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Temats: Lūgumraksts Nr. 1392/2008, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgais Martin Kerin, 
par Kopējo zivsaimniecības politiku un zvejošanu ar driftertīkliem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs nepiekrīt lašu zvejas aizliegumam ar driftertīkliem Īrijas ūdeņos. 
Viņš informē, ka, lai arī Īrijas dienvidrietumos ir lašu pārpalikums, lašu nozvejas kvota ir 
samazināta par trešdaļu. Viņš apgalvo, ka tas nebalstās uz zinātnisku izpēti, bet gan uz 
cerībām, ka zinātne šo samazinājumu nākotnē atbalstītu. Turklāt viņš raksta, ka nevis zveja ar 
driftertīkliem, bet gan lašu audzēšana apdraud lašu krājumus. Saistībā ar šo viņš norāda, ka 
lielās lašu audzētavas apdraud savvaļas lašus ar parazītiem, kas kaitē jaunajiem savvaļas 
lašiem. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Īrijas ūdeņu kontrole ir atkal jānodod Īrijas 
zvejniecības jomas pārstāvjiem, lai sekmētu tās izdzīvošanu un ilgtspējīgu darbību un lai 
saglabātu īru tradīcijas un kultūru. Viņaprāt, Kopējā zivsaimniecības politika ir neatbilstoša 
un diskriminē Īrijas zvejniekus salīdzinājumā ar viņu Eiropas kolēģiem, un viņš uzskata, ka ir 
nepieciešamas būtiskas izmaiņas šajā politikā, lai nepieļautu Īrijas zvejnieku izzušanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 25. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 15. maijā

„Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Komisija atzīst faktu, ka zvejniecība ar driftertīkliem nebija vienīgais drauds lašu 
populācijām. Vides degradācijai, kas īpaši skar saldūdens ūdensteču kvalitāti un hidrogrāfiju, 
kā arī mijiedarbei ar tādām ekonomikas darbībām kā akvakultūra (īpaši ar audzētavās audzētu 
lašu izbēgšanu saistītā riska dēļ vai iespējamas slimību un parazītu, piemēram, jūras utu 
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abpusējas pārnešanas riska dēļ) var būt būtiska loma lašu krājumu izdzīvošanā. Šobrīd tiek 
sasniegts nozīmīgs progress cīņā ar šiem draudiem, īpaši mijiedarbības ar akvakultūru jomā, 
taču drauds, ko rada jauktu krājumu zvejniecība, joprojām ir īpaši satraucošs galvenokārt 
neparedzamo seku dēļ. 

Pēdējos gados jautājums par lašu zvejniecību ar driftertīkliem jūrā izraisīja plašas debates. 
2006. gada maijā Komisija izdeva tehnisku ziņojumu par šo tematu1, aprakstot pastāvošo 
zvejniecības situāciju, problēmas, kas to skar, dažādus dalībvalstu izveidotus pārvaldes 
režīmus un iespējamās pieejas situācijas uzlabošanai. Īsumā problēma ir šo zvejniecību 
jauktais raksturs, jo nešķirojot tika ķerti dažādas izcelsmes laši, tādā veidā pakļaujot riskam 
tos lašu krājumus, kas bija ārpus drošajām bioloģiskajām robežām, tai skaitā upēs, kas nebija 
Īrijas upes. Vairākiem lašu krājumiem sliktos apstākļos tika veikti atjaunošanas pasākumi, 
piemērojot Direktīvu 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību. 
Pastāvēja risks, ka šo pasākumu lietderība tiks likvidēta ar lašu ķeršanu jūrā, pirms tie nokļūst 
savās mītnes upēs, lai nārstotu. Par labāko atzītā iespēja, kas ir izklāstīta ziņojumā, bija atstāt 
atbildību dalībvalstu varas iestāžu ziņā, jo zvejniecība galvenokārt notiek teritoriālajos 
ūdeņos, un kuģi no dažādām dalībvalstīm nedala zvejas vietas.
Pēc ilga apspriešanās un pārbaudes procesa par visām iespējām Īrijas varas iestādes pieņēma 
lēmumu aizliegt šīs jauktās zvejas un paredzēt kompensēšanas mehānismu tiem, kas pamet 
zvejniecību.

