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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Saskaņā ar FAO konstitūcijas XIV panta noteikumiem nolīgums, ar ko izveido Vidusjūras 
Vispārējo zivsaimniecības komisiju (GFCM), tika apstiprināts FAO konferencē 1949. gadā un 
stājās spēkā 1952. gadā. Šā nolīguma grozījumi tika apstiprināti 1963., 1976. un 1997. gadā. 
Eiropas Kopiena pievienojās GFCM 1998. gada 16. jūnijā ar Lēmumu 98/416/EK1. Šā 
nolīguma Puses ir arī ES dalībvalstis, kas atrodas Vidusjūras un Melnās jūras reģionā. 

GFCM ir tā sauktā reģionālā zvejniecības pārvaldības organizācija (RZPO), kuras mērķis ir 
veicināt dzīvo jūras resursu attīstību, saglabāšanu, racionālu pārvaldību un vislabāko 
izmantošanu, kā arī akvakultūras ilgtspējīgu attīstību Vidusjūrā un Melnajā jūrā. 

Pēc darbības pārskatīšanas, kuru pabeidza 2011. gadā un kurā tika secināts, ka nolīgums būtu 
jāgroza, lai precizētu GFCM mērķus un funkcijas un stiprinātu tās efektivitāti, 2013. gadā tika 
uzsākta GFCM nolīguma grozīšana.  

Grozītais nolīgums tika apspriests sarunās ar GFCM Līgumslēdzējām pusēm. Diskusijās 
piedalījās arī FAO juridiskais dienests. Padome pilnvaroja Komisiju Savienības vārdā risināt 
sarunas par jautājumiem, kas ir Savienības kompetencē. Dalībvalstis un Komisija risināja 
sarunas atbilstīgi savām kompetences jomām un saskaņā ar pilnvarojuma noteikumiem. Visā 
sarunu procesā dalībvalstis un Komisija regulāri un cieši sadarbojās.   

GFCM Līgumslēdzējas puses GFCM 38. gadskārtējā sesijā, kas norisinājās 2014. gada 19.–
24. maijā, apstiprināja “Grozīto nolīgumu, ar ko izveido Vidusjūras Vispārējo zivsaimniecības 
komisiju”.  

Ar grozīto nolīgumu tiek pārskatīta pašreizējā nolīguma struktūra un saturs, lai to saskaņotu ar 
mūsdienīgiem RZPO instrumentiem. Galvenās ieviestās izmaiņas ir šādas: 

– GFCM nolīguma mērķa un pamatprincipu precīzāks skaidrojums. Jaunajā nolīgumā 
ir noteikts skaidrs vispārējais mērķis, proti, dzīvo jūras resursu ilgtspēja bioloģiskajā, 
sociālajā, ekonomiskajā un vides aspektā. Tajā iekļautas arī terminu definīcijas, kas 
nepieciešamas nolīguma pareizai interpretācijai. Ir labāk definētas GFCM funkcijas, 
kuru vidū ir kopīgas zvejniecības pārvaldības veicināšana, izmantojot daudzgadu 
pārvaldības plānus, zvejas lieguma apgabalu izveide un datu vākšana un izplatīšana. 
Šajā kontekstā jaunajā nolīgumā ir integrēti kopējās zivsaimniecības politikas 
galvenie elementi, kas saistīti ar maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma mērķi, 
ekosistēmas pieeju un piesardzīgu pieeju, izmetumu samazināšanu, nelegālas, 
nereģistrētas un neregulētas zvejas apkarošanu;  

– noteikumi par pasākumu/sankciju noteikšanu gadījumos, kad locekļi/subjekti, kas 
nav locekļi, nepilda nolīgumu; 

– precīzi definēta strīdu izšķiršanas mehānisma izveide gadījumiem, kad starp 
Līgumslēdzējām pusēm rodas domstarpības.  

Grozītais nolīgums ir saskaņā ar galvenajiem kopējās zivsaimniecības politikas mērķiem.  

Šā priekšlikuma mērķis ir Eiropas Savienības vārdā noslēgt grozīto GFCM nolīgumu. 

