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Lūgumrakstu komiteja

30.05.2012

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 100/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā Nadine 
Hopp, par nelegālu lomu eksportu uz ES no Ķīnas kuģiem, kas zvejo Ganas 
teritoriālajos ūdeņos

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja atsaucas uz televīzijas reportāžu par ilgtspējīgas zvejošanas prakses, 
minimālā pieļaujamā svara un sugu aizsardzības neievērošanu; sižetā rādīja Ķīnas kuģus, kas 
zvejoja Ganas ūdeņos, un bija norādīts, ka šādā veidā tīklos noķertos tunčus un paltusus 
Eiropā pārdod kā likumīgu lomu. Viņa norāda, ka ik gadu tiekot nozvejotas aptuveni 
400 tonnas un ka Gana nespēj pienācīgi patrulēt savos ūdeņos. Viņa uzskata, ka ES būtu 
jārīkojas, lai novērstu šo nelegālo zveju, pamatojoties uz to, ka Eiropas interesēs ir atbalstīt 
ilgtspējīgu zvejošanu un importēt tikai likumīgus lomus. Viņa vēlas, lai notiktu izmeklēšana, 
kā arī lai tiktu veikti vairāki citi pasākumi, ieskaitot Ganas valdības informēšanu un situācijas 
pārbaudi, šī jautājuma iekļaušanu divpusējās sarunās ar Ķīnu, lūdzot pārtraukt pašreizējo 
zvejas praksi, un šādu lomu importa ES ierobežošanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 12. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 13. janvārī.

Komisija uzskata cīņu pret nelegālo zveju par vienu no tās prioritātēm. Lai sasniegtu šo 
mērķi, Padomes 2008. gada 29. septembra Regula (EK) Nr. 1005/20081, ar ko izveido 
Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu 
zveju (NNN zvejas regula), stājās spēkā 2010. gada 1. janvārī. Šo instrumentu piemēro visiem 
jūras zvejas produktiem, ja ir saikne ar Eiropas Savienību, izmantojot tirdzniecību, vai zveju, 
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ko veikuši ES valstspiederīgie.

Komisija vēlas izteikt šādus komentārus attiecībā uz lūgumraksta iesniedzējas norādītajiem 
jautājumiem:

i. NNN zvejas regulas 2. panta 2. punkta a) apakšpunktā „nelegāla zveja” definēta kā 
darbība, ko valsts vai ārzemju zvejas kuģi veikuši kādas valsts jurisdikcijā esošajos 
jūras ūdeņos bez attiecīgās valsts izdotas atļaujas, vai ir pretrunā tās normatīvajiem 
aktiem. NNN zvejas regulas 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā noteikts, inter alia, ka 
NNN zvejas kuģi ir tādi kuģi, kas zvejo bez pilnvarojuma vai atļaujas, ko izdevusi 
karoga valsts.

ii. NNN regulas 12. pantā noteikts, ka ES ir aizliegta tirdzniecība ar zvejas produktiem, 
kuru izcelsme ir NNN zveja. Lai efektīvi īstenotu šo aizliegumu, zvejas produktus ES 
importē tikai tad, ja tiem pievienots nozvejas sertifikāts. Izmantojot šo instrumentu, 
zvejas kuģu karoga valsts kompetentās varas iestādes apliecina, ka attiecīgās nozvejas 
ir veiktas saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, noteikumiem un 
starptautiskajiem saglabāšanas un pārvaldības pasākumiem.

Komisija turpinās izskatīt šo jautājumu nolūkā konstatēt faktus, lai uzsāktu un koordinētu 
izmeklēšanas ES līmenī:

a. Saskaņā ar savstarpējās palīdzības sistēmu, kas izveidota ar Regulu (EK) 
Nr. 1010/2009, Komisija var uzdot dalībvalstīm izmeklēt tirdzniecības plūsmas un 
attiecīgo kuģu darbības. Šīs sistēmas ietvaros dalībvalstis var lūgt karoga valstij sniegt 
atbilstošus paskaidrojumus par nosacījumiem, saskaņā ar kuriem tās kuģi zvejo Ganas 
ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā.

b. Pēc tam dalībvalstīm ir jāziņo Komisijai par veikto izmeklēšanu rezultātiem.

c. Visbeidzot, ja tiek konstatēts, ka daži kuģi ir iesaistīti NNN zvejā, tos var iekļaut ES 
NNN kuģu sarakstā. Kuģiem, kas iekļauti ES NNN kuģu sarakstā, nav atļauts tirgot 
zvejas produktus ES.

