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Reģionālās zivsaimniecības pārvaldības organizāciju (RFMO) pasākumi pret nelegālu, 
nereģistrētu un patvaļīgu zveju (IUU)

ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) starptautiskais rīcības plāns cīņai pret 
nelegālu, nereģistrētu un patvaļīgu zveju (IUU)1, uzsver, ka jāizskauž IUU starptautiskajos 
ūdeņos.   IUU apkarošanā izšķiroša nozīme ir Reģionālās zivsaimniecības pārvaldības 
organizācijām (RFMO) — daudzpusējām struktūrām, kas saskaņā ar ANO jūras tiesībām 
atbildīgas par starptautisko ūdeņu zivsaimniecību pārvaldību. 

Šajā plānā, kā arī tam sekojošajā ES IUU regulā2, par IUU ir noteikta arī tāda zveja, kuru 
veicot netiek ievēroti attiecīgie pārvaldības pasākumi, par kuru netiek ziņots, vai tāda, kuru 
veic neievērojot jebkādu pārvaldības režīmu un tādā veidā, kas neatbilst starptautiskajām 
tiesībām. Pilns definīcijas teksts ir atrodams FAO plānā.

Pašlaik ir 18 RFMO. Piecu tunzivs RFMO tīkls nodrošina globālu pārklājumu, bet attiecībā uz 
citām sugām (transzonāli migrējošajiem zivju krājumiem, dziļjūras sugām, utt.) joprojām ir 
lielas okeānu teritorijas, kurās nav noteikti starptautiski pieņemti zivsaimniecības pārvaldības 
pasākumi — šajās teritorijās zveja ir praktiski neregulēta, ja neskaita ANO jūras tiesību 
vispārīgos noteikumus vai ANO nolīgumu par zivju krājumiem (attiecībā uz valstīm, kuras to 
ir ratificējušas). Atlantijas okeāns ir visvairāk reglamentētā teritorija, bet pat tajā ir vietas, uz 
kurām RFMO pasākumi neattiecas. Indijas un Klusajā okeānā ir ļoti ierobežots RFMO 
pārklājums, tomēr nesen sākās sarunas par divām jaunām RFMO Klusā okeāna dienviddaļai 
un Indijas okeāna dienvidrietumu daļai, un cerams, ka tās sāks darboties drīzumā.

Iekrāsotas ir to RFMO teritorijas, kurām ir reglamentējoša kompetence attiecībā uz dziļjūras 
zivsaimniecību.

                                               
1 Skatīt PLO vietni http://www.fao.org/DOCREP/003/y1224E/Y1224E00.HTM
2 Padomes 2008. gada 29. septembra Regula (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai 
nepieļautu, novērstu un likvidētu nelikumīgu, neziņotu un neregulētu zveju.
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Avots: IUCN Global Marine Programme  
http://www.countdown2010.net/files/marine/Presentation%20K%20Gjerde%20II.pdf
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RFMO kontrolētās teritorijas attiecībā uz tunzivs sugām (pirmais attēls) un sugām, kas nav 
tunzivs (otrais attēls). 
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Avots: Recommended Best Practices for Regional Fisheries Management Organizations. Chatham House, 2007
Šajā darba dokumentā ir pārvaldības pasākumi, kurus veic piecas nozīmīgas RFMO, kuras 
atlasītas, lai atspoguļotu pašreiz darbojošos RFMO dažādību:

 ICCAT - Starptautiskā Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisija (kopš 1969. gada)
 NAFO – Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācija (1979)
 NEAFC – Ziemeļaustrumu Atlantijas Zvejniecības komisija (1982)
 CCAMLR -Antarktikas ūdeņu dzīvo resursu saglabāšanas komisija (1982)
 WCPFC - Klusā okeāna rietumu un centrālās daļas zvejniecības komisija (2004)

