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Iespējamie starptautiskie pasākumi nelegālas, nereģistrētas un neregulētas (NNN) zvejas 
apkarošanai

Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO) 2001. gadā pieņēma Starptautisko nelegālās, 
nereģistrētās un neregulētās zvejas aizkavēšanas, novēršanas un izkaušanas rīcības plānu 
(IPOA-IUU), kas ir kļuvis par pamatu lielākās daļas valstu un reģionālo organizāciju 
centieniem izskaust NNN zveju. Tajā iekļauta virkne pasākumu, ko tiek aicināta veikt 
starptautiskā sabiedrība, visas valstis savās dažādajās lomās — kā karoga valstis, piekrastes 
valstis, ostas valstis, tirgus valstis, faktisko īpašumtiesību valstis, — kā arī attiecībā uz to 
valstspiederīgajiem. Plānā uzsvērta nepieciešamība, ka starptautiskā sabiedrība rīkojas kopīgi 
un kompleksā veidā.

Ņemot vērā, ka starptautiskie juridiskie instrumenti strādā lēni, attiecībā uz dažiem pirms 
desmit gadiem plānā ierosinātajiem pasākumiem ir panākts neliels progress.
Tie tika apspriesti 2011. gada FAO Zivsaimniecība komitejas (COFI) sanāksmē.

Neskatoties uz to, ka arī ES parasti strādā lēni, tā ir panākusi lielāku progresu attiecībā uz 
NNN zvejas apkarošanu nekā daudzas citas valstis, 2002. gadā pieņemot savu rīcības plānu, 
kā arī pieņemot savu NNN regulu pēc 2007. gada Marie-Hélène Aubert pastāvīgā ziņojuma1.
Šobrīd ES izaicinājums ir pārliecināt pārējās valstis, lai tās veic līdzīgus pasākumus, kā arī, lai 
tās kopīgi panāk lielāku progresu attiecībā uz citām iniciatīvām. Ir arī laiks novērtēt pašas ES 
rīcības plānu, kas jādara reizi četros gados.

Šajā darba dokumentā ir apskatīti pasākumi, kas ierosināti vai veikti FAO vadībā, kā arī citas 
starptautiskas iniciatīvas, ar ko ES vajadzētu nodarboties.

FAO iniciatīvas

Viena no lielākajām neatrisināmajām problēmām starptautiskajos zivsaimniecības tiesību 
aktos ir karoga valsts saistību nodrošināšana, liekot valstīm pieprasīt, lai kuģi, kas brauc ar to 
karogu, respektē saglabāšanas un pārvaldības pasākumus, kā arī starptautiskās prasības 
attiecībā uz darba apstākļiem, drošību u. c. Kuģi, kas mēģina izvairīties no šādiem 
pasākumiem, bieži maina valstspiederību, lai brauktu ar to valstu kuģiem, kas nespēj vai 
nevēlas ieviest attiecīgos noteikumus. Agrīns mēģinājums novērst šādu karogu maiņu bija 
1993. gada FAO Atbilstības nolīgums, kas stājās spēkā 2003. gadā. Sākotnējais, ambiciozais 
mērķis bija vienoties par konvenciju, kas pieprasītu karoga valstīm izpildīt to juridiskās 
saistības, bet rezultātā vienkārši tika noslēgts nolīgums, ar ko valstis apsola pildīt šādas 
saistības un apmainīties ar savu kuģu, kas garāki par 24 metriem un kas spēj zvejot atklātā 
jūrā, sarakstu. Uz 2011. gada martu nolīgumu ir ratificējušas 39 valstis.

FAO 2009. gadā uzsāka vēl vienu mēģinājumu risināt problēmu, šoreiz izstrādājot kritērijus 
karoga valsts veikuma novērtēšanai un iespējamai rīcībai, kas jāveic attiecībā uz kuģiem, 
kuri brauc ar to valstu karogiem, kuras neatbilst šiem kritērijiem. Būtiski, ka tiek izskatīta 
iespēja, ka saskaņā ar ANO jūras tiesībām karoga valsts veikumu novērtē ne tikai pati valsts, 
bet arī dažu starptautisku vai daudzpusēju procesu ietvaros (piemēram, reģionāla zvejniecības 
pārvaldības organizācija (RFMO) vai cita iestāde). FAO process joprojām norit, nākamā 
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tehniskā apspriede ir plānota 2011. gada maijā.

