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Ilgspējības īstenošana ES zivsaimniecības nozarē, izmantojot maksimāli 
iespējamo ilgtspējīgo daudzumu 
Eiropas Parlamenta 2007. gada 6. septembra rezolūcija par ilgtspējības īstenošanu ES 
zivsaimniecības nozarē, izmantojot maksimāli iespējamo ilgtspējīgo daudzumu 
(2006/2224(INI))

Eiropas Parlaments,

− ņemot vērā Padomes 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2371/2002 par 
zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo 
zivsaimniecības politiku1,

− ņemot vērā ANO 1982. gada 10. decembra Jūras tiesību konvenciju,

− ņemot vērā gala deklarāciju, ko pieņēma 2002. gada 2.–4. septembrī Johanesburgas 
Pasaules augstākā līmeņa sanāksmē par ilgtspējīgu attīstību,

− ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par ilgtspējības 
īstenošanu ES zivsaimniecības nozarē, izmantojot maksimāli iespējamo ilgtspējīgo 
daudzumu (COM(2006)0360),

− ņemot vērā Reģionu komitejas un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 
ziņojumus2 par Komisijas paziņojumu,

− ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

− ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu (A6-0298/2007),

A. tā kā lielākā daļa Kopienas zivju krājumu, kam ir augsta komerciālā vērtība, ir jau pārmērīgi 
izmantota vai tuvu šādam stāvoklim;

B. tā kā galvenais mērķis ir zvejas resursu ilgspējība, lai varētu nodrošināt zvejniecības 
ilgspējību un zvejniecības nozares dzīvotspēju;

C. tā kā Kopienas [zvejniecības] saglabāšanas un pārvaldības sistēma, kuras pamatā ir kopējā 
pieļaujamā nozveja (TAC) un kvotas, nav ļāvusi krājumus apsaimniekot racionāli, bet, gluži 
pretēji, šī sistēma, būdama neelastīga un pakļauta politiski, nevis bioloģiski motivētiem 
ierobežojumiem, ir traucējusi saprātīgu pārvaldību, sarežģījot kontroli un veicinot zivju 
izmešanu;

D. tā kā Kopienas [zvejniecības] saglabāšanas un pārvaldības sistēmas pamatā ir jābūt 
zinātniskajai pētniecībai zivsaimniecības jomā, un tās rīcībā jābūt uzticamai, detalizētai 
statistikai ilgam laika periodam;

E. tā kā, TAC principam un zvejas intensitātes kvotu sistēmai atbilstošajā kopējā 
  

1 OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.
2 CESE 1503/2006.



zivsaimniecības politikā (KZP) veicot dažādas secīgas pārmaiņas un pielāgojumus, ir 
izstrādāti dažādi krājumu atjaunošanas plāni, kuru īstenošana devusi ļoti atšķirīgus 
rezultātus, un ir noteikts pasākumu kopums flotes kuģu nodošanai metāllūžņos, kas arī nav 
devis gaidītos rezultātus un ir radījis negatīvas sekas sociālajā un ekonomiskajā jomā;

F. tā kā šie pielāgojumi lielākoties ir tikai samazinājuši Kopienas flotes rentabilitāti un 
konkurētspēju gan ES iekšienē, gan starptautiskā mērogā, un tie ir arvien vairāk 
apgrūtinājuši zivsaimniecības tiesību aktu piemērošanu nozarē, kurā nākas saskarties ar 
aizvien sarežģītākiem standartiem un nemitīgām izmaiņām, kas nedod ne mazāko iespēju 
plānot darbību vidējā un ilgā termiņā, un tā kā šāda koncepcija nav būtiski ietekmējusi 
krājumu uzlabošanos;

G. tā kā ES Pasaules augstākā līmeņa sanāksmes laikā ir apņēmusies panākt, ka Kopienas zivju 
krājumi sasniedz līmeni, kas ļautu līdz 2015. gadam nodrošināt maksimāli iespējamo 
ilgspējīgo daudzumu;

