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ZVEJAS UN AKVAKULTŪRAS PRODUKTU
TIRGU KOPĪGĀ ORGANIZĀCIJA

Zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgā organizācija (TKO) bija kopējās
zivsaimniecības politikas (KZP) pirmais elements. Kopumā pašreizējās TKO mērķis
ir aizsargāt ražotājus un nodrošināt zvejas un akvakultūras produktu tirgus
vides ilgtspēju un ekonomisko dzīvotspēju. Tā uzlabo un stiprina tādus TKO
galvenos elementus kā kopējie tirgus standarti, patērētāju informēšana un ražotāju
organizācijas, kā arī ievieš jaunus elementus, piemēram, tirgus izpēti.

JURIDISKAIS PAMATS

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 42. pants un 43. panta 2. punkts.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Tirgus kopīgā organizācija (TKO) ir Savienības politika zvejas un akvakultūras
produktu tirgus pārvaldībai, kas vienlaikus nodrošina to vides ilgtspēju un ekonomisko
dzīvotspēju un ir viens no KZP pīlāriem (sk. faktu lapu 3.3.1). Tā tika ieviesta
jau 1970. gadā[1] un bija pirmā atsevišķā regula par zivsaimniecības jautājumiem,
lai arī tā joprojām bija iekļauta kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) tiesiskajā
regulējumā (sk. faktu lapu 3.2.1). Tādēļ zivsaimniecības un akvakultūras produktu
TKO pamatā ir lauksaimniecības nozarei un tās produktiem noteiktie mērķi un
principi. Saskaņā ar LESD 38. panta 1. punkta definīciju “lauksaimniecības produkti”
ir “zemkopības, lopkopības un zivsaimniecības produkti, kā arī pirmās pakāpes
pārstrādes produkti, kas ir tieši saistīti ar šādiem produktiem”. Kopš tā laika TKO ir
būtiski pārskatīta 1981.[2] un 1999. gadā[3]. 2013. gadā TKO tika vēlreiz reformēta
pēdējās KZP reformu paketes ietvaros, novēršot dažus trūkumus iepriekšējās sistēmās
un ņemot vērā zvejas un akvakultūras darbību attīstību. Tā stājās spēkā 2014. gada
1. janvārī. Pašreiz spēkā esošajai regulai – Regula (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas
un akvakultūras produktu TKO[4] – ir integrētāka loma tirgus apsvērumu sasaistē
ar pārvaldības stratēģijām. Turklāt pašreizējā zivsaimniecības un akvakultūras TKO
nosaka tiesisko regulējumu attiecībā uz ražotāju organizācijām (RO), tirdzniecības
standartiem, patērētāju informēšanu un sertifikāciju (ekomarķējumi), konkurences

[1]OV L 236, 27.10.1970., 5. lpp.
[2]OV L 379, 31.12.1981., 1. lpp.
[3]OV L 17, 21.1.2000., 22. lpp.
[4]OV L 354, 28.12.2013., 1. lpp.
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noteikumiem un tirgus izpēti (piemēram, Eiropas Zivsaimniecības un akvakultūras
produktu tirgus novērošanas centra sagatavotu (EUMOFA)).

MĒRĶI

Pašreizējās zvejas un akvakultūras produktu TKO mērķis ir aizsargāt ražotājus,
galveno uzmanību pievēršot primārajiem ražotājiem (zvejas un akvakultūras
uzņēmumiem) un tirgus apsvērumus sasaistot ar resursu pārvaldības jautājumiem.
TKO galvenie mērķi ir šādi:
— veicināt dzīvo jūras bioloģisko resursu ilgtspējīgu izmantošanu;

— nodrošināt, ka zvejniecības un akvakultūras nozare var pienācīgā mērā piemērot
KZP;

— stiprināt Savienības zvejniecības un akvakultūras nozares, jo īpaši ražotāju,
konkurētspēju;

— uzlabot tirgu pārredzamību un stabilitāti;

— nodrošināt līdzsvarotāku pievienotās vērtības sadalījumu nozares piegādes ķēdē;