Secinājumi
Ja lūgumraksta iesniedzējai ir papildu sīkāka informācija, kas norāda uz ES tiesību aktu 
pārkāpumiem, Komisija varēs nodrošināt labāku lūgumraksta pārbaudi.

Līdzīgi kā jau ar citām valstīm, attiecībā uz kurām tika ziņots par iespējamām ārzemju kuģu 
nelegālām zvejas darbībām, Komisija apsvērs iespēju lūgt Ganai sniegt uzticamu informāciju, 
ko varētu izmantot izmeklēšanas nolūkos un turpmāku pasākumu veikšanai, kā norādīts 
iepriekš.

4. Komisijas papildu atbilde (REV), kas saņemta 2012. gada 30. maijā.

Papildus pirmajam paziņojumam Komisija gribētu sniegt jaunāko informāciju par NNN 
zvejas regulas īstenošanu.

NNN zvejas regulas mērķis ir novērst NNN produktu tirgošanu ES, tādējādi liedzot peļņas 
iespējas nelegālajiem tirgus dalībniekiem. Tas tiek panākts veicinot sadarbību ar karoga, 
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krasta, pārstrādes un tirgošanas valstīm, nodrošinot visu Eiropas Savienībā importēto zivju 
izsekojamību. 

Šī sistēma nosaka, ka visiem zivsaimniecības produktiem, kas ienāk ES tirgū, jābūt zvejas 
sertifikātam, kuru apliecina zvejas kuģa karoga valsts kompetentā valsts iestāde. Izmantojot 
šo instrumentu, zvejas kuģu karoga valsts kompetentās varas iestādes apliecina, ka attiecīgās 
nozvejas ir veiktas saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, noteikumiem un 
starptautiskajiem saglabāšanas un pārvaldības pasākumiem. Produktus bez zvejas sertifikāta 
ES teritorijā nav atļauts ievest. ES dalībvalstu kompetentās iestādes ir atbildīgas par ES 
nozvejas eksporta un zivsaimniecības produktu importa kontroli.

Lai nodrošinātu, ka nelegālā ceļā iegūti zivsaimniecības produkti neiekļūst ES, kopš 
2010. gada janvāra Komisija un dalībvalstis ir izvērsušas NNN zvejas regulā paredzēto 
instrumentu piemērošanu, piemēram, savstarpējās palīdzības sistēmu, informācijas apmaiņu, 
riska vadību un sadarbību starp dalībvalstīm, kā arī karoga valstu izsniegto zvejas sertifikātu 
pārbaudīšanu.

Patlaban 90 karoga valstis ir iesniegušas paziņojumus savām iestādēm un tāpēc var eksportēt 
zivsaimniecības produktus uz ES atbilstīgi NNN zvejas regulai. Vēl 15 valstis ir paziņojušas, 
ka tām nav jāsniedz ziņojumi, jo tām nav tirdzniecības ar ES vai arī tām nav jūras kuģu.

NNN zvejas regula paredz arī iespēju iekļaut zvejas kuģus melnajā sarakstā, tostarp ES zvejas 
kuģus, ja karoga valstis nesankcionē to nelegālās darbības. 

Pēdējo divu gadu laikā Komisija ir saņēmusi būtiski daudz konkrētas informācijas par 
nelegālām zvejas darbībām visos pasaules ūdeņos, un šī informācija jo īpaši tiek saņemta no 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Tā rezultātā Komisija ir iesaistījusies daudzās 
izmeklēšanās kopīgi ar karoga un krasta valstīm, izmeklējot gadījumus gan attiecībā uz trešo 
valstu, gan ES kuģiem. Līdz šim dažos gadījumos krasta un karoga valstis ir vērsušās pret 
kuģiem, kas zvejo to teritorijā, piemēram, atņemot tiem zvejas atļaujas vai nosakot lielus 
naudas sodus.

