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ĪSS PAMATOJUMS

ES kopējā zivsaimniecības politika (KZP) tiek reformēta. KZP ir globāla mēroga politika —
ES importē vairāk nekā 60 % zivju, ko tā patērē, un tās flotes zvejo visā pasaulē —, un tāpēc 
tās mērķi un pasākumi ir jāsaskaņo ES un ārpus tās, jo īpaši, veidojot attiecības ar 
jaunattīstības valstīm. Labākais veids, kā mazināt KZP ārējo ietekmi, ir panākt to, lai ES 
zivsaimniecības pārvaldības politikā būtu ņemti vērā ilgtermiņa vides ilgtspējības principi, lai 
mazinātu atkarību no zivju resursiem ārpus Savienības.

Ārējo dimensiju parasti saista tikai ar ES divpusējiem zivsaimniecības nolīgumiem ar trešām 
valstīm (pašlaik tos dēvē par partnerattiecību nolīgumiem zivsaimniecības nozarē, bet 
Komisija vēlas tos pārdēvēt par ilgtspējīgas zivsaimniecības nolīgumiem) un reģionālajām 
zvejniecības pārvaldības organizācijām (RZPO). Bet ES zvejas intereses attiecas arī uz 
privātiem nolīgumiem starp ES kuģu īpašniekiem un trešām valstīm, kopuzņēmumiem un
citiem ieguldījumu veidiem. Atbilstīgi ES tiesību aktiem šādas darbības un attiecības arī 
attiecas uz KZP mērķiem.

Komisija pirmo reizi ierosina KZP pamatregulā iekļaut noteikumus par ārējo dimensiju, lai 
gan priekšlikumā ir iekļauti tikai panti par divpusējiem nolīgumiem un par reģionālajām 
zvejniecības pārvaldības organizācijām (RZPO).

Galvenie ierosinātie principi ir šādi:
 ES ir jāveicina zvejniecības pārvaldība tā, lai uzturētu zivju krājumus, kas pārsniedz 

maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma nodrošināšanai vajadzīgo līmeni jeb MSY
(39. panta 2. punkts);

 sarunas par divpusējiem nolīgumiem ir jārisina tikai tāpēc, lai piekļūtu tiem zivju 
krājumiem, kam ir pārpalikumi, ko piekrastes valsts nespēj izmantot (41. panta 
2. punkts);

 finansiāla kompensācija piekļuvei zivju krājumiem ir jāatdala no naudas, ko izmanto 
nozares attīstības veicināšanai trešās valstīs (42. pants).

Attīstības komitejai ir pilnīgi jāatbalsta šie priekšlikumi.

Vēl strīdīgāks jautājums ir tas, ka Komisija vēlas noteikt prasību dalībvalstīm izveidot 
nododamo zvejas koncesiju (NZK) sistēmu, kurā cilvēkiem vai uzņēmumiem būs noteiktas 
ilgtermiņa tiesības zvejot, kuras var tirgot, neskatoties uz to, ka tas pārāk bieži noved pie 
zvejas tiesību koncentrācijas un var pat izraisīt zvejas iespēju spekulācijas. Komisija ierosina 
atcelt zvejas iespējas, kas iegūtas saskaņā ar divpusējiem nolīgumiem, bet saglabāt uz tirgu 
balstītas sistēmas zvejas iespējas to valstu ūdeņos, ar kurām ES nav noslēgti divpusēji 
zivsaimniecības nolīgumi, un starptautiskos ūdeņos. Šo sistēmu nedrīkst izmantot ārpus ES 
ūdeņiem. Šajā saistībā ir sagatavots grozījums.

Citi noteikumi par KZP ārējo dimensiju un par to daļu, kas īpaši attiecas uz jaunattīstības 
valstīm, ir jāiekļauj pamatregulā, un šajā saistībā ir sagatavoti vairāki grozījumi.