Starp šīm RFMO ir gan tādas, kuras darbojas jau ļoti ilgi (ICCAT), gan nesen izveidota 
(WCPFC) un tās aptver plašu ģeogrāfisku areālu. Dažās, piemēram, NEAFC ir neliels skaits 
rūpnieciski attīstīto valstu, kamēr citās ir liela un daudzšķautnaina dalībnieku pārstāvība 
(ICCAT, WCPFC), atspoguļojot dažkārt sarežģīto dinamiku starp attīstītajām un jaunattīstības 
valstīm. Šo RFMO pārvaldīto sugu vērtība ir ārkārtīgi atšķirīga — no mazām pelāģiskām 
sugām ar relatīvi zemu vērtību (NEAFC) līdz ļoti augstvērtīgām zivīm, piemēram, Patagonijas 
ilkņzivij (CCAMLR) un zilajai tunzivij (ICCAT).

Visas šīs RFMO ir saskārušās ar lielām IUU zvejas problēmām.

Pasākumi cīņā pret IUU zveju

Kopš RFMO sāka cīņu pret IUU zveju deviņdesmitajos gados, ir izmēģināti vairāki pasākumi.

Kuģa identifikācija: Par IUU zvejas darbībām ir atbildīgi kuģi, tāpēc daži pasākumi attiecas 
konkrēti uz tiem. Lai varētu veikt jebkādus pasākumus, kuģim jābūt identificējamam, tāpēc 
daudzi kuģi slēpj savu identitāti vai maskējas jūrā, vai ostās. FAO ir izstrādājusi specifikāciju 
standarta kopumu zvejas kuģu iezīmēšanai un identifikācijai. Visas piecas šeit minētās RFMO
pieprasa, lai kuģiem, kas zvejo to teritorijā, būtu FAO marķējums, vai ievērota līdzvērtīga 
identifikācijas sistēma. 

Reģistrētie kuģi jeb “baltie” saraksti: Kuģi, kuriem ir tiesības zvejot RFMO regulētajā 
teritorijā un kuri pieder līgumslēdzējām pusēm vai sadarbības trešām pusēm (kolektīvās 
Konvencijas līgumslēdzējas puses(CPC)) tiek reģistrēti kuģu sarakstā. Pamatā šie ir kuģi, par 
kuriem CPC uzņemas atbildību. Ja tiek konstatēts kuģis, kurš nav sarakstā, var pieņemt, ka tas 
nodarbojas ar IUU zveju. Lai gan visas piecas RFMO ir izveidojušas reģistrēto kuģu 
sarakstus, to darbības joma ir atšķirīga, kā arī atšķiras iekļautās informācijas precizitāte un 
detaļas.  Piemēram CCAMLR sarakstā ir visu izmēru kuģi, bet ICCAT sarakstā tikai tie, kas 
lielāki par 20 metriem. Dažos sarakstos ir iekļauti arī transportrefrižeratori vai transporta kuģi 
(WCPFC, NEAFC, ICCAT). Tas, ka kuģis ir sarakstā, nenozīmē, ka tas darbojas attiecīgajā 
teritorijā, kā arī tā nav garantija, ka tiek ievēroti noteikumi.

IUU jeb „melnie saraksti”: Šajos sarakstos ir kuģi, kas a) identificēti, zvejojot pārvaldības 
apgabalā bez atļaujas, un uzskatāmi par tādiem, kas veic IUU, b) tiem ir atļauja, bet veic zveju 
nelegāli vai c) tirdzniecības datos ir norādīts, ka tie ir IUU zivju avots. Melnajā sarakstā 
iekļautie kuģi parasti tiek vairāk uzraudzīti un pārbaudīti un tiem piemēro vairākas sankcijas 
(piemēram, tie nevar izmantot ostu pakalpojumus, tostarp izkraut nozveju). Šie saraksti var 
būt ļoti efektīvi, lai atturētu atsevišķus kuģus no IUU zvejas — NEAFC uzskata, ka šī saraksta 
dēļ IUU zveja tās reģionā ir būtiski samazinājusies. Ir vērojama pozitīva tendence RFMO 
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dalīties ar sarakstiem, kā rezultātā palielinās to lietderība. Bet lielākā problēma ir tā, ka šis 
pasākums ir lēns, sarežģīts un politisks. Saraksti tiek atjaunināti ikgadējā sanāksmē, un pa šo 
laiku kuģis varbūt jau sen ir atstājis teritoriju vai tam ir mainījies nosaukums, vai īpašnieks. 
Lēmumus par iekļaušanu sarakstā pieņem pašas CPC, un parasti tās cenšas neiekļaut savus 
kuģus, tāpēc IUU sarakstā pārsvarā ir kuģi, kas nav no CPC valstīm — tie, ar kuriem vieglāk 
tikt galā. Piemēram, ICCAT IUU sarakstā patlaban ir 24 kuģi — 21, kas kuģo ar nezināmu 
karogu, viens no Gvinejas un divi no Bolīvijas. 

