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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

10.06.2011

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0773/2009 dėl Maltoje išduodamų žvejybos licencijų, kurią 
pateikė Maltos pilietis Sandro Mizzi Žvejybos harpūnu asociacijos vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prieštarauja dėl reglamento dėl žvejybos licencijų, nes Maltoje būtų 
išduodama tik vienos rūšies licencija, kurioje žvejyba neskirstoma pagal žvejybos būdus. 
Peticijos pateikėjas teigia, kad naujoji licencijų išdavimo sistema kelia pavojų jo ir kitų 
maltiečių šeimų, tradiciškai besiverčiančių žvejyba harpūnu, pajamoms. Jis prašo Europos 
Parlamento imtis veiksmų ir užtikrinti, kad Maltoje ir toliau būtų galima užsiimti tradicine 
žvejyba.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. spalio 6 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį.

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. gruodžio 17 d.

„Peticijos pateikėjas nepateikia nei jo reikalavimus patvirtinančių dokumentų, nei aiškių 
nuorodų, kokį konkretų reglamentą ir žvejybos įrankius jis turi omenyje. Taip pat neaišku, ar 
jis profesionalus žvejys, ar žvejys mėgėjas.

Komisija daro prielaidą, kad peticijos pateikėjas nurodo 2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 1967/2006 dėl žuvų išteklių tausojančio naudojimo Viduržemio jūroje 
valdymo priemonių, kuris įsigaliojo 2007 m. pradžioje. Šiame reglamente nedraudžiama 
žvejyba harpūnu, kuris yra senesnis žvejybos būdas, nebedažnai pasitelkiamas didelėms 
pelaginių rūšies žuvims, pavyzdžiui, durklažuvėms ir tunams, gaudyti.
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Kita vertus, jei peticijos pateikėjas turi omenyje žvejybą žeberklais, tada šis žvejybos būdas 
draudžiamas, jei žeberklai naudojami kartu su povandeniniu kvėpavimo aparatu (akvalangu) 
arba naktį nuo saulėlydžio iki aušros. 

Tačiau žvejai gali ir toliau naudoti žeberklus dieną, jeigu nenaudojamas akvalangas.

Todėl galima žvejoti giliavandenes žuvis su žeberklais, laikantis pirmiau nurodytų sąlygų ir 
jei nacionalinė administracija nenusprendžia kitaip.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gruodžio 9 d.

„Peticijos pateikėjas pateikė jo reikalavimus patvirtinančių dokumentų, siekdamas įrodyti, kad 
yra profesionalus žvejys. Jis teigia, kad žvejoja giliavandenes žuvis žeberklais, naudodamasis 
povandeniniu kvėpavimo aparatu (akvalangu).  

Šis žvejybos būdas neatitinka 2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1967/2006 dėl žuvų išteklių tausojančio naudojimo Viduržemio jūroje valdymo priemonių 
(Viduržemio jūros reglamento) 8 straipsnio 4 dalies nuostatų, kuriomis draudžiama žvejyba 
žeberklais, jei jie naudojami kartu su povandeniniu kvėpavimo aparatu (akvalangu) arba naktį 
nuo saulėlydžio iki aušros. Iš tikrųjų šiuo žvejybos būdu galima labai veiksmingai gaudyti 
suaugusias daugelio rūšių žuvis, net uolų plyšiuose, kur jos gali tūnoti pasislėpusios. Be to, 
šiuo būdu žvejodami tūkstančiai žvejų mėgėjų buvo linkę užsiimti neteisėta žvejybos veikla. 
Dėl didelio žmonių, kurie galėtų šiuo būdu žvejoti, ir galimų nardymo vietų skaičiaus būtų 
neįmanoma užtikrinti jokios sužvejotų žuvų kontrolės ir stebėsenos. 