Turklāt NNN zvejas regula dod iespēju izveidot to valstu sarakstu, kas nepilda savus karoga, 
ostas, krasta vai tirdzniecības valsts pienākumus un atsakās sadarboties cīņā pret NNN zveju, 
kas nozīmē, ka šīs valstis vairs nevarēs tirgot zivis Eiropas Savienībai.

Jāatzīmē, ka Komisijas pārstāvji apmeklē vairākas trešās valstis, lai izvērtētu, vai tajās notiek 
ar NNN zveju saistītas darbības. Komisija administratīvi sadarbojas ar šīm trešām valstīm 
zivsaimniecības pārvaldības jomā. Turklāt kopš 2010. gada Komisija jaunattīstības valstīm ir 
nodrošinājusi tehniskās palīdzības programmu, kuras ietvaros ārējie konsultanti palīdz šīm 
valstīm izprast ES NNN zvejas regulas principus un palīdz tām novērtēt to sistēmas.

NNN zvejas regulas īstenošanai politiskā uzmanība tika vairāk veltīta 2011. gadā, jo īpaši, 
kad 2011. gadā tikās ES zivsaimniecību ģenerāldirektori, apspriežoties, kā efektīvāk un 
pārliecinošāk cīnīties pret NNN, kā arī šajā gadā Eiropas Parlaments pieņēma Isabella Lövin
ziņojumu par nelegālas zvejas apkarošanu pasaulē — Eiropas Savienības loma, kurā tika 
pausts atbalsts NNN zvejas regulas pilnīgai īstenošanai.
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Ārpus ES nozīmīgs notikums bija 2011. gada septembra kopīgā paziņojuma parakstīšana starp 
ASV un Komisiju par pastiprinātu sadarbību cīņā pret NNN zveju. Komisija uzskata, ka tas ir 
nozīmīgs signāls nelegālajiem tirgus dalībniekiem, jo, pieaugot starptautiskajai sadarbībai, 
tiem aizvien grūtāk būs gūt peļņu no savām noziedzīgajām darbībām.

Starptautiskajā arēnā Komisija arī turpina uzturēt kontaktus divpusējās un daudzpusējās 
sanāksmēs ar ES tirdzniecības partneriem, un ES cenšas mudināt reģionālajās zivsaimniecības 
organizācijās pieņemt pasākumus, kas būtu paredzēti cīņai pret NNN zveju, tostarp nozvejas 
dokumentēšanas sistēmas.

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/index_en.htm

Attiecībā uz lūgumrakstā minēto konkrēto gadījumu — sniegtā informācija ir saistīta ar 
darbībām, kas notika pirms NNN zvejas regulas stāšanās spēkā. Ir precīzi noteikts, ka NNN 
zvejas regulu var piemērot tikai tām nelegālām darbībām, kas notikušas kopš 2010. gada 
1. janvāra. Tāpēc Komisija nav pilnvarota izmeklēt iespējamās nelegālās zvejas darbības vai 
vērsties pret nelegālām zvejas darbībām, kas notikušas pirms 2010. gada 1. janvāra.      

Bet Komisija uztur ciešus kontaktus ar vairāku Rietumāfrikas valstu varas iestādēm, kā arī 
NVO, kas darbojas šajā teritorijā. Pateicoties šiem ciešajiem kontaktiem un pamatojoties uz 
būtiskiem pierādījumiem, Komisijas dienesti kopīgi ar karoga valstīm ir iesaistīti procedūrās 
attiecībā uz kuģiem, kas turēti aizdomās par iesaistīšanos NNN zvejas darbībās. Tiesiskais 
regulējums procedūrām attiecībā uz iespējamām NNN zvejas darbībām ir noteikts NNN 
regulas 25.-30. pantā. 