Tirdzniecības sankcijas: Vienīgi ICCAT ir izmantojusi melnos sarakstus, lai panāktu loģisku 
rezultātu attiecībā uz karoga valstu atbildību. Deviņdesmitajos gados tā aizliedza konkrētu 
produktu (zilās tunzivs, lielacu tunzivs un zobenzivs) importu no valstīm, zem kuru karogiem 
kuģi darbojās ICCAT teritorijā bez atļaujas. Līdz 2003. gadam astoņām valstīm tika uzlikti 
importa aizliegumi. Ietekme bija īslaicīga divu iemeslu dēļ. Kuģi mainīja karogus uz to valstu 
karogiem, pret kurām nebija noteiktas sankcijas, un valstis, pret kurām bija vērstas sankcijas, 
atpirkās no grēkiem, steidzami pievienojoties ICCAT — to izdarot, sankcijas tika atceltas. 
Citas RFMO šo risinājumu nepiemēroja un pat ICCAT tikpat kā vairs to nedara, jo patlaban 
tirdzniecības sankcijas ir piemērotas vienīgi lielacu tunzivs gadījumā attiecībā pret Bolīviju un 
Gruziju.

Pārbaužu uz jūras programmas: Uzkāpšana uz klāja un pārbaudes ir svarīga efektīvas 
uzraudzības sistēmas daļa, jo tikai uz jūras ir pilnībā saprotams, kas patiesībā notiek. Veicot 
pārbaudes ostās daudzko ir iespējams nepamanīt. Visas piecas RFMO atļauj inspektoriem no 
vienas CPC uzkāpt uz citas CPC kuģa klāja, bet vienīgi NAFO un NEAFC pieprasa CPC
nosūtīt inspekcijas kuģus jūrā tajās zivsaimniecībās, kurās tās ir līdzdalīgas. Šo sistēmu nesen 
sāka piemērot ICCAT zilās tunzivs zivsaimniecībai. 

Reģionālo novērotāju programmas: Novērotāju programmas RFMO neizmanto pārāk plaši. 
Vienīgi NAFO pieprasa, lai zivsaimniecībā uz katra kuģa būtu novērotājs. WCPFC pašlaik 
veido reģionālu programmu starptautisko ūdeņu teritorijām un tās mērķis ir nodrošināt 5 % 
pārklājumu līdz 2012. gada vidum. Citos gadījumos novērotāji tiek pieprasīti vienīgi attiecībā 
uz ICCAT zilās tunzivs zivsaimniecības audzētavām un riņķvadiem. Nozīmīgs ICCAT ieviests 
jauninājums ir novērotāju programma tunzivs audzētavās un uz transportrefrižeratoriem.