Lai arī zvejniecība ar driftertīkliem Īrijā darbojās tikai jūnijā un jūlijā četras dienas nedēļā, 
tomēr šī relatīvi īsā zvejas sezona bija nozīmīgs ieguldījums ekonomikā Īrijas maza apmēra 
zvejniecības kopienu noteiktās nozarēs. Ir jāuzsver, ka vairāki zvejnieki, kas zvejoja ar 
driftertīkliem, bija tikai gadījuma zvejnieki, un šiem cilvēkiem šīs nodarbes zaudēšana nebija 
tik dramatiska kā tiem, kas ekonomiski patiesi bija atkarīgi no šīs zvejniecības. Pēdējie 
acīmredzot meklēja alternatīvus zvejniecības veidus, taču saskārās ar bezcerīgu situāciju, kad 
mazām nozvejas kvotām pakļautie krājumi bija izsmelti vai arī cenas bija zemas. Tas viss 
jaunās zvejniecības darbības padarīja dzīvotnespējīgas, īpaši pēc 2008. gada degvielas krīzes 
un tai sekojošajām finansiālajām grūtībām.

Pēc Komisijas domām, krīzei zvejniecības nozarē Īrijā tāpat kā daudzās citās dalībvalstīs ir 
strukturāls raksturs, kas bieži tiek pasliktināts ar tādām īslaicīgām un periodiskām krīzēm, kas 
saistītas ar degvielas vai zivju cenām. Kā strukturālai problēmai tai ir nepieciešams strukturāls 
risinājums ar mērķi mazākā zvejniecības nozarē pārdalīt pieejamos zivju resursus. Izvēle, kā 
šī pārdalīšana būs par labu vai par sliktu vienai vai otrai nozares daļai, pilnībā ir Īrijas varas 
iestāžu kompetencē.

Attiecībā uz KZP iespējamo Īrijas diskrimināciju Komisija nekādā ziņā nepiekrīt šādai 
nostājai. Kad tika ieviesta KZP, Īrijas leģitīmās intereses attīstīt tās zvejniecības nozari pilnībā 
tika ņemtas vērā (tā saucamās Hāgas prioritātes) un gadu pēc gada tika aizsargātas procesā, 
kurā zvejniecības iespējas dalībvalstīm tika piešķiršanas nozvejas kvotu veidā. 

Visbeidzot, attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja prasību, lai Īrijas zvejniecības kopiena atgūtu 
Īrijas ūdeņu pārvaldību, ir jāuzsver, ka attiecībā uz lašu zvejniecību lielākā daļa darbojošos 
pārvaldes pasākumu praksē ir Īrijas atbildībā. Tas ir īpašo apstākļu dēļ, jo par zvejas vietām 

                                               
1 Ziņojums par jauktu lašu krājumu zvejniecību Atlantijas okeāna Kopienas ūdeņos, SEC(2006)590
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ap salu nepastāv konkurence ar citu dalībvalstu zvejniekiem. Līdzīgā situācijā zināmā mērā ir 
vairākas citas piekrastes zvejniecības, tai skaitā tās, kas rada alternatīvu iepriekšējai 
driftertīklu flotei.

Secinājums

Komisija saprot grūtības, ar ko zvejotāji ar driftertīkliem saskaras pēc driftertīklu aizlieguma, 
ko Īrijas varas iestādes ieviesa 2007. gada novembrī. Komisija arī uzskata, ka šīs grūtības 
izriet no līdzsvara trūkuma strukturālās problēmas starp flotu izmēriem un nozvejas spējām, 
no vienas puses, un tiem pieejamām zvejas iespējām, no otras puses. Turklāt nav pamata ticēt, 
ka KZP apdraud Īriju, to diskriminējot. Visbeidzot, līdzekļi šīs problēmas risināšanai pārsvarā 
ir valsts varas iestāžu pārziņā.”


