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STARPTAUTISKĀS ATTIECĪBAS ZIVSAIMNIECĪBAS JOMĀ

Ar mērķi sekmēt juridisko, vides, ekonomisko un sociālo sistēmu ilgtspējīgas zvejniecības
nodrošināšanai, iegūtu piekļuvi svarīgākajiem pasaules zvejas reģioniem un veicinātu
novērošanas, kontroles un uzraudzības sistēmas cīņā ar nelegālo zveju, Eiropas Savienība
ir noslēgusi vairāk nekā 20 starptautiskus zvejas nolīgumus. Eiropas Savienība slēdz gan
divpusējus nolīgumus, piemēram, ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumus,
gan arī daudzpusējus nolīgumus, piemēram, nolīgumus ar reģionālajām zvejniecības
pārvaldības organizācijām un starptautiskas konvencijas.

JURIDISKAIS PAMATS

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 38.–43. pants. Lisabonas līgumā ir paredzēts,
ka starptautiskie zvejas nolīgumi jāratificē Padomei pēc Parlamenta piekrišanas saņemšanas
(LESD 218. panta 6. punkta a) apakšpunkts).

MĒRĶI

— Nodrošināt Eiropas Savienībai pienācīgu piekļuvi pasaules galvenajām zvejas zonām un
resursiem.

— Veicināt divpusējo un reģionālo sadarbību.

— Piegādāt zivis Eiropas tirgiem un nodrošināt darbvietas.

— Veicināt pasaules zivsaimniecības ilgtspējīgu attīstību.

— Izskaust kaitīgas zvejas metodes.

— Uzlabot zinātnisko izpēti un datu vākšanu.

— Cīnīties pret nelegālu, nereģistrētu un neregulētu (NNN) zveju.

— Stiprināt reģionālo zvejniecības pārvaldības organizāciju (RZPO) veikto kontroli un
pārbaudes.

