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par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp 
Eiropas Savienību, Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju par EEZ finanšu 
mehānismu laikposmam no 2009. gada līdz 2014. gadam, Nolīgumu starp 
Eiropas Savienību un Norvēģiju par Norvēģijas finanšu mehānismu 
laikposmam no 2009. gada līdz 2014. gadam, Papildprotokolu Nolīgumam 
starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Islandi par īpašiem noteikumiem, kas 
piemērojami dažu zivju un zivsaimniecības produktu importam Eiropas 
Savienībā laikposmā no 2009. gada līdz 2014. gadam, un Papildprotokolu 
Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Norvēģiju par īpašiem 
noteikumiem, kas piemērojami dažu zivju un zivsaimniecības produktu 
importam Eiropas Savienībā laikposmā no 2009. gada līdz 2014. gadam
(09902/2010 – C7-0225/2010 – 2010/0129(NLE))

Atzinumu sagatavoja: Pat the Cope Gallagher



PE448.757v02-00 2/5 AD\835402LV.doc

LV

PA_LegAVC



AD\835402LV.doc 3/5 PE448.757v02-00

LV

ĪSS PAMATOJUMS

1. Komisijas priekšlikuma kopsavilkums

Kopš Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu (EEZ) spēkā stāšanās 1994. gadā EEZ EBTA 
valstis (pašlaik Islande, Lihtenšteina un Norvēģija) ir veikušas iemaksas EEZ ekonomisko un 
sociālo atšķirību mazināšanai EEZ. Iemaksas, savstarpēji vienojoties, vienmēr tika noteiktas 
piecu gadu laikposmam. Vienošanās par iemaksām laikposmam no 2004. līdz 2009. gadam 
tika panākta saistībā ar 2004. gada un 2007. gada EEZ paplašināšanās nolīgumiem. 

Tādēļ par to pašu laikposmu, proti, no 2004. līdz 2009. gadam, tika panākta vienošanās arī par 
diviem divpusējiem protokoliem ar Islandi un Norvēģiju, kuros piešķirtas konkrētas 
koncesijas, ar ko nodrošina zivju un zivsaimniecības produktu ienākšanu tirgū; protokolos 
ietverta pārskatīšanas atruna, paredzot pārskatīšanas termiņu, kas atbilst 2004.–2009. gada 
finanšu mehānismu beigu termiņam. 

Oficiālas sarunas ar Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju par iemaksām laikposmam no 
2009. līdz 2014. gadam sākās 2008. gada 26. septembrī. Vienlaikus ar šīm sarunām, taču 
neatkarīgi no tām, apspriešanās un vēlāk arī sarunas, pamatojoties uz pārskatīšanas klauzulu, 
tika sāktas arī par diviem divpusējiem zivsaimniecības protokoliem ar Islandi un Norvēģiju, 
tām piešķirot konkrētas zivsaimniecības koncesijas, ar kurām paredz ikgadējas ar muitas 
nodokli neapliekamas kvotas noteiktiem šo valstu izcelsmes zivsaimniecības produktiem.

Šo dažādo sarunu kārtas pušu līmenī tika noslēgtas 2009. gada 18. decembrī. Rezultāts 
sarunām par abiem divpusējiem zvejas protokoliem starp ES un attiecīgi Islandi un Norvēģiju 
laikposmam no 2009. līdz 2014. gadam ir iepriekšējo 2004.–2009. gada protokolu 
pārjaunošana, saglabājot Islandes koncesijas bez izmaiņām un tikai nedaudz palielinot 
Norvēģijas koncesijas, uz kuru pamata Norvēģija savukārt pārjaunos zivju tranzīta nolīgumu, 
kura termiņš arī beidzās 2009. gada 30. aprīlī.

Attiecībā uz EEZ un Norvēģijas finanšu mehānismiem panāktais rezultāts ir kopēja pakete 
EUR 1,8 miljardi laikposmam no 2009. līdz 2014. gadam, kas salīdzinājumā ar laikposmu no 
2004. līdz 2009. gadam nozīmē EEZ finanšu mehānisma apjoma pieaugumu par 31 % un 
Norvēģijas finanšu mehānisma apjoma pieaugumu par 22 %. Ņemot vērā Islandes finanšu 
krīzi, tika panākta vienošanās, ka Islandes iemaksa EEZ finanšu mehānismā absolūtos skaitļos 
nepalielināsies. 

Sarunas diemžēl aizkavējās un netika pabeigtas līdz pat 2009. gada 18. decembrim, tāpēc, lai 
netraucētu EEZ līguma nevainojamu darbību, bija nepieciešams līdz nolīgumu galīgajai 
noslēgšanai nodrošināt minēto nolīgumu iespējami drīzu provizorisku stāšanos spēkā. 

Lēmumu projektiem kā juridiskais pamats tiek izmantoti LESD attiecīgie panti, proti, 
207. pants attiecībā uz grozītiem zivsaimniecības protokoliem, kas ir parasta prakse, ja tiek 
grozīti spēkā esošu starptautisku nolīgumu specifiski elementi.

2. Atzinuma sagatavotāja nostāja
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Ņemot vērā iepriekš minēto sarunu rezultātus, proti, ka ievērojami tiek palielināts finanšu 
mehānisms, turpretī Islandes koncesijas netiek mainītas un koncesijas attiecībā uz Norvēģiju 
pieaug tikai nedaudz, atzinuma sagatavotājs vēlas ierosināt Zivsaimniecības komitejai sniegt 
labvēlīgu atzinumu par Komisijas priekšlikumu COM(2010)234.

******

Zivsaimniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju 
ierosināt Parlamentam sniegt piekrišanu.
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