Ideja par kuģu sarakstu šķiet patīkamāka nekā karoga valsts saistību kodeksa izveide. COFI
2007. gadā vienojās sākt sarunas par starptautisku zvejas kuģu reģistru, izveidojot zvejas 
kuģu, refrižeratorkuģu un apgādes kuģu sarakstu ar datiem par to fiziskajām īpašībām, 
īpašniekiem, licencēm u. c., katram no tiem tiktu piešķirts unikāls numurs, kas kuģim paliktu, 
neskatoties uz nosaukuma, karoga, īpašnieka u. c. maiņu. Šī koncepcija ir līdzīga ES zvejas 
reģistra koncepcijai. FAO apspriedēs ar ekspertiem 2010. gadā tika ieteikts reģistru sākotnēji 
attiecināt tikai uz kuģiem, kas lielāki par 100 bruto tonnām vai garāki par 24 metriem, astoņu 
gadu laikā paplašinot reģistru, lai iekļautu kuģus, kas lielāki par 10 bruto tonnām un garāki 
par 12 metriem, neatkarīgi no tā, kur tie zvejo. COFI 2011. gadā tika nolemts, ka reģistrs būs 
brīvprātīgs nevis juridiski saistošs instruments. Finansēšanai iespējami daudz tiks izmantots 
parastais FAO budžets, kas varētu ierobežot tā ieviešanas ātrumu vai apjomu.

Būtiskas ir kuģu kontroles un pārbaudes, tiem iebraucot ostā, un viens no galvenajiem plāna 
ietvaros panāktajiem sasniegumiem ir sarunas par saistošu Nolīgumu par ostas valsts 
pasākumiem. Nolīgums šobrīd tiek ratificēts, lai tas varētu stāties spēkā. Uz 2011. gada 
17. martu to bija parakstījušas 23 valstis, bet ratificējušas tikai divas. Šim nolīgumam būtu 
jāuzlabo arī ostu kontroļu sistēma ES, jo tās problēmas ir labi zināmas. Visbiežāk minētā osta 
saistībā ar neapmierinošu pārbaužu praksi ir Laspalmasa de Grankanārija, taču ir konstatēts, 
ka arī daudzas citas ostas visā ES pieļauj NNN nozvejotu zivju izkraušanu krastā. Visām 
dalībvalstīm jāuzlabo savs veikums. Ņemot vērā, ka tas ir atsevišķa ziņojuma temats (Carmen 
Fraga Estévez ziņojums), tas plašāk netiks iztirzāts.

Pašreizējās ES iniciatīvas

Komisija bieži ir norādījusi, ka jaunattīstības valstīm bieži nepieciešama finansiāla, tehniska 
vai cita veida palīdzība, lai tās varētu izpildīt savas saistības kā piekrastes valstis, īpaši 
attiecībā uz uzraudzību. Iepriekšējās nolīgumu zivsaimniecības nozarē programmas ietvaros 
ES parasti centās pārliecināt trešās valstis, lai tās daļu no finansiālā ieguldījuma tērē 
zivsaimniecības uzraudzībai, taču labākajā gadījumā tam bija nelieli panākumi. Jaunāko 
partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē ietvaros dažas valstis uzraudzību iekļauj 
savās daudzgadu nozares programmās.