Ostas valsts pasākumi: RMFO tendence ir vairāk paļauties uz pārbaudēm ostās, nevis jūrā. 
Gan NEAFC, gan NAFO pieprasa, lai CPC pārbaudītu vismaz 15 % no krastā izkrautās zvejas 
produkcijas to ostās (lai gan NEAFC gadījumā tas attiecas vienīgi uz saldētām zivīm), kā arī 
atļautu izkraušanu vienīgi gadījumā, ja karoga valsts apliecina, ka zivis nozvejotas legāli. 
CCAMLR pieprasa pārbaudes ostās vienīgi attiecībā uz ilkņzivi. Kamēr ICCAT izstrādā 
protokolu pārbaudēm ostās, tās ir obligātas vienīgi zilās tunzivs zivsaimniecībās vai 
gadījumos, ja ostā ienāk kuģi, kas nav atļauto kuģu sarakstā. WCPFC nav noteikusi nekādas 
konkrētas prasības par pārbaudēm ostās, atstājot to katras ostas valsts ziņā. 

Nozvejas dokumentu shēma: Pirmā RFMO, kas ieviesa sertifikātu, kurš apliecina nozvejas 
likumību un kas attiecas uz konkrētajām zivīm pilnīgi visos to piegādes ķēdes posmos, bija 
CCAMLR — 2000. gadā tā ieviesa nozvejas dokumentu shēmu attiecībā uz ilkņzivi. ICCAT 
vēlāk izstrādāja līdzīgu shēmu attiecībā uz zilo tunzivi un zobenzivi. Citas RFMO nekādas 
sertifikācijas shēmas nav pieņēmušas.
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Kuģu fraktēšana: Primārā atbildība par pārvaldības pasākumu ievērošanu ir jāuzņemas 
karoga valstij. Tomēr bieži vien CPC fraktē zvejas kuģus, kuri peld zem tādas valsts karoga, 
kas nav CPC.  Līdz ar to uz karoga valsti neattiecas RFMO noteikumi, tāpēc nav skaidrs, kura 
valsts ir atbildīga par šī kuģa rīcību. Gan ICCAT, gan NAFO ir centušās skaidri noteikt 
fraktējošās valsts un karoga valsts pienākumus. ICCAT pieprasa, lai uz 10 % no CPC
fraktētajiem kuģiem būtu novērotāji.

Pārkraušana: Ņemot vērā to, ka pārbaudes uz jūras notiek reti, kā arī kārdinājumu izdarīt ne 
pārāk skrupulozus ierakstus zvejas žurnālos, pārkraušana ir tas posms, kas IUU zvejai dod 
vislielākās iespējas izvērsties. ICCAT to saprata jau pirms daudziem gadiem un noteica 
vispārēju aizliegumu pārkraušanai jūrā, izņemot pārkraušanu no āķu jedu zvejas kuģiem uz 
reģistrētiem transportrefrižeratoriem, un piemēroja šo prasību, nosakot, ka uz katra 
transportrefrižeratora jābūt kuģu novērošanas sistēmai un novērotājiem. WCPFC ir aizliegusi 
pārkraušanu jūrā no riņķvada transportieriem, bet atļauj pārkraušanu citos gadījumos, ja tie 
veic ziņošanu un uz transportrefrižeratora ir novērotājs. Pārējās RFMO vienkārši pieprasa, lai 
par pārkraušanu tiktu ziņots.

Ir jāatzīmē, ka pasākumu forma ir būtiski atšķirīga. NEAFC un  NAFO, kuras bieži 
sadarbojas, ir viens dokuments, kurā uzskaitīti visi kontroles pasākumi un kurš vienkārši tiek 
atjaunināts pēc vajadzības. Savukārt tunzivs RFMO ir vairāki duči atsevišķu pasākumu, 
kuriem ir diezgan sarežģīti izsekot, tie bieži pārklājas un dažkārt mēdz būt arī pretrunīgi.  
NEAFC/NAFO pieeja ir daudz labāk saprotama.

Diskusija

Ir vērojama nesteidzīga, tomēr nepārprotama konverģence starp RFMO attiecībā uz 
pieņemtajiem instrumentiem IUU zvejas apkarošanai, tomēr vēl tāls ceļš ejams līdz to rīcībā  
būs visefektīvākie iespējamie pasākumi. Ir nepieciešama labāka RFMO savstarpēja 
koordinācija, kā arī tām jāizstrādā labākās prakses tradīcijas, lai mācītos viena no otras 
pieredzes.

