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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Zivsaimniecības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver nepieciešamību rīkoties nekavējoties un visaptveroši, lai novērstu nelegālās zvejas 
problēmu, un uzsver, ka šis jautājums ir globāla problēma;

2. uzsver, ka nelegālā zveja ir starptautiska organizēta nozieguma forma, un tas ir viens no 
nopietnākajiem draudiem jūras resursu saglabāšanai un ilgtspējīgai pārvaldībai;

3. uzsver, ka ekoloģiskā ilgtspējība ir svarīgs priekšnoteikums zvejas ekonomiskajai un 
sociālajai dzīvotspējai ilgtermiņā, tāpēc aicina izveidot visaptverošus, efektīvus un 
pārredzamus pasākumus, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, neregulētu un 
neziņotu (NNN) zveju, tostarp valstu kuģa karoga valsts, ostas valsts pasākumus, krasta 
valsts pasākumus, tirgu saistītus pasākumus un tādus pasākumus, ar kuriem nodrošina, ka 
valstis neatbalsta vai neveic NNN zveju;

4. uzsver, ka ir svarīgas patērētāju tiesības vienmēr skaidri zināt, ka nopirktais produkts ir 
nozvejots legāli; 

5. uzsver to, kādus nopietnus draudus pārmērīga zveja, ko saasina nelegālā zveja rada 
bioloģiskajai daudzveidībai un ilgtspējīgai jūras videi, kā arī zivju krājumu iznīcināšanas 
sociālo un ekonomisko ietekmi un tās radītos draudus uzturdrošībai;

6. uzsver, ka nelegālā zveja veicina zivju krājumu pārmērīgu izmantošanu, kaitē jūras 
ekosistēmai, ir negodīgas konkurences veids pret godīgiem zvejniekiem, rada nozares 
ieņēmumu zaudējumus un apdraud piekrastes reģionu iedzīvotāju izdzīvošanu, 
galvenokārt jaunattīstības valstīs;

7. norāda, ka nelegālā zveja ir globāla problēma, kas prasa starptautisku sadarbību, un pret to 
jācīnās gan tad, kad to veic gan trešo valstu, gan dalībvalstu zvejas kuģi; šajā saistībā 
uzsver, ka nepieciešami savlaicīgi, detalizēti un precīzi dati par zvejas kuģiem, īpaši tiem, 
kas atklāti saistībā ar iesaistīšanos NNN zvejā;

8. uzskata, ka ES uzticamība cīņā pret nelegālu, nereģistrētu un neregulētu NNN zveju 
globālā mērogā ir atkarīga no tā, cik lielu uzmanību tā pievērš cīņai pret NNN zveju savā 
flotē un NNN zivju pārdošanai savos tirgos;

9. aicina nekavējoties veikt pasākumus, lai izbeigtu izdevīgu karogu izmantošanu, kas ļauj 
zvejas kuģiem nesodīti veikt nelegālu darbību, kaitējot legālas zvejas nozarei un jūras 
videi, zivju krājumiem, piekrastes reģioniem un pārtikas drošībai, jo īpaši jaunattīstības 
valstīs, un uzsver nepieciešamību nodrošināt, lai nekādas ES intereses nebūtu saistītas ar 
šādiem pirātiskiem zvejas veidiem;

10. aicina Komisiju izvērtēt iespēju saskaņā ar PTO noteikumiem pārtraukt vai aizliegt 
produktu ievešanu no tādām valstīm, kas negarantē, ka ir ievēroti pasākumi cīņā pret 
nelegālu zveju;
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11. aicina dalībvalstis nodrošināt papildu aizsardzību nārstošanas laikā un nārstošanas zonās, 
kur tās pastāv;

12. aicina dalībvalstis piešķirt pietiekamus resursus (cilvēkresursus, finanšu, loģistikas 
resursus) Padomes Regulas (EK) Nr. 1005/2008 pilnīgai piemērošanai, lai aizkavētu, 
novērstu un izskaustu nelegālu, neregulētu un neziņotu zveju, un aicina Komisiju ierosināt 
pienākumu neizpildes procedūras, ja dalībvalstis to nedara;

13. aicina dalībvalstis un Komisiju nodrošināt, ka nelegālā zveja tiek apkarota gan jūrā, gan 
iekšzemes ūdeņos, un uzsver nepieciešamību pārskatīt uzraudzības mehānismu 
pietiekamību un to īstenošanu;

14. uzsver, ka cīņa pret nelegālu zveju ir nepieciešams nosacījums jūras ekosistēmas 
aizsardzībai un izšķiroši svarīga reāli ilgtspējīgas zvejas attīstībai; 

15. aicina dalībvalstis un Komisiju īstenot politiku, kas nepieļautu nekādu iecietību pret 
nelegālu zveju, nodrošinot visu ES ievesto zivsaimniecības produktu pilnīgu
izsekojamību, proti izveidojot globālu zivju krājumu DNS datu bāzi, lai identificētu zivju 
izcelsmi un palīdzētu efektīvāk noteikt sodus, kā arī garantējot, ka nelegāli nozvejotās 
zivis netiek pārdotas dalībvalstīs vai importētas uz tām; un aicina dalībvalstis un Komisiju 
apspriest ar citām lielākajām tirgus valstīm (tostarp ASV, Japānu, Ķīnu), kā tās varētu 
aizliegt nelegāli nozvejotu zivju importēšanu un īstenot pasākumus ar ES NNN zvejas 
regulai līdzīgu nolūku un pieeju;

16. atzīmē, ka cīņa pret nelegālo zveju lielā mērā ir politiskas gribas jautājums un tāpēc 
mudina dalībvalstis un Komisiju pastiprināt cīņu pret nelegālo zveju, lai nodrošinātu ES 
NNN zvejas regulas ievērošanu, un, izmantojot visus pieejamos līdzekļus, veicināt to, ka 
šim jautājumam tiek pievērsta lielāka uzmanība un veikti stigrāki pasākumi, jo īpaši 
starptautiskā līmenī, piemēram, PTO un citās organizācijās, proti, izvēršot sadarbību ar 
starptautiskajiem partneriem, lai uzlabotu NNN zvejas darbību uzraudzību, kontroli un 
novērošanu;

17. uzsver, ka ir svarīgi uzlabot NNN zvejas darbību pārredzamību un mudina dalībvalstis un 
Komisiju pielikt lielākas pūles, lai publiskotu informāciju par attiecīgām NNN zvejas 
darbībām un izveidotu informācijas apmaiņas sistēmas ar visām iespējami iesaistītajām 
valstīm un starptautiskām organizācijām;

18. uzsver nepieciešamību veicināt sadarbību starp ES dalībvalstīm un trešām valstīm, lai 
cīnītos pret NNN zveju un nodrošinātu, ka jaunattīstības valstis spēj ievērot ES tiesību 
aktus;

19. mudina Komisiju nepiešķirt Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalstu visiem tiem kuģiem, 
kas iesaistās NNN zvejas darbībās;

20. atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas lēmumu ieviest punktu sistēmas zvejas licenci kā papildu 
instrumentu, ar kuru dalībvalstis var atklāt pārkāpumus jebkurā pārdošanas ķēdes posmā 
un piemērot bargas sankcijas pārkāpumu gadījumos; 

21. aicina Komisiju stiprināt partnerattiecības zvejas nozarē ar jaunattīstības valstīm, 
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koncentrējot uzmanību uz to kontroles un uzraudzības spēju.
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