Daudzi ārējās zivsaimniecības politikas aspekti ir diezgan neskaidri, un nav pietiekami daudz 
informācijas par nozveju, par ar Savienības dalībvalsts karogu kuģojošu kuģu zvejas darbību 
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apjomu, par ES un citu flotu ietekmi un par citām tēmām. Ir ierosināti daži priekšlikumi, lai 
uzlabotu pārredzamību.

Zivsaimniecības nolīgumus ļoti kritizē jau daudzus gadus, un dažreiz kritika ir pamatota.
Tomēr taisnīgi un pareizi īstenoti ES divpusējie nolīgumi var daudz vairāk palīdzēt nodrošināt 
jūras resursu ilgtspējīgu izmantošanu nekā tad, ja šie nolīgumi tiks lauzti, jo ES izmantotu 
citas metodes, tostarp privātus nolīgumus, kurus nevar demokrātiski kontrolēt.

Saistībā ar divpusējiem zivsaimniecības nolīgumiem ir ierosināti daži papildu noteikumi, 
tostarp klauzula par cilvēktiesību un starptautisko darba tiesību ievērošanu.

Jaunākajos zivsaimniecības nolīgumos ir iekļauta „ekskluzivitātes klauzula”, kas paredz, ka 
kuģi drīkst strādāt tikai to trešo valstu ūdeņos, ar ko ES ir noslēgts nolīgums, ar noteikumu, ka 
tie atbilst nolīguma noteikumiem. Pamatregulā ir jāsaglabā šī klauzula un noteikums, kas 
liedz kuģiem bieži mainīt karogu, pārstāvot dažādas valstis. Ja kuģis vēlas zvejot saskaņā ar 
ES divpusējiem nolīgumiem, nedrīkst ļaut mainīt karogu.

Referente atzinīgi vērtē ES mērķi sadarboties ar starptautiskām zvejniecības pārvaldības 
organizācijām, lai veicinātu ilgtspējīgu zivsaimniecību. Labi pārvaldīta zvejniecība pasaulē 
palīdzēs sasniegt mērķus attīstības jomā, piemēram, saistībā ar pārtikas nodrošinājumu 
pašreizējai paaudzei un turpmākām paaudzēm. Tomēr, lai ES veiksmīgi darbotos, šīs darbības 
ir jāsaskaņo ar ES attīstības politiku, un ES šīs darbības ir jāatbalsta. Jaunattīstības valstīs 
uzraudzības, kontroles un pārraudzības, krājumu novērtējuma un zvejniecības pārvaldības 
jomā ir jāpalielina darbības spējas. Ja darbības spēju palielināšanai ES neizmantos holistisko 
pieeju, kas paredz saskaņoti izmantot visas politikas jomas, ES varēs pārmest, ka tā 
jaunattīstības valstīm zvejniecības pārvaldības jomā nosaka neizpildāmas prasības, un tāpēc 
tās mērķus nevarēs sasniegt.

GROZĪJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Zivsaimniecības komiteju ziņojumā iekļaut 
šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
38.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38a)Kopējai zivsaimniecības politikai 
jābūt saskanīgai ar Savienības īstenoto 
attīstības politiku un jālīdzdarbojas 
Tūkstošgades attīstības mērķu 
sasniegšanā;
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
4. pants – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) saskanība ar integrēto jūrniecības 
politiku un citām Savienības rīcībpolitikas
jomām.

f) saskanība ar integrēto jūrniecības 
politiku un citām Savienības politikas
jomām, kā arī ar starptautiskajām 
saistībām, ko uzņēmusies Savienība un 
dalībvalstis. 

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4. pants – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) pārredzamība un informācijas 
pieejamība saskaņā ar Orhūsas 
konvenciju, tostarp attiecībā uz ārējo 
dimensiju.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
27. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šo sistēmu nepiemēro ārpus ES 
ūdeņiem.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
28. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nododamu zvejas koncesiju iedalīšana Zvejas iespēju iedalīšana
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
28. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katra dalībvalsts, pamatojoties uz 
pārredzamiem kritērijiem, iedala
nododamas zvejas koncesijas attiecībā uz 
katru krājumu vai krājumu grupu, kuru 
zvejas iespējas ir iedalītas saskaņā ar 
16. pantu, izņemot zvejas iespējas, kas 
iegūtas saskaņā ar ilgtspējīgas 
zivsaimniecības nolīgumiem.