Jāpatur arī prātā, ka ja RFMO pieņem konkrētu pasākumu, lai nodrošinātu noteikumu 
ievērošanu, tas vēl nenozīmē, ka šis pasākums tiek pilnībā īstenots. CPC katra par sevi var 
neizpildīt dažādus pienākumus kā karoga, ostas, piekrastes vai tirgus valstis (piemēram, 
neveicot pienācīgas pārbaudes ostās), vai CPC valstis kolektīvi var atteikties pilnībā izmantot 
to rīcībā esošos instrumentus, kas paredzēti, lai tās disciplinētu viena otru (piemēram, 
nesamazinot CPC pārzvejas kvotas).  

Galu galā cīņa pret IUU zveju ir politiskās gribas jautājums. Kamēr vien valdības nevēlēsies 
darīt visu iespējamo un nepieciešamo pret saviem pašu kuģiem un citiem zvejniecības nozares 
dalībniekiem, maz kas mainīsies. Nesenie notikumi saistībā ar zilo tunzivi skaidri ilustrē 
iepriekš teikto. ICCAT darbības rezultātu pārskatā ir pilnībā dokumentēta CPC valstu 
nevēlēšanās risināt šīs zivsaimniecības problēmas, tiktāl, ka ICCAT pārvaldība attiecībā uz šo 
zivsaimniecību tika nosaukta par “starptautisku kaunu”. Visi skaidri redzēja, kas notika 
zivsaimniecībā, tomēr CPC valstis darīja par maz un par vēlu.

CPC valstis visumā rīkojas visefektīvāk, ja jānovērš pasākumi, kas vērsti pret to ražotājiem. 
Tāpēc RFMO lēmumu pieņemšanas procedūra ir īpaši svarīga. Kamēr lēmumi tiek pieņemti 
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vienbalsīgi, jebkura CPC valsts var uzlikt veto jebkuram pasākumam, ja tā uzskata, ka tas ir 
pretējs tās interesēm vai tās nozares interesēm. Pat ja lēmumus pieņem ar balsu vairākumu, 
var tikt noslēgti neformāli darījumi, lai savāktu pietiekamu atbalstu un nepieļautu pasākumu 
īstenošanu. Jo lielāka un ietekmīgāka ir CPC, jo vieglāk nokārtot, ka tā tiek atbalstīta. 
Labākais veids, kā cīnīties pret šādu uzvedību, ir panākt pilnīgu pārredzamību lēmumu 
pieņemšanā. Tikai nedaudzas RFMO to praktizē, arī ja par novērotājiem ir uzaicinātas NVO, 
jo darījumi tiek slēgti privāti.

Visu šo iemeslu dēļ RFMO darbību vajadzētu novērtēt neatkarīgiem ekspertiem. Daži 
novērtējumi jau ir veikti, bet tas jāpadara par obligātu un regulāru praksi — katros piecos 
gados, vai tamlīdzīgi. Arī visiem novērtējumā ierosinātajiem pasākumiem attiecīgajai RFMO 
vajadzētu būt obligātiem.

Cena par IUU zveju ir ļoti augsta, pat ja to nevar precīzi aprēķināt naudas izteiksmē. Tostarp:

 tiek smagi noplicināti krājumi, jo zveja ir pilnīgi nekontrolēta;
 valdības nesaņem nekādus ieņēmumus, jo noķertās zivis neparādās oficiālajā 

ekonomikā;
 tiek postīta vide, jo šie kuģi ignorē jelkādus saglabāšanas pasākumus.

Valdības bieži apgalvo, ka kontrole un uzraudzība izmaksā dārgi, un tas ir tiesa. Tomēr, ja 
kontrole netiks īstenota un IUU zveja netiks izskausta, sabiedrībai būs jāmaksā daudz 
augstāka cena.