— uzlabot patērētājiem sniegto informāciju un palielināt informētību, izmantojot
paziņojumus un marķējumu, kas sniedz saprotamu informāciju;

— palīdzēt nodrošināt godīgas konkurences apstākļus visiem Savienībā tirgotajiem
produktiem, veicinot zvejas resursu ilgtspējīgu izmantošanu;

— palīdzēt nodrošināt, ka patērētājiem tiek piegādāti daudzveidīgi zvejas un
akvakultūras produkti;

— nodrošināt patērētājiem pārbaudāmu un precīzu informāciju par produkta izcelsmi
un tā ražošanas veidu, jo īpaši ar marķēšanas un etiķetēšanas palīdzību.

SASNIEGUMI

Daži svarīgākie no TKO sasniegumiem zvejniecības un akvakultūras jomā ir šādi:
A. Kopīgi tirdzniecības standarti
Kopīgi tirdzniecības standarti ir kopīgas īpašības, kas saistītas ar lietošanai pārtikā
paredzētu zvejas un akvakultūras produktu kvalitāti, izmēru, svaru, iepakojumu,
noformējumu un marķējumu neatkarīgi no to izcelsmes. Tie palīdz nodrošināt augstas
kvalitātes produktus iekšējā tirgū, veicinot tirdzniecību, kuras pamatā ir godīgas
konkurences prakse, un tādējādi palīdzot uzlabot ražošanas rentabilitāti. Kopš TKO
2013. gada reformas kopējiem tirgus standartiem ir jānodrošina arī ilgtspējīgu produktu
piegāde tirgū. Šie standarti ir jānosaka saskaņā ar krājumu saglabāšanas pasākumiem,
piemēram, tirgoto sugu minimālajiem tirdzniecības izmēriem ir jāatspoguļo labākie
pieejamie zinātniskie ieteikumi vai jāatbilst minimālajiem saglabāšanas references
izmēriem (3.3.2). Komisija 2019. gadā nāca klajā ar novērtējumu par zvejas un
akvakultūras produktu tirgus standarta regulējuma darbības rezultātiem.
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B. Patērētāju informēšana
Patērētāju informēšanas – gan obligātās, gan brīvprātīgās – mērķis ir sniegt
patērētājiem visaptverošu un skaidru informāciju, lai veicinātu atbildīgu patēriņu. Ar
jauno TKO regulu paplašina obligātās informācijas saturu un apjomu attiecībā uz
lietošanai pārtikā paredzētu zvejas un akvakultūras produktu marķēšanu. Turklāt būtu
jāizvērtē ekomarķējuma kā brīvprātīgas informācijas izmantošana, lai sniegtu labāku
informāciju par vides ilgtspēju. Pamatojoties uz TKO regulas 36. pantu, Komisija
2016. gada maijā pēc sabiedriskās apspriešanas publicēja priekšizpētes ziņojumu
par iespējām izveidot ES mēroga ekomarķējuma sistēmu zvejas un akvakultūras
produktiem.
C. Ražotāju organizācijas un ražošanas un tirdzniecības plāni
Jaunā TKO regula pastiprina zvejniecības un akvakultūras ražotāju organizāciju
pienākumus attiecībā uz KZP un TKO mērķu sasniegšanu. Visām RO ir jāsagatavo
un jāiesniedz valsts iestādēm ražošanas un tirdzniecības plāns (RTP), lai nodrošinātu
savu zvejniecības un akvakultūras darbību vides ilgtspēju. Tādēļ RTP ir būtisks
un obligāts jaunās TKO instruments. Lai visas RO varētu labāk izstrādāt RTP un
viendabīgāk tos īstenot, Komisija pieņēma Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1418/2013[5] un
iesniedza Ieteikumu 2014/117/ES[6]. RTP sagatavošanu un īstenošanu var līdzfinansēt
no EJZF (sk. faktu lapu 3.3.4).
D. Tirgus informācija
Komisija ir izveidojusi Eiropas zvejas un akvakultūras produktu tirgus novērošanas
centru (EUMOFA). Tas ir tirgus izpētes instruments, kura mērķis ir pārredzamāks
un efektīvāks zvejas un akvakultūras tirgus. Tas atvieglo piekļuvi datiem par zvejas
un akvakultūras produktiem, piedāvā tirgus analīzes un atbalsta politikas veidošanu.
EUMOFA datubāze reizi nedēļā, mēnesī un gadā sniedz datus par zvejas un
akvakultūras produktiem visā piegādes ķēdē no pirmās pārdošanas līdz patēriņam.
Turklāt tā nodrošina strukturālu informāciju un analīzi par ES zivsaimniecības un
akvakultūras nozari gan ES, gan dalībvalstu līmenī, kā arī pētījumus.
E. Atpirkšanas cenu mehānisma izmantošanas beigas
Atpirkšanas cenu mehānisms bija tirgus intervences pasākums, kura piemērošana
noslēdzās ar jaunās TKO regulas ieviešanu. Atpirkšanas cena tika noteikta fiksētā
minimālajā līmenī. Zivis nevarēja pārdot par cenu, kas zemāka par minēto atpirkšanas
cenu. Šis intervences instruments ļāva RO noteiktajās tirgus svārstību robežās izņemt
zivis no tirgus. Tāpēc, beidzoties šī mehānisma izmantošanai, ražotāji tiek mudināti,
plānojot ražošanu, prognozēt tirgus pieprasījumu un nepieļaut produktu izņemšanu no
tirgus.