2. Katra dalībvalsts, pamatojoties uz 
pārredzamiem kritērijiem, var iedalīt 
nododamas zvejas koncesijas attiecībā uz 
katru krājumu vai krājumu grupu, kuru 
zvejas iespējas ir iedalītas saskaņā ar 
16. pantu, izņemot zvejas iespējas, kas 
iegūtas saskaņā ar ilgtspējīgas 
zivsaimniecības nolīgumiem.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
VII daļa – -1. virsraksts – 38.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. virsraksts
VISPĀRĪGI MĒRĶI

38.a pants
Kopējās zivsaimniecības politikas ārējā 
dimensija ir saskaņota ar Savienības 
politiku vides, attīstības un tirdzniecības 
jomā. Tā cenšas zvejsaimniecības 
pārvaldībā īstenot tādus pašus mērķus un 
piemērot tādus pašus standartus, kādus 
piemēro Savienības ūdeņos. 
Eiropas Savienība aktīvi saskaņo savu 
attīstības sadarbības politiku ar ārējo 
zivsaimniecības politiku, lai efektīvi 
palīdzētu jaunattīstības valstīm īstenot 
ilgtspējīgu pasaules mēroga pārvaldību 
zvejniecības nozarē.
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
40. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina to, lai to operatori 
ievērotu pirmajā daļā minētos pasākumus. 
Ja šie pasākumi netiek ievēroti, Komisija 
var veikt korektīvus pasākumus.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
41. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ilgtspējīgas zivsaimniecības nolīgumi ar 
trešām valstīm veido juridiskās, 
ekonomiskās un vides pārvaldības sistēmu, 
kas regulē zvejas darbības, kuras 
Savienības zvejas kuģi veic trešo valstu 
ūdeņos.

1. Ilgtspējīgas zivsaimniecības nolīgumi ar 
trešām valstīm veido juridiskās,
ekonomiskās, sociālās un vides pārvaldības 
sistēmu, kas regulē zvejas darbības, kuras 
Savienības zvejas kuģi veic trešo valstu 
ūdeņos. Tie veicina ilgtspējīgu attīstību 
trešās valstīs un atbildīgu zvejniecību visā 
pasaulē.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
41. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai nodrošinātu tādu zvejas resursu 
saglabāšanos, kuri pārsniedz maksimālā 
ilgtspējīgas ieguves apjoma nodrošināšanai 
vajadzīgo līmeni, Savienības zvejas kuģi 
iegūst tikai pieļaujamās nozvejas 
pārpalikumu, ko trešā valsts noteikusi 
saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Jūras tiesību konvencijas 62. panta 
2. punktu un kas noteikts, pamatojoties uz 
labāko pieejamo zinātnisko ieteikumu un 
attiecīgo informāciju, ar kuru apmainījusies 

2. Lai nodrošinātu tādu zvejas resursu 
saglabāšanos, kuri pārsniedz maksimālā 
ilgtspējīgas ieguves apjoma nodrošināšanai 
vajadzīgo līmeni, Savienības zvejas kuģi 
iegūst tikai pieļaujamās nozvejas 
pārpalikumu, ko trešā valsts noteikusi 
saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Jūras tiesību konvencijas 62. panta 
2. punktu un kas noteikts, pamatojoties uz 
labāko pieejamo zinātnisko ieteikumu un 
attiecīgo informāciju, ar kuru apmainījusies 
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Savienība un attiecīgā trešā valsts, par 
attiecīgo krājumu kopējo zvejas piepūli. 

Savienība un attiecīgā trešā valsts, par visu 
flotu attiecīgo krājumu kopējo zvejas 
piepūli. 

