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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

10.11.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0443/2010, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Salvatore 
Murru un kam pievienoti 6 paraksti, par Eiropas noteikumiem attiecībā uz 
zilo tunzivju piezveju

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs nodarbojas ar mazapjoma nerūpniecisko zveju. Regulas 
(EK) Nr. 302/2009 noteikumi atļauj zvejniekiem pārdot zilo tunzivju piezvejas lomu. 
Lūgumraksta iesniedzējs paskaidro, ka tunzivju izkraušanas un pārdošanas kārtība 
nerūpnieciskajiem zvejniekiem ir apgrūtinoša un pārāk sarežģīta. Tunzivis drīkst izkraut tikai 
tam paredzētās ostās un tādēļ lūgumraksta iesniedzējam jāmēro 70 jūras jūdzes mazā kuģī, 
kurā nav ierīkota saldēšanas kamera. Lūgumraksta iesniedzējs prasa par ostu, kas 
izmantojama tunzivju izkraušanai, noteikt viņa piederības ostu. Viņš arī iebilst pret normu, 
saskaņā ar kuru tunzivju atļautais pārdošanas apjoms zvejas sezonā ir 750 kg. Lūgumraksta 
iesniedzējs uzskata par negodīgu, ka viens un tas pats ierobežojums attiecas uz zvejas kuģiem, 
kuru garums ir 5 metri un uz kuriem atrodas viens zvejnieks, un kuģiem, kuru garums ir 12 
metri un uz kuriem atrodas trīs apkalpes locekļi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 6. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 10. novembrī
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Atbilstīgi spēkā esošajiem tiesību aktiem1 izkraušanas un citā kuģī pārkraušanas darbības 
atļauts veikt tikai tajās ostās, kuras norādījušas dalībvalstu kompetentās iestādes. Turklāt, lai 
ostu noteiktu kā apstiprinātu ostu, ostas dalībvalstij ir jānorāda atļautie laiki un vietas 
izkraušanai un pārkraušanai citā kuģi un pilnībā jānodrošina nepieciešamā inspekcija visos 
izkraušanas un citā kuģī pārkraušanas laikos un visās izkraušanas un citā kuģī pārkraušanas 
vietās. Dalībvalstis katru gadu ne vēlāk kā 15. februārī nosūta Komisijai apstiprināto ostu 
sarakstu.

Komisija apstiprina, ka Santa Teresa Gallura osta nav 2010. gadā apstiprināto ostu sarakstā 
un šīs ostas ierakstīšana sarakstā ir Itālijas iestāžu ekskluzīvā kompetencē. 

Attiecībā uz zilo tunzivju tirdzniecības apjoma ierobežojumu (750 kg) Komisija norāda, ka 
Kopienas tiesību akti nenosaka zilo tunzivju izkraušanas minimālo apjomu un ka tas ir 
dalībvalsts pasākums, ko Komisija nevar komentēt.

                                               
1 17. pants Padomes 2009. gada 6. aprīļa Regulā (EK) Nr. 302/2009 par daudzgadu plānu zilās tunzivs krājumu 
atjaunošanai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā, par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 43/2009 un par 
Regulas (EK) Nr. 1559/2007 atcelšanu


