvēlīgāka 
Īrijas interešu traktēšana. Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka relatīvās 
stabilitātes principa spēkā esamība nav neapstrīdama vai neaizskarama. Plānojot veicamos 
pasākumus, lai nākotnē nodrošinātu labāku KZP darbību, kopā ar daudziem politikas 
aspektiem ir jāpārskata šis princips. KZP ir plānots pārskatīt un reformēt 2012. gadā, un 
Komisija jau apsver šos dažādos jautājumus un uzsāk lielu konsultēšanās procesu1 par ceļu uz 
reformu. Jautājumi, par kuriem lūgumraksta iesniedzējs pauda bažas, atrodas pašā diskusiju 
krustpunktā. Turklāt KZP reforma nav vērsta tikai uz uzraudzību un ieviešanu, bet arī citiem 
politikas elementiem. Sarunās ar dalībvalstīm pašlaik tiek izskatītas un iepazītas citas 
alternatīvas, kas varētu palīdzēt nākotnē uzlabot visas sistēmas darbību.

Attiecībā uz jautājumu par kontroles atgūšanu pār teritoriālajiem ūdeņiem ir svarīgi atzīmēt, 
ka jebkurā gadījumā lielākā zivju resursu daļa pārvietojas ārpus atsevišķu valstu 
jurisdikcijām. Tāpēc, ja Īrija atgūtu pārvaldību pār saviem teritoriālajiem ūdeņiem, tai būtu 

                                               
1

http://ec.europa.eu/fisheries/publications/factsheets/legal_texts/reflection_cfp_08_en.
pdf
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jānoslēdz sadarbības līgumi ar saviem kaimiņiem, lai nodrošinātu, ka citas valstis pārmērīgi 
neizmantotu tos pašus krājumus ārpus Īrijas teritoriālajiem ūdeņiem, tādējādi graujot Īrijas 
zivsaimniecību. Īrijai būtu arī jānoslēdz divpusējas vienošanās ar citām valstīm par Īrijas 
zvejas kuģu piekļuvi citu valstu teritoriālajiem ūdeņiem. KZP nodrošina, ka visas valstis 
uzņemas atbildību par savu resursu daļu, un tāpēc kompleksas divpusējas procedūras kļūst 
nevajadzīgas. 

Secinājumi

Komisija piekrīt lūgumraksta iesniedzējam, ka, lai uzņemtos īpašumtiesības un atbildību, 
politikai attiecībā pret ieinteresētajām pusēm ir jābūt godīgai. Tomēr lūgumraksta iesniedzēja 
situācijas godīgumu nevar pilnībā vispārināt, novērtējot tikai to situāciju, kāda ir Īrijas 
teritoriālajos ūdeņos. ES zvejnieku relatīvās tiesības piekļuves zvejniecības iespējām citu 
valstu teritoriālajos ūdeņos nozīmē ir darījumu kompleksu vienošanās rezultāts starp pašām 
dalībvalstīm, un tikai to vispārējs izvērtējums sniedz patiesu priekšstatu par interešu līdzsvaru. 
Tomēr KZP ir tālu no pilnības un ir steidzami jāpievērš uzmanība jomām, kur tā nedarbojas 
pareizi, īpaši uzraudzībai un ieviešanai, un jāsāk nopietni pārdomāt, kādas reformas ir 
nepieciešamas, lai efektīvi sasniegtu tās mērķus nodrošināt ilgtspējīgu zivsaimniecības 
pastāvēšanu un iztikas līdzekļus zvejniekiem un zivsaimniecībā strādājošajiem, pamatojoties 
uz lieliem zivju krājumiem un veselīgu jūras vidi.