H. tā kā saskaņā ar vispārējiem uzskatiem zinātnieku aprindās maksimāli iespējamā ilgspējīgā 
daudzuma koncepcijas sākotnējā versija ir novecojusi, jo grūti ir praksē ieviest teorētisku 
matemātisku modeli, kura precīzam formulējumam vajadzīgas detalizētas zināšanas par 
populāciju krājumu dinamiku un apjomīgas vēsturisko datu kopas un kurš izstrādāts vienai 
sugai paredzētām apsaimniekošanas sistēmām, un tā kā jebkura nepilnība, kļūda vai 
nenoteiktība modelī neizbēgami izraisa nozvejas pārsniegšanu virs maksimāli iespējamā 
ilgspējīgā daudzuma līmeņa;

I. tā kā, gluži pretēji, zvejniecības pārvaldības sistēmā ir jāpieļauj noteiktas pakāpes zinātniska 
nenoteiktība, kā arī tādas novirzes vai kļūdas modeļa definīcijā, kuras radušās, arī nepareizi 
izvēloties sugas vai vides atšķirīgos apstākļus, un tas nenovēršami kļūdainu padarītu 
maksimāli iespējamo ilgspējīgo daudzumu, vai neļautu sasniegt mērķi;

J. tā kā zinātnieki kopš pirmajiem maksimāli iespējamā ilgspējīgā daudzuma formulējumiem 
ir snieguši jaunas šā modeļa koncepcijas, mēģinot labot tā trūkumus un mazināt nepilnības;

K. tā kā maksimāli iespējamo ilgtspējīgo daudzumu ir ārkārtīgi sarežģīti piemērot, lai 
pārvaldītu vairāku sugu zveju, ar ko galvenokārt nodarbojas Kopienas flote, un tā kā nav 
modeļa, ko piemērot pelaģiskai zvejai;

L. tā kā, stingri piemērojot maksimāli iespējamo ilgspējīgo daudzumu, drīz vien būtiski, proti, 
krasi samazinātos Kopienas flotes veiktā zveja, ienākumi un nodarbinātības iespējas šajā
nozarē;

M. tā kā zivsaimniecības pārvaldībā jāņem vērā pilnīgāka analīze par dabas ietekmi un cita 
veida ietekmi, kas saistīta ar sugu savstarpējām attiecībām un papildus ietekmei cilvēka 
darbības rezultātā veicina jūras piesārņojumu un grauj jūras ekosistēmas;

N. tā kā Kopienas flotei tomēr noteikti ir nepieciešama pārvaldības sistēma, kas, līdzsvarojot 
zvejas intensitāti ar pieejamiem krājumiem, flotei nodrošinātu lielāku komerciālu stabilitāti 
un ļautu labāk plānot darbību, un tā kā visā laikposmā, kad pāriet uz jaunu modeli, ir 
vajadzīgi finansiāli papildpasākumi;

1. ar lielu interesei uzņem Komisijas paziņojumu; it īpaši atzinīgi vērtē to, ka Komisija atzīst 
zvejniecības pārvaldības pašreizējās politikas neveiksmi, un izsaka atzinību par tās nodomu 



izstrādāt jaunu pārvaldības modeli, kas ļautu atjaunot zivju krājumus, pielāgot zvejas 
intensitāti zivsaimniecības patiesajiem apstākļiem, kā arī sasniegt lielāku zvejas flotes 
rentabilitāti un stabilitāti;

2. uzsver, ka visi turpmākie pasākumi, ar kuriem veic izmaiņas pašreizējā Kopienas 
[zivsaimniecības] saglabāšanas un pārvaldības sistēmā, ir jāveic tajā, pilnībā iesaistot 
zivsaimniecības pārstāvjus un pamatojoties uz zinātniskajiem pētījumiem zivsaimniecības 
jomā;

