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STARPTAUTISKĀS ATTIECĪBAS ZIVSAIMNIECĪBAS JOMĀ

Eiropas Savienībai (ES) ir būtiska loma starptautiskajā sadarbībā zivsaimniecības
jomā. Ar kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) ārējo dimensiju Savienība cenšas
nodrošināt tādu situāciju, kurā tās tiesiskais regulējums attiektos ne tikai uz ES
kuģiem, kas veic darbības starptautiskajos ūdeņos. Pamatojoties uz KZP mērķiem
un labas pārvaldības principiem, ES iesaistās daudzos daudzpusējos nolīgumos
un reģionālajās zvejniecības pārvaldības organizācijās (RZPO), kā arī ir noslēgusi
30 divpusējos zivsaimniecības nolīgumus.

JURIDISKAIS PAMATS

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 38. līdz 43. pants. Starptautiskie
zvejas nolīgumi jāratificē Padomei pēc Parlamenta piekrišanas saņemšanas (LESD
218. panta 6. punkta a) apakšpunkts).

PAMATINFORMĀCIJA

Vajadzība ieviest divpusējus un daudzpusējus zvejas nolīgumus radās pēc tam, kad
20. gs. 70. gadu vidū daudzas trešās valstis noteica savas ekskluzīvās ekonomiskās
zonas (EEZ). 1982. gadā Apvienoto Nāciju Organizācija pieņēma Jūras tiesību
konvenciju (UNCLOS), kas stājās spēkā 1994. gadā. To var uzskatīt par okeānu
“konstitūciju”, un ar to atzīst piekrastes valstu tiesības kontrolēt zivju ieguvi tām
piegulošajos ūdeņos. Lai gan EEZ aptver tikai 35 % no kopējās jūru teritorijas,
tajās atrodas 90 % pasaules zivju resursu. UNCLOS reglamentē ne tikai EEZ,
bet arī starptautiskos ūdeņus. Šī konvencija mudina valstis sadarboties jūras dzīvo
resursu saglabāšanā un pārvaldībā starptautiskajos ūdeņos, šim nolūkam izmantojot
reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas (RZPO). Līdz ar to 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. Tomēr tikai 2013. gadā līdz ar Eiropas
Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulas (ES) Nr. 1380/2013 par
kopējo zivsaimniecības politiku pieņemšanu zivsaimniecības ārējā dimensija iekļāvās
KZP un kļuva par vienu no ES zivsaimniecības politikas pīlāriem. KZP 2013. gada
reforma bija būtisks pārmaiņu punkts, jo tajā par prioritāti noteica ilgtspējīgas un
atbildīgas zvejniecības principus, kas ievērojami atšķiras no agrākajiem mērķiem, proti,
saglabāt Savienības flotes klātbūtni ārējos ūdeņos un garantēt piegādes tirgum. ES
ir kļuvusi par starptautiskās zivsaimniecības pārvaldības galveno dalībnieci, jo tā ir
pasaulē lielākais jūras produktu tirgus, kas nodrošina pusi no sava patēriņa ar importa
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starpniecību un vairāk nekā piektdaļu ar ES zvejas flotes nozveju ārpus Savienības
teritorijām, kā arī tā ir nozīmīga pasaules zivsaimniecības nozares dalībniece.

MĒRĶI

Ar KZP ārējo dimensiju veido tiesisko regulējumu Eiropas zvejas kuģu darbībai
ārpus ES ūdeņiem. KZP ārējās dimensijas un tādējādi arī starptautisko attiecību
zivsaimniecības jomā mērķi ir šādi:
— aktīvi atbalstīt un sekmēt zinātniskās informācijas un ieteikumu izstrādi;

— uzlabot Savienības ierosmju politisko saskaņotību, jo īpaši ņemot vērā pasākumus
vides, tirdzniecības un attīstības jomā, un stiprināt to pasākumu konsekvenci, ko
īsteno attīstības sadarbības un zinātniskās, tehniskās un ekonomiskās sadarbības
kontekstā;

— dot ieguldījumu ilgtspējīgās zvejas darbībās, kas ir ekonomiski dzīvotspējīgas un
veicina nodarbinātību Savienībā;

— nodrošināt, lai Savienības zvejas darbības ārpus Savienības ūdeņiem balstītos
uz tiem pašiem principiem un standartiem kā tie, kas piemērojami saskaņā
ar Savienības tiesību aktiem KZP jomā, vienlaikus Savienības operatoriem
nodrošinot vienlīdzīgus konkurences apstākļus ar trešo valstu operatoriem;

— visās starptautiskajās jomās veicināt un atbalstīt nepieciešamos pasākumus, ar
kuriem izskaust nelegālu, nereģistrētu un neregulētu (NNN) zveju;

— veicināt RZPO atbilstības komiteju izveidi un stiprināšanu, periodiskus neatkarīgus
darbības pārskatus un atbilstīgus korektīvus pasākumus, tostarp iedarbīgas un
atturošas sankcijas, kas jāpiemēro pārredzamā un nediskriminējošā veidā.