SASNIEGUMI

A. Nozīme un svarīgums
1. Pamatojums
Vajadzība ieviest divpusējus un daudzpusējus zvejas nolīgumus radās pēc tam, kad 20. gs.
70. gadu vidū daudzas trešās valstis 200 jūras jūdžu joslā noteica ekskluzīvas ekonomiskās zonas
(EEZ). Pēc tam Apvienoto Nāciju Organizācija 1982. gadā pieņēma Jūras tiesību konvenciju
(UNCLOS), kura bija iecerēta kā pamatdokuments darbībai okeānos un kurā bija atzītas
piekrastes valstu tiesības kontrolēt zivju nozveju piegulošajos ūdeņos. Lai gan EEZ aptver tikai
35 % no kopējās jūru teritorijas, tajās atrodas 90 % pasaules zivju resursu. UNCLOS reglamentē
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ne tikai EEZ, bet arī starptautiskos ūdeņus. Šī konvencija mudina valstis sadarboties jūras
dzīvo resursu saglabāšanā un pārvaldībā starptautiskajos ūdeņos, šajā nolūkā dibinot RZPO. Tas
nozīmē, ka valstīm, kam ir tāljūras zvejas flotes, vajadzēja slēgt starptautiskus nolīgumus un/vai
citas vienošanās, lai iegūtu piekļuvi zvejas resursiem trešo valstu ekskluzīvās ekonomiskajās
zonās vai starptautiskos ūdeņos, kas ir RZPO pārziņā.
2. Finansiāls ieguldījums un ieguvumi Eiropas flotei
Starptautiskiem zvejas nolīgumiem piešķirtais budžets palielinājās no EUR 5 miljoniem
1981. gadā līdz gandrīz EUR 300 miljoniem 1997. gadā (0,31 % no kopējā Kopienas budžeta
un aptuveni 30 % no zivsaimniecības nozarei piešķirtajiem līdzekļiem). Pēdējo gadu laikā
zvejas nolīgumiem piešķirtā summa bija apmēram EUR 150 miljoni. Budžets 2013. gadam
bija EUR 144,23 miljoni. Starptautiskie nolīgumi nodrošina aptuveni 30 000 personu tiešu
nodarbinātību un rada ievērojamu saimnieciskās darbības apjomu nozarēs un reģionos, kas
lielā mērā atkarīgi no zivsaimniecības. Šobrīd no finanšu kompensācijas un piekļuves tiesību
viedokļa vissvarīgākais ir nolīgums, kas jāparaksta ar Mauritāniju par EUR 70 miljoniem gadā
un kas nodrošinātu zvejas iespējas apmēram 175 ES kuģiem.
3. Ģeogrāfisko robežu paplašināšana
2011. gadā spēkā bija 24 zvejas nolīgumi – ar Āfrikas piekrastes valstīm (14), Klusā okeāna
piekrastes valstīm (6) un ziemeļvalstīm (Norvēģiju, Islandi, Fēru Salām un Grenlandi).
2015. gadā spēkā bija 21 zvejas nolīgums. Attiecībā uz zveju starptautiskos ūdeņos jānorāda, ka
ES flote darbojas Atlantijas okeānā, Vidusjūrā, Indijas okeānā, Klusajā okeānā un Antarktikā
saskaņā ar attiecīgo reģionu RZPO noslēgtajiem nolīgumiem.
B. Zvejas nolīgumu veidi
1. Divpusēji zvejas nolīgumi
a. Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumi (ZPN)
ZPN ir kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) 2002. gada reformas un ilgtspējīgai
attīstībai veltītā Johannesburgas samita rezultāts. Tie tika pieņemti ar Padomes secinājumiem
Nr. 11485/1/2004 attiecībā uz Komisijas paziņojumu par vienotu pamatu partnerattiecību
nolīgumiem zivsaimniecības nozarē ar trešām valstīm, un šajos nolīgumos ir paredzēts
mehānisms, kas apmaiņā pret zvejas tiesībām ļauj ES sniegt finansiālu un tehnisku atbalstu, jo
īpaši dienvidu jaunattīstības partnervalstīm. Nolīgumi sniedz abpusēju labumu. Tom galvenais
mērķis ir izveidot partnerattiecības ar trešo valsti, lai attīstītu ilgtspējīgu un atbildīgu zvejniecību
un palielinātu zivsaimniecības produktu vērtību. ZPN mērķis ir arī nodrošināt saskaņotību
ar citiem politikas virzieniem, piemēram, ar sadarbību attīstības jomā, vidi, tirdzniecību
un veselības aprūpi. Visi ZPN sastāv no zvejas nolīguma un protokola (kurā ir definēti,
piemēram, nolīguma nosacījumi). Saskaņā ar šiem nolīgumiem ES zvejas flotei ir tiesības
izmantot zvejas resursu pārpalikumus ekskluzīvajās ekonomiskajās zonās, galvenokārt Āfrikas,
Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstīs un arī Grenlandē. Nolīguma finansiālo
nosacījumu pamatā ir vienreizējs ES maksājums un kuģu īpašnieku maksājumi. ES finansiālo
iemaksu pamato savstarpēja abu pušu interese ieguldīt ilgtspējīgā zivsaimniecības politikā;
maksājuma mērķis nav tikai piekļuves tiesību iegūšana. Saskaņā ar pašreizējiem Pasaules
Tirdzniecības organizācijas (PTO) noteikumiem šādus maksājumus neuzskata par subsīdijām.
Šīs iemaksas galvenokārt sedz pārvaldības izmaksas, zivju krājumu zinātnisko novērtējumu,
zvejniecības pārvaldību, zvejas kontroli un monitoringu, kā arī ilgtspējīgas zivsaimniecības
politikas izpildes uzraudzību un izvērtēšanu. Kopš 2007. gada beigām vairs nav spēkā