Todėl žvejybos veikla, apie kurią pranešė peticijos pateikėjas, yra neteisėta ir nebegali būti 
vykdoma; vis dėlto peticijos pateikėjas gali ir toliau žvejojant naudoti žeberklus, jeigu 
nenaudojamas akvalangas ir jeigu žvejojama tik dieną. 

Be to, pagal Viduržemio jūros reglamento 17 straipsnio 5 dalies nuostatas, susijusias su 
mėgėjiška žvejyba, valstybės narės reglamentuoja povandeninę žvejybą žeberklais, visų pirma 
vykdydamos įsipareigojimus, nustatytus 8 straipsnio 4 dalyje (t. y. jos gali nustatyti net 
griežtesnes taisykles). 

Viduržemio jūros reglamento nuostatos taikomos visoms Europos Sąjungos valstybėms 
narėms, taip pat jų piliečiams ir laivams, žvejojantiems Viduržemio jūroje. 

Todėl žvejybos žeberklais apribojimų turi būti laikomasi ir Maltoje bei Kipre.

Atrodo, kad peticijos pateikėjas teigia, jog Kipre leidžiama žvejoti žeberklais kartu naudojant 
akvalangą.  Todėl jo prašoma pateikti bet kokią papildomą informaciją, kad galėtų patvirtinti 
savo teiginį dokumentais. Jeigu manytų, kad to reikia, peticijos pateikėjas taip pat gali pateikti 
skundą. Šiuo tikslu peticijos pateikėjo prašoma ieškoti informacijos interneto svetainėje šiuo 
adresu: 
http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm.“
5. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. birželio 10 d. (RED II)

„2011 m. balandžio 14 d. Peticijų komiteto posėdyje EP narys Simon Busuttil tvirtino, kad 
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Komisija peticijos pateikėjui turėtų suteikti alternatyvą, nes jo pragyvenimo šaltinis staiga 
tapo neteisėtas.

Imantis tolesnių veiksmų Komisijos buvo paprašyta peticijos pateikėjui pateikti papildomos 
informacijos apie galimybes gauti kompensaciją. 

Komisija norėtų pažymėti, kad žvejybos būdas, kurį peticijos pateikėjas naudodavo (žvejyba 
žeberklais), yra draudžiamas pagal Viduržemio jūros reglamento 8 straipsnio 4 dalies 
nuostatas, jei kartu naudojamas povandeninis kvėpavimo aparatas (akvalangas) arba 
žvejojama naktį nuo saulėlydžio iki aušros. 

Viduržemio jūros reglamentas galioja nuo 2007 m. sausio mėn. ir yra taikomas visoms ES 
Viduržemio jūros regiono šalims. Nuo draudimo žvejoti žeberklais kartu naudojant akvalangą 
leidžiančių nukrypti nuostatų nenumatyta. Taip užtikrinamos vienodos sąlygos visų ES 
Viduržemio jūros šalių žvejams. 

Komisija supranta peticijos pateikėjo socialines ir ekonomines problemas. Šiuo atžvilgiu 
Komisija norėtų atkreipti dėmesį į galimybes gauti finansavimą iš Europos žuvininkystės 
fondo (EŽF, įsteigto pagal 2006 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentą Nr. 1198/2006) ir visų 
pirma į finansinę paramą žvejų bendruomenių socialinei, ekonominei ir aplinkos raidai 
siekiant įvairinti šių žvejų bendruomenių ekonominės veiklos rūšis.

Remdamasi Žuvininkystės veiklos programos nuostatomis, sprendimą dėl tinkamo 
finansavimo paskirstymo turi priimti atitinkama nacionalinė EŽF valdymo institucija.

Direktorius Dr. Ing. Stefan Cachia
EŽF veiklos programos valdymo institucijos vadovas
Europos Sąjungos reikalų direkcija
Išteklių ir kaimo reikalų ministerija, A korpusas, Francesco Buonamici g.,
Floriana, FRN 1700
Telefonas: 00356 2299 7211
Faksas: 00356 21232035
E. paštas: stefan.v.cachia@gov.mt.“