SASNIEGUMI

A. Divpusēji zivsaimniecības nolīgumi
1. Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumi
Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumi (IZPN) ir starptautiski nolīgumi,
ko ES noslēgusi ar vairākām ārpussavienības valstīm, lai iegūtu piekļuvi valsts
ekskluzīvajai ekonomikas zonai (EEZ) nolūkā ilgtspējīgi zvejot pieļaujamās nozvejas
liekos krājumus likumīgi regulētos apstākļos. Šādu lieko krājumu noteikšanas pamatā
jābūt labākajiem pieejamajiem zinātniskajiem ieteikumiem, attiecīgās informācijas
apmaiņai un pārredzamībai, lai tādējādi tiktu nodrošināta jūras bioloģisko resursu
ilgtspējīga izmantošana (3.3.2.). Nolīgumiem vajadzētu būt abpusēji izdevīgiem gan
ES, gan attiecīgajai trešai valstij. Tāpēc apmaiņā pret zvejas tiesībām IZPN partneri
no ES saņem finansiālu atlīdzību, tostarp maksājumus par piekļuves tiesībām un
nozares atbalstu. Saskaņā ar šiem nolīgumiem maksāto finansiālo kompensāciju
nolūks ir veicināt kvalitatīvas pārvaldības sistēmas izveidi šajās trešās valstīs. Viens no
mērķiem ir jo īpaši nodrošināt efektīvus datu vākšanas un uzraudzības, kontroles un
uzraudzības pasākumus. Turklāt viens no Savienības palīdzības mērķiem ir arī attīstīt
un atbalstīt partnervalstu zinātniskās un pētniecības iestādes, sniedzot ieguldījumu
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spēju veidošanas iniciatīvās uzraudzības, kontroles un pārraudzības jomā, kā arī
attiecīgo valstu ilgtspējīgākas zivsaimniecības politikas izstrādē.
Visus IZPN veido zvejas nolīgums, ar ko nosaka atbilstošu tiesisko regulējumu,
un protokols (kurā ir definēti, piemēram, nolīguma nosacījumi). Pēdējā laikā visos
protokolos kā būtisks šādu nolīgumu elements tiek iekļauta klauzula par demokrātijas
principu un cilvēktiesību ievērošanu. Ir divu veidu IZPN: tunzivju nolīgumi, kas ļauj
zvejot tālu migrējošo zivju krājumus, piemēram, tunzivis un ar tām saistītās sugas, un
t. s. jauktie nolīgumi, kas nodrošina piekļuvi plašam zivju krājumu klāstam. Pašlaik ir
spēkā divpadsmit IZPN: astoņi tunzivju nolīgumi ar Kaboverdi, Kotdivuāru, Gambiju,
Libēriju, Santome un Prinsipi, Kuka Salām, Maurīciju un Senegālu un četri jauktie
nolīgumi ar Grenlandi, Gvineju-Bisavu, Maroku un Mauritāniju. Vēl septiņi IZPN ir tā
sauktie neaktīvie nolīgumi: tunzivju nolīgumi ar Ekvatoriālo Gvineju, Gabonu, Kiribati,
Madagaskaru, Mikronēziju, Mozambiku, Senegālu un Seišelām – valstīm, ar kurām
IZPN ir noslēgti, bet ar kurām nav spēkā esoša protokola. Tā rezultātā ES kuģiem nav
atļauts zvejot šādu valstu jurisdikcijā esošajos ūdeņos.
2. Savstarpīguma nolīgumi
Savstarpīguma nolīgumus sauc arī par “ziemeļu nolīgumiem”. Šie nolīgumi ir saistīti
ar Ziemeļjūru un Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļu, un tie paredz zvejas iespēju
apmaiņu starp ES flotēm un trim trešām valstīm (Norvēģiju, Islandi un Fēru Salām),
kā rezultātā daudzi kopkrājumi tiek pārvaldīti 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. Nolīgums ar Norvēģiju veido vairāk nekā 70 % no ES piešķirtajām
kvotām. Nolīgums ar Islandi pašlaik ir t. s. neaktīvais nolīgums.
2021. gada 8. janvārī ES un Grenlande pabeidza sarunas par IZPN un protokolu, kas
stiprinās abu pušu sadarbību zivsaimniecības jomā. Tas ir vienīgais jauktā tipa IZPN
Ziemeļatlantijā un trešais nozīmīgākais ES nolīgums finanšu izteiksmē.
3. ES un Apvienotās Karalistes Tirdzniecības un sadarbības nolīgums
Apvienotā Karaliste un ES ir vienojušās par Tirdzniecības un sadarbības nolīgumu
(TSN), ko piemēro no 2021. gada 1. janvāra. Sadarbība saskaņā ar TSN ietver arī
