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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0773/2009, ko Harpūnu zvejas asociācijas vārdā iesniedza 
Maltas valstspiederīgais Sandro Mizzi, par Maltā iegādājamām zvejas 
licencēm

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs kritizē noteikumus zvejas licenču jomā, jo Maltā paredzēts izsniegt 
tikai vienu licences veidu, kurā nav paredzētas atšķirības starp dažādiem zvejošanas veidiem. 
Viņš apgalvo, ka jaunā licenču sistēma apdraud gan viņa paša, gan citu to Maltas ģimeņu 
ienākumus, kuras tradicionāli izmanto zveju ar harpūnām. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz 
Eiropas Parlamentu iesaistīties, lai Maltā arī turpmāk varētu pastāvēt tradicionālā zvejas 
metode.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 6. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 17. decembrī

Lūgumraksta iesniedzējs nav iesniedzis ne savu sūdzību pamatojošus dokumentus, ne arī 
skaidras norādes, uz kuru konkrēto regulu un zvejas rīkiem viņš atsaucas. Nav arī skaidrs, vai 
viņš nodarbojas ar profesionālo vai amatieru zveju.

Komisija pieņem, ka viņš atsaucas uz Padomes 2006. gada 21. decembra Regulu (EK) 
Nr. 1967/2006, kas attiecas uz Vidusjūras zvejas resursu ilgtspējīgas izmantošanas 
pārvaldības pasākumiem un kas stājās spēkā 2007. gada sākumā. Šī regula neaizliedz zvejot ar 
harpūnām, kas ir saglabājusies zvejas prakse, kuru minimāli izmanto lielām, pelaģiskām 
sugām, piemēram, zobenzivīm un tunzivīm.
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Savukārt, ja viņš atsaucas uz žebērkļu šauteņu izmantošanu, šī zvejas prakse ir aizliegta, ja to 
izmanto kopā ar zemūdens elpošanas aparātu (akvalangu) vai naktīs, no saulrieta līdz 
rītausmai.

Tomēr zvejnieki var turpināt izmantot žebērkļu šautenes dienā, ja neizmanto akvalangus.

Dziļūdens zveju ar žebērkļiem tādēļ var turpināt saskaņā ar noteikumiem, kas iepriekš tekstā 
atgādināti, un tad, ja valsts pārvaldes iestāde nav nolēmusi citādāk.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 9. decembrī

Lūgumraksta iesniedzējs ir iesniedzis apliecinošus dokumentus, lai pierādītu, ka viņš ir 
profesionāls zvejnieks. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumu viņš zvejo 
dziļūdeņos, izmantojot harpūnu un lietojot zemūdens elpošanas aparātu (akvalangu).  

Šāda zvejas prakse neatbilst Padomes 2006. gada 21. decembra Regulas (EK) Nr. 1967/2006, 
kas attiecas uz Vidusjūras zvejas resursu ilgtspējīgas izmantošanas pārvaldības pasākumiem 
(„Vidusjūras regula”), 8. panta 4. punkta noteikumiem, kas aizliedz harpūnu izmantošanu 
kopā ar akvalangiem vai naktīs, no saulrieta līdz rītausmai.  Minētā zvejas prakse ir pārāk 
efektīva dažādu sugu pieaugušo īpatņu zvejošanā pat vietās, kur tie var paslēpties. Turklāt 
tūkstošiem atpūtas zvejnieku šādi mēdza piekopt nelikumīgu zvejas praksi. Ņemot vērā 
iespējamo niršanas vietu skaitu un to, ka ļoti daudz cilvēku varētu sākt nodarboties ar šādu 
zvejošanu, nebūtu iespējams nodrošināt nozvejas kontroli un pārraudzību. 

Tāpēc lūgumraksta iesniedzēja minētā zvejas metode ir nelikumīga un turpmāk nav 
pieļaujama; tomēr lūgumraksta iesniedzējs var turpināt zvejot ar harpūnu, ja netiek izmantots 
akvalangs, un tikai dienā. 

Turklāt saskaņā ar Vidusjūras regulas 17. panta 5. punktu attiecībā uz atpūtas zveju 
dalībvalstis reglamentē zemūdens zveju ar harpūnām, jo īpaši tāpēc, lai izpildītu 8. panta 
4. punktā minētās saistības (piemēram, tās var pieņemt vēl stingrākus noteikumus). 

Vidusjūras regulas noteikumi attiecas uz visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī uz to 
pilsoņiem un kuģiem, kas veic zvejas darbības Vidusjūrā. 

Tādējādi ierobežojumi attiecībā uz zvejošanu ar harpūnām ir jāievēro arī Maltā un Kiprā.

Šķiet, ka lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Kiprā zvejošana ar harpūnām kopā ar 
akvalangu, ir atļauta.  Tāpēc viņš tiek aicināts iesniegt papildu dokumentālu pierādījumu 
savam apgalvojumam.  Vajadzības gadījumā viņš var arī iesniegt sūdzību. Šajā nolūkā 
lūgumraksta iesniedzējs var meklēt informāciju tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_forms_lv.htm.

5. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 10. jūnijā (REV II)

Lūgumrakstu komitejas 2011. gada 14. aprīļa sanāksmē EP deputāts Simon Busuttil norādīja, 
ka Komisijai jānodrošina lūgumraksta iesniedzējam alternatīva, jo viņa iztikas avots pēkšņi ir 
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noteikts par nelikumīgu.

Šajā saistībā Komisijai prasīja sniegt lūgumraksta iesniedzējam papildu informāciju par 
kompensācijas iespējām. 

Komisija vēlas norādīt, ka lūgumraksta iesniedzēja izmantotais zvejošanas veids (zveja ar 
harpūnu) saskaņā ar Vidusjūras regulas 8. panta 4. punktu ir aizliegts, ja to izmanto kopā ar 
zemūdens elpošanas aparātu (akvalangu) vai naktī, no saulrieta līdz rītausmai. 

Vidusjūras regula stājās spēka 2007. gada janvārī, un tā attiecas uz visām ES Vidusjūras 
valstīm. Nav paredzētas nekādas atkāpes no aizlieguma zvejot ar harpūnu. Tādējādi tiek 
nodrošināti vienādi nosacījumi zvejniekiem visās ES Vidusjūras valstīs. 

Komisija izprot lūgumraksta iesniedzēja sociālos un ekonomiskos aspektus. Šajā saistībā 
Komisija vēlas pievērst uzmanību pašreizējām finansējuma iespējām, ko paredz Eiropas 
Zivsaimniecības fonds (EZF, ko izveidoja ar Padomes 2006. gada 27. jūlija Regulu 
Nr. 1198/2006), un īpaši uz finansiālu palīdzību zvejnieku kopienu sociālai, ekonomikas un 
vides attīstībai, lai dažādotu to saimniecisko darbību.

EZF vadošā iestāde lemj par atbilstošu finanšu līdzekļu sadalījumu, pamatojoties uz 
noteikumiem darbības programmā zivsaimniecības nozarei.
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