Tie paliek valstu centieni, un NNN flotiļu mobilitāte diktē to, ka jāattīsta reģionālās 
programmas. Pirmais ES finansētais reģionālās uzraudzības plāns bija izmēģinājuma projekts 
Indijas okeāna dienvidrietumu daļā, ietverot Komoru salu, Madagaskaras, Seišela salu un 
Maurīcijas ekskluzīvās ekonomikas zonas (EEZ), to 2004.–2008. gadā finansēja no Eiropas 
Attīstības fonda (EAF) (EUR 3,5 miljoni ES naudas). Tam sekoja vēl viena EAF programma 
laikposmā no 2010.–2014. gadam, tā tika paplašināta, iekļaujot Keniju un Tanzāniju. Vēl 
vienu programmu šajā pašā reģionā realizē Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāts, 
sākotnēji tā bija paredzēta uz trim gadiem, sākot no 2007. gada, bet vēlāk to pagarināja līdz 
2011. gada beigām; tās kopējās izmaksas ir EUR 10 miljoni. Tā aptver Komoru salu, 
Reinjonas, Madagaskaras, Seišela salu un Maurīcijas EEZ. Finansētie pasākumi ietver datu un 
informācijas apmaiņu, apmācību un jūras un gaisa patruļas. Novērtēšanas ziņojums jāiesniedz 
2011. gada oktobrī.

Apakšreģiona zivsaimniecības komisijas Rietumāfrikā (uz dienvidiem Mauritānijas līdz 
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Sjerraleonei, ieskaitot Kaboverdi) teritorijā EAF finansē vēl vienu projektu (EUR 5 miljoni 
ES naudas), lai nostiprinātu Uzraudzības operāciju koordinēšanas daļas (SOCU) 
institucionālās un citas spējas. Projekts sākās tikai 2011. gada janvārī, jo tas ilgu laiku tika 
atlikts iestāžu problēmu dēļ.

Klusā okeāna dienvidu daļā no 2010. gada līdz 2014. gadam tiek realizēts vēl viens EAF 
projekts (EUR 4 miljoni ES naudas), lai palīdzētu apkarot NNN zveju, atbalstot reģionālo 
integrāciju un sekmējot kopīgus uzraudzības pasākumus.

NNN zvejas nozieguma aspekti

Dažas zivsaimniecības jomas, parasti tās, kam ir ļoti vērtīgas nozvejas, daļēji veic organizētas 
noziedzīgas vienības. Šajā kategorijā ietilpst zilās tunzivs zveja un zveja ar driftertīkliem 
Vidusjūrā, abalonu zveja Dienvidāfrikā un Patagonijas ilkņzivs zveja. Ne visi, kas piedalās 
šajās zvejās, pieder noziedzīgām grupām, bet zināms, ka šīs noziedzīgās grupas aktīvi 
darbojas NNN zvejā, kas ir noziegumi saistībā ar vidi.

Tomēr kļūst aizvien skaidrāks, ka noziedzīgās grupas iesaistās faktisko zvejas darbību ķēdes 
sākuma un beigu posmā un ka metodes, kas ir izstrādātas citu veidu tirdzniecībā, ko parasti 
saista ar organizēto noziedzību — narkotikām, nelikumīgi iegūtas naudas legalizēšanu, 
korupciju u. c., — izmanto arī NNN zvejas nozarē. Rīku un krājumu transportēšanas metodes, 
nelikumīgi iegūtas naudas legalizēšana, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, kontrabanda, 
nelegālu produktu tirdzniecība, cilvēku tirdzniecība — tas viss tagad ir novērots arī dažādās 
zvejas jomās.

Šādas grupas var būt samērā brīvas cilvēku apvienības, kas nav tādas, par kādām parasti tiek 
domāts „organizētās noziedzības” kontekstā. Tomēr tās ir pietiekami labi organizētas, lai 
izveidotu fiktīvas sabiedrības, lai noslēptu to faktisko kuģu īpašnieku identitāti, kuri ir 
iesaistījušies NNN zvejā, lai pēc vajadzības mainītu karogus, legalizētu savu nelikumīgi 
iegūto naudu, izmantojot nodokļu oāzes, u. c. Nepieciešama plaša starptautiskā sadarbība, lai 
apkarotu šādu izsmalcinātu rīcību.

Ir skaidrs, ka, lai arī daudzas NNN zvejas darbības veic zvejnieki vai kuģi, kas darbojas 
individuāli, ir arī daudzi gadījumi, kuros zvejnieki vai kuģi sadarbojas vai pat darbojas 
sazvērnieciski vai arī kuros tie izmanto palīdzību, ko sniedz noziedzīgas grupas (finansējumu, 
krājumu papildināšanu un degvielas uzpildīšanu jūrā, migrantu zvejnieku pieņemšanu darbā, 
izvairīšanos no izkraušanas vai importēšanas pārbaudēm, fiktīvu sabiedrību izmantošanu, lai 
slēptu patiesos īpašniekus, u. c.).