zvejniecību (TSN piektais temats: zvejniecība). Abas puses apņemas izmantot savas
piekrastes valstu suverēnās tiesības to ūdeņos mītošo dzīvo resursu izpētīšanas,
izmantošanas, saglabāšanas un pārvaldības nolūkā. TSN ietvaros un pārejas periodā
līdz 2026. gada 30. jūnijam katra puse ir piekritusi otras puses kuģiem piešķirt pilnīgu
piekļuvi tās ūdeņiem, lai zvejotu TSN noteiktas zivju sugas un ārpuskvotas krājumus
to attiecīgajās EEZ (12–200 jūras jūdžu).
4. Budžeta piešķīrumi
Starptautiskiem zivsaimniecības nolīgumiem piešķirtais budžets palielinājās no
5 miljoniem EUR 1981. gadā līdz gandrīz 300 miljoniem EUR 1997. gadā (aptuveni
30 % no zivsaimniecības nozarei piešķirtajiem līdzekļiem). 2020. gadā IZPN tika
piešķirti 142,6 miljoni EUR, kas ir 12 % no KZP budžeta. Pašlaik no finanšu
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kompensācijas un piekļuves tiesību viedokļa vissvarīgākais ir nolīgums ar Mauritāniju,
kam no ES budžeta piešķirti 61,63 miljoni EUR un kas nodrošina zvejas iespējas
apmēram 98 ES kuģiem.
B. Reģionālas zvejniecības pārvaldības organizācijas
Reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas (RZPO) ir starptautiskas
organizācijas, ko veido valstis ar zvejas interesēm tāljūras apgabalos. ES aktīvi
darbojas daudzās RZPO, kurās tā atbalsta saglabāšanas un pārvaldības pasākumus
un sniedz finansiālu atbalstu pētniecībai un citiem atbalsta pasākumiem. 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 (3.3.3). 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 EEZ, vai abu veidu ūdeņiem. Kad Komisija
uzsāk sarunas ar RZPO, tās uzmanība ir vērsta uz divām lietām: censties panākt vai
nu dalību organizācijā kā līgumslēdzējai pusei, vai iegūt novērotāja statusu; veidot
regulējumu, lai ES tiesībās iekļautu šo organizāciju pieņemtos saglabāšanas un
pārvaldības pasākumus.
RZPO ir arī 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), kas ir
saglabāšanas organizācija. ES pašlaik aktīvi darbojas sešās tunzivju RZPO un 11 citu
zivju RZPO. Tā piedalās arī divās RZPO, kas ir tikai padomdevējas struktūras un
kam nav kompetenču zvejniecības pārvaldībā, – WECAFC (Centrālrietumu Atlantijas
zvejniecības komisija) un CECAF (Centrālaustrumu Atlantijas zvejniecības komiteja).
C. Starptautiskās zivsaimniecības pārvaldība
Starptautiskās konvencijas izmanto, lai nodrošinātu juridisku kārtību jūrās un okeānos
un sekmētu to miermīlīgu izmantošanu, līdzsvarotu un efektīvu tajos esošo resursu
lietošanu, dzīvo resursu saglabāšanu un jūras vides aizsardzību un saglabāšanu.
ES un tās dalībvalstis ir UNCLOS līgumslēdzējas puses un ir arī sadarbojušās, lai
izstrādātu citus instrumentus turpmākai ilgtspējīgas zvejniecības īstenošanai. Svarīgs
solis ceļā uz kopīgu starptautisku pārvaldību zivsaimniecības jomā bija ANO Nolīgums
par zivju krājumiem (UNFSA). UNCLOS ietvaros to noslēdza 1995. gadā, un tas stājās
spēkā 2001. gadā. UNFSA mērķis ir nodrošināt transzonālo un tālu migrējošo zivju
krājumu ilgtermiņa saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu.
ES ir arī FAO sadarbības partnere. FAO pārraudzībā ir pieņemts 1993. gada Nolīgums
par atbilstību saglabāšanas un pārvaldības pasākumiem, kā arī 1995. gada Atbildīgas
zivsaimniecības rīcības kodekss. Pēdējos gados FAO ir izstrādājusi starptautiskus
rīcības plānus, lai novērstu būtiskus trūkumus starptautiskajā okeānu saglabāšanā, jo
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īpaši cīņā pret NNN zveju, rīcības plānā, ar ko novērš jūras putnu nejaušu sagūstīšanu
zvejā ar āķu jedām, un haizivju aizsardzībā un pārvaldībā.