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
41. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Saskaņā ar ilgtspējīgas zvejniecības 
nolīgumiem zvejas atļaujas attiecībā uz 
krājumiem trešā valstī piešķir tikai tiem 
zvejas kuģiem, kuri 24 mēnešu laikā 
pirms zvejas atļaujas pieprasījuma 
iesniegšanas ir kuģojuši ar Savienības 
dalībvalsts karogu. Savienības zvejas kuģi 
drīkst zvejot trešā valstī, ar kuru 
Savienība ir noslēgusi ilgtspējīgas 
zivsaimniecības nolīgumu, tikai saskaņā 
ar šā nolīguma noteikumiem.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
41. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Ir jāvelta pūles Savienības līmenī, lai 
pārraudzītu to Savienības zvejas kuģu 
darbības, kas zvejo ārpus Savienības 
ūdeņiem, uz kuriem neattiecas ilgtspējīgas 
zivsaimniecības nolīgumi. Šiem kuģiem ir 
jāievēro tie paši pamatprincipi, kas tiek 
piemēroti Savienībā zvejojošiem kuģiem.
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
41. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā un 
citos attiecīgos starptautiskos cilvēktiesību 
dokumentos noteikto demokrātijas 
principu un cilvēktiesību, kā arī 
tiesiskuma principa ievērošana ir 
ilgtspējīgas zivsaimniecības nolīgumu 
būtisks elements. 

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
41. pants – 2.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.d Pirms sākt sarunas par turpmāko 
protokolu, ir jāveic neatkarīgi novērtējumi 
par katra protokola ietekmi, un tajos 
iekļauj informāciju par nozveju un zvejas 
darbībām. Šiem novērtējumiem ir jābūt 
publiski pieejamiem.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
42. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) segtu daļu no izmaksām par piekļuvi 
zvejas resursiem trešās valsts ūdeņos;

(a) segtu daļu no izmaksām par piekļuvi 
zvejas resursiem trešās valsts ūdeņos, 
paredzot, ka šie piekļuves saņēmēji sedz 
aizvien lielāku izmaksu daļu;



PE486.094v03-00 10/11 AD\905862LV.doc

LV

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
42. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) izveidotu tiesisko regulējumu, arī 
izveidotu un uzturētu vajadzīgās 
zinātniskās un pētnieciskās iestādes, 
uzraudzības, kontroles un pārraudzības 
spēju un citus spēju veidošanas elementus, 
kas saistīti ar ilgtspējīgas zivsaimniecības 
politikas izstrādi trešā valstī. Šādu 
finansiālo palīdzību piešķir ar nosacījumu, 
ka ir sasniegti konkrēti rezultāti.

(b) izveidotu tiesisko regulējumu, arī 
izveidotu un uzturētu vajadzīgās 
zinātniskās un pētnieciskās iestādes, 
uzraudzības, kontroles un pārraudzības 
spēju, pārredzamības, līdzdalības un 
pārskatatbildības mehānismus un citus 
spēju veidošanas elementus, kas saistīti ar
ilgtspējīgas zivsaimniecības politikas 
izstrādi trešā valstī. Šādu finansiālo 
palīdzību piešķir ar nosacījumu, ka ir 
sasniegti konkrēti rezultāti, un tā papildina 
attiecīgajā trešā valstī īstenotos attīstības 
plānus un programmas un ir saskanīga ar 
tiem.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
42. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Neskarot uzraudzības pilnvaras, kas 
piešķirtas apvienotajām komitejām 
saskaņā ar ilgtspējīgas zivsaimniecības 
nolīgumiem, kas noslēgti ar trešām 
valstīm, šādu palīdzību sniedz, piemērojot 
atklātu un pārskatatbildīgu pārskatīšanas 
mehānismu, kurā ietilpst publiski 
pieejamas finanšu revīzijas un neatkarīgi 
novērtējumi par Komisijas finanšu 
palīdzības rezultātiem. 
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