vienpusējie tirdzniecības atvieglojumi, ko ES ar Kotonū nolīgumu piešķīra ĀKK valstīm (un
PTO tos apstiprināja). Ar 2008. gada 1. janvāri tika ieviesta jauna shēma – ekonomisko
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partnerattiecību nolīgumi (EPN), kas ietver galvenokārt komerciālus aspektus (piemēram,
izcelsmes noteikumus, tirgus pieejamību un sanitāros un fitosanitāros standartus). ZPN ir īpaši
svarīgi tunzivju zvejai (Gabona, Kaboverde, Kiribati, Komoru Salas, Kotdivuāra, Madagaskara,
Maurīcija, Mozambika, Santome un Prinsipi, Seišelas un Zālamana Salas). Citi nolīgumi par
jauktu zvejniecību ir spēkā ar Grenlandi, Maroku un Mauritāniju. Protokolu darbības ilgums
dažādām valstīm ir atšķirīgs – no diviem līdz sešiem gadiem. Nolīgumi ar citām valstīm
joprojām ir spēkā, neraugoties uz to, ka šīs valstis dažādu iemeslu dēļ ir apturējušas savu
protokolu darbību vai ar tām protokols vispār nav noslēgts (Ekvatoriālā Gvineja, Gambija,
Gvineja–Bisava, Mikronēzija un Senegāla). Pārskatītā KZP 2013. gadā ieviesa ilgtspējīgas
zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumus (ZPN) ar trešām valstīm. Šie nolīgumi nodrošina
Savienības flotes interesēm atbilstošu piekļuvi resursiem regulētā vidē apmaiņā pret finansiālu
ieguldījumu un tehnisku atbalstu, kam būtu jāsekmē efektīva datu apkopošana, monitorings,
kontrole un uzraudzība.
Pašlaik ES ir noslēgusi 13 ZPN ar spēkā esošiem protokoliem, un tie noslēgti ar partnervalstīm
Atlantijā (Kaboverde, Kotdivuāra, Gabona, Gvineja–Bisava, Libērija, Mauritānija, Maroka,
Santome un Prinsipi un Senegāla) un dienvidrietumu Indijas okeāna valstīm (Komoru Salas,
Maurīcija, Madagaskara un Seišelas). Galvenokārt ir spēkā divu veidu ZPN: deviņi attiecas tikai
uz lielajām pelaģiskajām sugām, bet četri tiek uzskatīti par jauktiem nolīgumiem (attiecas gan
uz pelaģiskajām sugām, tostarp tunzivīm, gan citām sugām).
b. Savstarpīguma nolīgumi
Šie nolīgumi paredz zvejas iespēju apmaiņu starp ES un trešo valstu flotēm, kas nozīmē to,
ka daudzus kopīgos krājumus arī pārvalda kopīgi. Lai garantētu līdzvērtīgu apmaiņu, izmanto
atsauci uz “mencu ekvivalentu” (viena tonna mencu nozīmē x tonnas citu sugu, uz kurām
attiecas apmaiņa). Šie nolīgumi galvenokārt attiecas uz t. s rūpnieciskajām sugām (izmanto zivju
miltu ražošanā), kas veido vairāk nekā 70 % no izkrautajiem lomiem; vērtības ziņā galvenā
zivju suga ir menca. Dānija ar 82 % no nozvejas šajā ziņā ir lielākā ražotāja. Vācija, Apvienotā
Karaliste un Zviedrija kopā nodrošina 15 % no apjoma. Šāda veida nolīgumi ir noslēgti ar
Norvēģiju (atbilst vairāk nekā 70 % no Eiropas Savienībai piešķirtajām kvotām), Fēru Salām
un Islandi.
Pašlaik Eiropas Savienībai ir spēkā ZPN ar Grenlandi, kas nodrošina gandrīz 40 % no ES zvejas
apjoma Norvēģijas un Fēru salu ūdeņos, izmantojot no ZPN izrietošu ikgadēju līdzsvarotu kvotu
apmaiņu.
2. Daudzpusēji nolīgumi
a. Nolīgumi ar RZPO
Šo nolīgumu mērķis ir stiprināt reģionālo sadarbību, lai garantētu starptautiskos ūdeņos
esošu zvejas resursu un mainīgas dislokācijas zivju krājumu saglabāšanu un ilgtspējīgu
izmantošanu. Būtisks nolīgumu mērķis ir arī novērst nelegālu, nereģistrētu un neregulētu
zveju. RZPO organizatoriskās formas mēdz būt dažādas; dažas tika izveidotas ANO Pārtikas
un lauksaimniecības organizācijas (FAO) pārziņā, bet citas ir izveidotas neatkarīgi; dažas
noteiktā zonā apsaimnieko bioloģiskos resursus, turpretī citas nodarbojas ar zivju krājumu vai
krājumu grupām. Dažu RZPO darbība attiecas tikai uz starptautiskiem ūdeņiem vai ekskluzīvām
ekonomiskām zonām, vai abu veidu ūdeņiem. Kad Komisija sāk sarunas ar RZPO, tās uzmanība
ir vērsta uz diviem jautājumiem, proti, censties pievienoties organizācijai (kā līgumslēdzēja
vai novērotāja) un izveidot regulējumu, lai ES tiesību aktos ieviestu šo organizāciju pieņemtos
saglabāšanas un pārvaldības pasākumus. RZPO parasti izveido komisijas, kuru uzdevums
ir organizēt zinātnisko izpēti, publicēt rezultātus un izstrādāt ieteikumus zivju krājumu
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pārvaldībai. Tie var palikt kā ieteikumi vai kļūt valstīm saistoši, ja līdz noteiktam termiņam
netiek izteikti iebildumi. Tajos parasti prasīts rīkoties šādi:
— ierobežot nozveju, ieviešot vispārējās kvotas vai valsts kvotas;