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, 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.
2016. gada 12. aprīlī Parlaments pieņēma rezolūciju par kopīgiem noteikumiem
attiecībā uz KZP ārējo dimensiju, tostarp zivsaimniecības nolīgumiem[1]. Tajā uzsvērts,
cik svarīgi ir nodrošināt saskaņotību starp zivsaimniecības, vides un tirdzniecības
politikas virzieniem un attīstības sadarbību, un ka IZPN būtu jānodrošina pilnīga jūras
zvejniecības produktu izsekojamība.
2017. gada 16. martā Parlaments pieņēma rezolūciju par integrētu Eiropas Savienības
politiku attiecībā uz Arktiku[2], kurā pauda atbalstu aizsargājamo dabas teritoriju tīkla
izveidei Arktikā un starptautisko ūdeņu jūras aizsardzības teritorijas noteikšanu ap
Ziemeļpolu – aiz piekrastes valstu ekonomiskajām zonām.
2019. gada 12. februārī Parlaments pieņēma rezolūciju, lai sniegtu piekrišanu
Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu attiecībā
uz neregulētas zvejniecības novēršanu atklātās jūras teritorijās Ziemeļu Ledus okeāna
centrālajā daļā[3].
2019. gada 25. martā Parlaments un Padome pieņēma Regulu (ES) 2019/498, ar ko
groza Regulu (ES) 2017/2403 attiecībā uz Savienības zvejas kuģu zvejas atļaujām
Apvienotās Karalistes ūdeņos un Apvienotās Karalistes zvejas kuģu zvejas darbībām
Savienības ūdeņos[4]. Šī regula bija daļa no ārkārtas pasākumiem, kas tika pieņemti
laikā, kad turpinājās sarunās starp ES un Apvienoto Karalisti. Pamatojoties uz šo
regulu, zvejas atļaujas tika izdotas līdz 2019. gada beigām. 2019. gada 24. oktobrī
Parlaments un Padome pieņēma Regulu (ES) 2019/1797, ar ko groza Regulu (ES)
2017/2403 attiecībā uz Savienības zvejas kuģu zvejas atļaujām Apvienotās Karalistes
ūdeņos un Apvienotās Karalistes zvejas kuģu zvejas darbībām Savienības ūdeņos[5].
Pieņemot šo regulu, visu ar zvejas darbībām saistīto pasākumu piemērošanas periods
tika pagarināts līdz 2020. gada 31. decembrim.

[1] OV C 58, 15.2.2018., 93. lpp.
[2]OV C 263, 25.7.2018., 136. lpp.
[3]OV C 449, 23.12.2020., 196. lpp.
[4]OV L 85 I, 27.3.2019., 25. lpp.
[5]OV L 279 I, 30.10.2019., 7. lpp.
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2019. gada 26. martā Parlaments pieņēma normatīvo rezolūciju par priekšlikumu
Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par atsevišķiem noteikumiem attiecībā uz
zveju Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas nolīguma apgabalā[6].
2020. gada 12. februārī Parlaments pieņēma rezolūciju par ierosinātajām pilnvarām
sarunās par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti[7]. Tajā
risināti jautājumi, kas saistīti ar zivsaimniecību, uzsverot, ka jautājums par brīvu piekļuvi
ūdeņiem un ostām nav atdalāms no jautājuma par brīvu tirdzniecību un Apvienotās
Karalistes zivsaimniecības produktu piekļuvi ES tirgum.

Kristiina Milt
03/2022

[6]OV C 108, 26.3.2021., 238. lpp.
[7]Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0033.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/lv
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52019AP0234&qid=1617261638526
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0033_LV.html
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