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Temats: Lūgumraksts Nr. 0668/2011, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais H.-J. R., par 
zivju harpunēšanu Korsikā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs bieži uzturas Korsikā, kurš viņš nodarbojas ar savu niršanas hobiju. 
Pēdējo dažu gadu laikā viņš ir ievērojis, ka dažu veidu zivis, kas faktiski bija izzudušas, 
pakāpeniski atgriežas un to skaits pieaug. Tomēr lūgumraksta iesniedzējs ir nobažījies par 
pieaugošo tendenci amatieru nirēju vidū ķert zivis, izmantojot harpūnu šauteni. Viņš min 
Itālijas tūristus, kuri zvejo gandrīz profesionālā veidā ar vairākām harpūnu šautenēm, ūdens 
motocikliem un automobiļiem, kas aprīkoti ar saldētavām. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja 
teikto šie tūristi ierodas galvenokārt rudenī, kad pārbaudes vairs netiek veiktas. Lūgumraksta 
iesniedzējs pauž bažas, ka atjaunotos zivju krājumus apdraud šāda veida zveja, kas nodara 
zaudējumus profesionāliem zvejniekiem Korsikā. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas 
Parlamentu rīkoties, lai izbeigtu kaitīgo zveju ar harpūnām.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 21. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 16. decembrī

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Korsikā, zvejojot zivis ar harpūnām, tiek piekopti 
aizliegti zvejas paņēmieni ar harpūnu šautenēm, izmantojot tās kopā ar zemūdens elpošanas 
aparātu (akvalangu).

Komisija vēlas apstiprināt, ka šāds zvejas paņēmiens ir aizliegts jau 8. panta 4. punktā 
Padomes 2006. gada 21. decembra Regulā (EK) Nr. 1967/2006, kas attiecas uz Vidusjūras 
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zvejas resursu ilgtspējīgas izmantošanas pārvaldības pasākumiem (Vidusjūras regula).

Turklāt Vidusjūras regulas 17. panta 5. punktā noteikts, ka attiecībā uz atpūtas zveju 
dalībvalstis regulē zemūdens zveju ar harpūnām, jo īpaši lai izpildītu 8. panta 4. punktā 
noteiktās saistības (t. i., tās drīkst pieņemt pat stingrākus noteikumus). Vidusjūras regulas 
noteikumus piemēro visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, šo valstu valstspiederīgajiem un 
kuģiem, kurus ekspluatē Vidusjūrā. Līdz ar to abām valstīm, uz kurām attiecas šis 
lūgumraksts, proti, Francijai un Itālijai, ir jānodrošina minēto noteikumu izpilde.

Tādēļ, lai dokumentētu šo apgalvojumu un noskaidrotu, vai novērotie paņēmieni patiešām ir 
tie, kas ir aizliegti ar Vidusjūras regulu, lūgumraksta iesniedzējs tiek aicināts iesniegt papildu 
pierādījumus (t. i., fotoattēlus). Ja šis apgalvojums tiks apstiprināts, Komisija veiks atbilstīgus 
pasākumus, lai kopā ar attiecīgo dalībvalstu kompetentajām iestādēm izmeklētu šo lietu.

Attiecībā uz kontroli Komisija vēlas uzsvērt, ka, lai gan saskaņā ar kopējo zivsaimniecības 
politiku par kontroli un izpildi galvenokārt atbild dalībvalstu iestādes, ārkārtīgi svarīgi ir 
nodrošināt, lai visas dalībvalstis Vidusjūras reģionā ievērotu piemērojamos noteikumus.

Tādēļ Komisija regulāri veic pārbaudes dalībvalstīs, lai izvērtētu šo valstu īstenoto kontroles 
politiku un analizētu noteikumu īstenošanas veidu. Lūgumrakstā sniegtā informācija šajā 
sakarā ir ļoti noderīga, un Komisija to lietderīgi izmantos savas pārbaudes stratēģijas ietvaros.

Jebkurā gadījumā, ja tiks apstiprināts ES tiesību aktu pārkāpums, Komisija nekavējoties veiks 
vajadzīgos pasākumus, tostarp sāks pārkāpuma procedūras, lai nodrošinātu pilnīgas atbilstības 
atjaunošanu.

Tāpat kā lūgumraksta iesniedzējs, arī Komisija uzskata, ka jānodrošina pienācīga zivju 
krājumu atjaunošana Vidusjūrā un tādēļ jāveic atbilstīgi pasākumi.

Šajā saistībā Komisija vēlas vērst lūgumraksta iesniedzēja uzmanību uz Vidusjūras regulas 
noteikumiem, ar ko cita starpā tehniskos pasākumus un aizliegumus, lai regulētu zveju, 
tostarp atpūtas zveju, Vidusjūrā.