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

TKO sistēma kopā ar drīzumā pieņemto reformēto pamatregulu par kopējo
zivsaimniecības politiku un jauno Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (EJZF)

[5]OV L 353, 28.12.2013., 40. lpp.
[6]OV L 65, 5.3.2014., 31. lpp.
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ir viens no Eiropas zivsaimniecības nozares pēdējās reformas trim pīlāriem. Līdz
2022. gada beigām Komisijai ir jāiesniedz novērtējuma ziņojums par TKO regulas
piemērošanas rezultātiem.
Pēdējā KZP reformas ciklā Parlamentam bija svarīga loma pašreizējās TKO veidošanā.
Tas stingri iestājās par tās pārskatīšanu, lai izveidotu tiesisko regulējumu plaukstošai
nozarei, kurā tiek nodrošināti ienākumi, lielāka tirgus stabilitāte, augsti tirdzniecības
standarti un lielāka zvejas un akvakultūras produktu pievienotā vērtība.
2018. gada 29. maijā Parlaments pieņēma rezolūciju par vērtību ķēdes optimizāciju
ES zivsaimniecības nozarē[7]. Parlaments aicināja Komisiju, dalībvalstis un reģionālās
iestādes veikt virkni pasākumu, lai risinātu ES zivsaimniecības nozares sarežģītās
problēmas, piemēram, atvieglotu RO izveidi, dotu iespējas mazapjoma zvejai un
zivsaimniecības politikā iekļautu dzimumu līdztiesības pieeju.
Parlaments 2018. gada 30. maijā pieņēma rezolūciju par kontroles pasākumu
īstenošanu, lai nodrošinātu zivsaimniecības produktu atbilstību ES tirgus piekļuves
kritērijiem[8], pieprasot, lai visi importētie produkti atbilstu attiecīgajiem ES pārtikas
noteikumiem un kritērijiem, tostarp KZP noteikumiem, kā arī sanitārajiem, darba, kuģu
drošības un vides standartiem.
2020. gada 15. janvārī Parlaments pieņēma rezolūciju par Eiropas zaļo kursu[9].
Tajā Parlaments aicina Komisiju integrēt zivsaimniecības un akvakultūras produktus
stratēģijā “No lauka līdz galdam”, lai zivsaimniecības nozarē stiprinātu ilgtspējīgu
vērtības ķēdi. Turklāt tas uzsvēra nepieciešamību rīkoties, lai apkarotu plastmasas
piesārņojumu, samazinātu pārtikas izšķērdēšanu, apkarotu krāpšanu pārtikas jomā un
uzlabotu pārtikas marķēšanu.

Marcus Ernst Gerhard Breuer
04/2023

[7]Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0210.
[8]Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0223.
[9]Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0005.
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