Tā kā daudzos gadījumos šīs darbības ir transnacionāla mēroga darbības, uz tām attiecas ANO 
Konvencija pret transnacionālo organizēto noziedzību (UNTOC). Saskaņā ar konvenciju 
„organizēta noziedzīga grupa” var sastāvēt tikai no trim personām, kas darbojas kopā ar mērķi 
izdarīt nopietnu noziegumu. Šī definīcija ir ļoti plaša. UNTOC, kas ir visvairāk ratificēto 
ANO juridisko dokumentu starpā, sniedz iespēju tiesību aktu ieviešanas amatpersonām, kas ir 
eksperti tādos jautājumus kā nodokļu oāzes, nelikumīgi iegūtas naudas legalizēšana, muitas 
pārkāpumi, cilvēku tirdzniecība, kā arī citi noziegumu veidi, iesaistīties un sadarboties pāri 
valsts robežām.
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Valdībām ir tendence NNN zveju vispirms aplūkot kā zivsaimniecības saglabāšanas un 
pārvaldības problēmu, neņemot vērā šos pārējos aspektus. Jāpieliek daudz lielākas pūles, lai 
iesaistītu galvenos tiesību aizsardzības un krimināltiesību procesus, kur vien tas iespējams.
Interpols varētu būt piemērs organizācijai, ko varētu piesaistīt. Ir nepieciešama arī juridiski 
konfidenciālas informācijas apmaiņas sistēma.

ANO Narkotiku un noziedzības novēršanas birojs (UNODC) šī gada aprīlī plāno publicēt 
ziņojumu par transnacionālās organizētās noziedzības sastopamību zvejniecības nozarē un par 
zvejniecības nozares neaizsargātību pret noziedzīgām darbībām. Ziņojumā tiks iekļauti daudzi 
piemēri no ES un citurienes, un pastāv uzskats, ka tas sniegs vadlīnijas turpmākiem 
centieniem šo noziedzīgo darbību aizkavēšanai un apkarošanai.

Citas iniciatīvas un idejas

Visas iepriekš aprakstītās iniciatīvas, kā arī RFMO darbības, kas aprakstītas darba dokumentā 
Nr. 1, jau tiek realizētas vienā vai citā veidā, pat ja dažas no tām ir tikko sākušās. Pastāv arī 
citas idejas darbībām, kurām nepieciešama starptautiskā sadarbība, kuras ES varētu sekmēt un 
kuras ir jāapsver.

Vairākām, bet ne visām RFMO ir veikta novērtēšana, bet nepastāv prasība, ka kādas 
darbības būtu jāveic, balstoties uz novērtējuma ieteikumiem. Jāizstrādā mehānisms, lai 
šādas novērtēšanas būtu obligātas un regulāras un lai RFMO būtu jāīsteno to rezultātā 
izteiktie ieteikumi.
ES pasaules mērogā ir paraugs ar savu NNN regulu, tomēr tai būtu jāpiešķir 
pietiekami resursi, lai nodrošinātu regulas ievērošanu un lai tā nekļūtu par suni, kas rej 
bet nekož. Tai ātri jāuzsāk diskusijas ar citām ievērojamākajām tirgus valstīm (ASV, 
Japānu, Ķīnu), lai nodrošinātu, ka ES tiesību akti vienkārši nenovirza NNN nozvejotās 
zivis uz citiem tirgiem.
Visbeidzot, jāved sarunas, iespējams PTO ietvaros, par pasaules mēroga mehānismu, 
lai aizliegtu NNN nozvejotu zivju tirdzniecību.
Lai noteiktu zivju izcelsmi un palīdzētu lietu ierosināšanā neizmērojami liela vērtība 
būtu pasaules mēroga zivju krājumu DNS datubāze, sākot ar tām zivīm, kas visvairāk ir 
iesaistītas NNN nozvejotu zivju tirdzniecībā.