— noteikt aizliegtās zonas vai periodus;

— aizliegt zvejas rīkus vai regulēt to izmantošanu.

RZPO ir arī ļoti aktīvas zvejas darbību kontroles un monitoringa pasākumu noteikšanā,
piemēram, pieņemot vienotas pārbaudes shēmas Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecības
komisijā (NEAFC), Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijā (NAFO) un
Antarktikas ūdeņu dzīvo resursu aizsardzības komisijā (CCAMLR), kura ir saglabāšanas
organizācija. ES ir līgumslēdzēja puse šādās organizācijās: NAFO, NEAFC, NASCO
(Ziemeļatlantijas Lašu saudzēšanas organizācija), ICCAT (Starptautiskā Atlantijas tunzivju
saglabāšanas komisija), CECAF (Centrālaustrumu Atlantijas zvejniecības komiteja), WECAFC
(Centrālrietumu Atlantijas zvejniecības komisija), SEAFO (Dienvidaustrumu Atlantijas
zvejniecības organizācija), IOTC (Indijas okeāna tunzivju komisija), IATTC (Amerikas
Tropisko tunzivju komisija), SIOFA (Nolīgums par zveju Indijas okeāna dienvidu daļā),
GFCM (Vidusjūras Vispārējā zivsaimniecības komisija), WCPFC (Klusā okeāna rietumu un
centrālās daļas tālu migrējošu zivju krājumu saglabāšanas un pārvaldības komisija) un CCAMLR
(Antarktikas jūras dzīvo resursu saglabāšanas komisija). Eiropas Savienībai ir tikai novērotāja
statuss konvencijās, ko noslēgušas atsevišķas dalībvalstis. RZPO piešķirtais budžets 2013. gadā
bija EUR 9,5 miljoni.
Divas ar FAO saistītās reģionālās zvejniecības organizācijas – WECAFC un CECAF – ir tikai
padomdevējas organizācijas un tām nav pilnvaru zivkopības pārvaldības jomā. Starptautiskas
konvencijas
b. Starptautiskās konvencijas
Konvencijas un citus nolīgumus izmanto, lai nodrošinātu juridisku kārtību jūrās un okeānos un
sekmētu miermīlīgu to izmantošanu, līdzsvarotu un efektīvu tajos esošo resursu izmantošanu,
dzīvo resursu saglabāšanu un jūras vides aizsardzību un saglabāšanu. ES un tās dalībvalstis ir
UNCLOS līgumslēdzējas puses un ir arī sadarbojušās, lai saskaņā ar ANO Ģenerālās asamblejas
rezolūcijām izstrādātu citus instrumentus turpmākai ilgtspējīgas zvejniecības īstenošanai, starp
kuriem minami:
— FAO Nolīgums par zvejas kuģu atbilstības veicināšanu starptautiskajiem saglabāšanas un

pārvaldības pasākumiem atklātā jūrā (1993);

— FAO Atbildīgas zivsaimniecības rīcības kodekss (1995);

— FAO Ņujorkas nolīgums par mainīgas dislokācijas un tālu migrējošo zivju sugu krājumiem;

— FAO Nolīgums par ostas valsts pasākumiem, lai novērstu, aizkavētu un izskaustu nelegālu,
nereģistrētu un neregulētu zveju (2009).

Struktūrām, kas izveidotas saskaņā ar UNCLOS, piešķirtais budžets 2013. gadā bija
EUR 200 000.

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Starptautisko zvejas nolīgumu pieņemšanai ir nepieciešama Parlamenta piekrišana. Turklāt
tas ir nekavējoties un pilnībā jāinformē par jebkuru lēmumu attiecībā uz nolīgumu pagaidu
piemērošanu vai piemērošanas apturēšanu. Parlamentam ir bijusi iespēja vairākas reizes uzsvērt,
ka starptautiskiem zvejas nolīgumiem ir liela nozīme ES apgādē ar zivīm, to ES reģionu dzīvē,
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kuri visvairāk atkarīgi no zvejniecības, un nodarbinātības nodrošināšanā šajā nozarē. Tas ir arī
paudis viedokli, ka šie nolīgumi jāsaskaņo ar citiem ES ārpolitikas virzieniem (sadarbību vides
un attīstības jomā). Parlaments ir izteicis savu atbalstu tam, ka jānovērš kuģu prakse izmantot t.
s. izdevīguma karogus, un nosodījis to, ka aizvien plašāk tiek izmantoti privāti nolīgumi ārpus
ES iestāžu kontroles.
2017. gada 16. martā Parlaments pieņēma rezolūciju par integrētu Eiropas Savienības politiku
attiecībā uz Arktiku[1], kurā pauda atbalstu aizsargājamo dabas teritoriju tīkla izveidei Arktikā
un starptautisko ūdeņu jūras aizsardzības teritorijas noteikšanu ap Ziemeļpolu – aiz piekrastes
valstu ekonomiskajām zonām.
Carmen-Paz Martí
09/2017

[1]Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0093.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2017)0093
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