FAO veiks ierosinātā Padomes lēmuma pielikumā iekļautā grozītā nolīguma teksta galīgo 
juridisko pārbaudi, kura būtu jāpabeidz 2014. gada oktobrī. Attiecīgi tekstā var tikt izdarītas 
izmaiņas, kas, visticamāk, nebūs būtiskas. Lai nepieļautu nevajadzīgu kavēšanos grozītā 
nolīguma noslēgšanā, Komisija ir iesniegusi pašreizējo priekšlikumu. Komisija nodrošinās to, 

                                                 
1 OV L 190, 4.7.1998., 34.–35. lpp. 
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ka FAO apstiprinātais teksts tiks iesniegts Padomei, pirms būs sākušās diskusijas Padomes 
darba grupā.  

Padome tiek aicināta pieņemt šo priekšlikumu iespējami drīz pēc tam, kad būs saņemta 
Eiropas Parlamenta piekrišana. 
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EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME, 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. panta 2. punktu saistībā 
ar 218. panta 6. punkta a) apakšpunktu, 

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu2, 

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu3, 

tā kā: 

(1) Nolīgums, ar ko izveido Vidusjūras Vispārējo zivsaimniecības komisiju (GFCM), tika 
izveidots un apstiprināts FAO konferences piektajā sesijā 1949. gadā, un tas stājās 
spēkā 1952. gada 20. februārī.  

(2) Pieņemot Padomes 1998. gada 16. jūnija Lēmumu 98/416/EK par Eiropas Kopienas 
pievienošanos Vidusjūras Vispārējai zivsaimniecības komisijai4, Eiropas Kopiena 
kļuva par GFCM Līgumslēdzēju pusi. 

(3) Pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību 1. panta trešo daļu, Eiropas Savienība 
ir aizstājusi Eiropas Kopienu un kļuvusi par tās pēcteci. 

(4) Padome 2013. gada 15. novembrī pilnvaroja Komisiju Savienības vārdā sarunās 
apspriest GFCM nolīguma grozījumus jautājumos, kas ir Savienības kompetencē. 

(5) Dalībvalstis un Komisija risināja sarunas atbilstīgi savām kompetences jomām, 
saskaņā ar pilnvarojumu un ciešā savstarpējā sadarbībā. 

(6) Sarunas tika sekmīgi noslēgtas GFCM sanāksmē, kura norisinājās 2014. gada 19.–
24. maijā un kurā vienbalsīgi tika apstiprināts grozītā nolīguma teksts. 

(7) Grozījuma mērķis ir modernizēt GFCM un stiprināt tās nozīmi zvejas resursu 
saglabāšanā tās kompetences apgabalā. 

(8) Lai nodrošinātu dzīvo jūras resursu un to vides ilgtermiņa saglabāšanu un ilgtspējīgu 
izmantošanu, ir pārskatīti un paplašināti GFCM mērķi, vispārīgie principi un 
funkcijas. 

(9) Grozītais nolīgums ir saskaņā ar Savienības kopējās zivsaimniecības politikas 
principiem, tāpēc Savienības interesēs ir to apstiprināt, 

                                                 
2 OV C [...], [...], [...] lpp. 
3 OV C [...], [...], [...] lpp. 
4 OV L 190, 4.7.1998., 34.–35. lpp. 
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IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU. 

1. pants 
Ar šo ir apstiprināts pielikumā iekļautais grozītais nolīgums, ar ko izveido Vidusjūras 
Vispārējo zivsaimniecības komisiju. 

2. pants 
Padomes priekšsēdētājs norīko personu, kas ir tiesīga Eiropas Savienības vārdā paziņot FAO, 
ka Eiropas Savienība ir pieņēmusi grozīto nolīgumu. 

3. pants 
Šis lēmums stājas spēkā 20 dienas pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 
To publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 
Dienu, kad stājas spēkā grozītais nolīgums, ar ko izveido Vidusjūras Vispārējo 
zivsaimniecības komisiju, publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 
Briselē, 

 Padomes vārdā – 
 priekšsēdētājs 