3. uzsver nepieciešamību palielināt piešķīrumus zinātniskajiem pētījumiem zivsaimniecības 
jomā Kopienas 7. pētniecības un tehnoloģiju attīstības un pamatprogrammā, lai ar 
programmas palīdzību uzlabotu Kopienas [zivsaimniecības] saglabāšanas sistēmu, 
izstrādājot teorētiskus zivsaimniecības pārvaldības modeļus, piemērojot tos, uzlabojot 
veiktās analīzes par resursu stāvokli, dabas ietekmi un sugu mijiedarbību, kā arī uzlabojot 
zivsaimniecības tehniku;

4. ņem vērā Komisijas nodomu šos mērķus sasniegt, nosakot, ka zvejas pārvaldībā atsauces 
parametrs ir maksimāli iespējamais ilgspējīgais daudzums, tomēr brīdina, ka lielākā daļa 
zinātnieku, tostarp arī Apvienoto Nāciju Pārtikas un lauksaimniecības organizācija, 
maksimāli iespējamā ilgspējīgā daudzuma klasisko modeli uzskata par novecojušu, 
salīdzinot ar citām avangardistiskām koncepcijām, kurās vērā ir ņemta ekosistēma kopumā 
un kurās ir iekļauti arī vides kritēriji, populāciju mijiedarbība, kā arī ekonomikas un sociālie 
aspekti;

5. atzīmē, ka pēdējos gados vadošie zinātnieki, pamatojoties uz zivsaimniecības 
datorsimulāciju, ir izstrādājuši jaunas metodes, kurās izmanto maksimāli iespējamā 
ilgspējīgā daudzuma pieeju, to skaidri nenosakot, un pienācīgi ņem vērā nedrošības, vides 
aspektus un iespējamo sugu mijiedarbību, un kuras principā varētu paplašināt, lai iekļautu 
specifiskus sociālos un ekonomiskos faktorus;

6. brīdina, ka maksimāli iespējamā ilgspējīgā daudzuma modeļa piemērošana Eiropas 
Savienībā dominējošai vairāku sugu zvejai ir saistīta ar grūtībām, jo, izmantojot maksimāli 
iespējamo ilgspējīgo galvenās sugas daudzumu, citas sugas var tikt pārmērīgi izzvejotas, 
kaut gan loģiski būtu — ja izmanto maksimāli iespējamo ilgspējīgo izsīkstošās sugas 
daudzumu, tad vajadzētu atteikties no to sugu zvejas, kuras ir labā bioloģiskā stāvoklī, un 
brīdina, ka tad radīsies zaudējumi ekonomikai, kā arī nodarbinātības un konkurētspējas 
jomā, kas, starp citu, ir pilnīgā pretrunā ar mērķi sasniegt maksimāli iespējamo ilgspējīgo 
daudzumu;

7. tāpēc ir spiests paust nožēlu, ka Komisijas paziņojumā trūkst analīzes un risinājumu par 
šiem konkrētajiem aspektiem, kā arī vispārēja dziļāka vērtējuma par maksimāli iespējamā 
ilgspējīgā daudzuma modeļa ietekmi, par tā trūkumiem un īpašajiem piemērošanas 
noteikumiem, kā arī par jebkuras modeļa nepilnības radītajiem riskiem; it īpaši pauž nožēlu, 
ka trūkst analīzes par maksimāli iespējamā ilgspējīgā daudzuma modeļa attīstību un 
priekšrocībām, kādas varētu būt dažādām koncepcijām;

8. no tā secina, ka priekšlikums par maksimāli iespējamā ilgspējīgā daudzuma ieviešanu vēl 
nav izstrādāts līdz galam un ka problēmas, nepilnības un Kopienas krājumu saglabāšanas un 
pārvaldības politikas mērķi ir jāanalizē dziļāk un labāk, lai, apliecinot politisko drosmi, 
pieņemtu lēmumus par pasākumiem, kas piemēroti visneatliekamāko pašreizējās KZP 
grozījumu veikšanai;



9. ņemot vērā iepriekš teikto, vēlas paust savu neizpratni par pasākumiem, ko Komisija ir 
nesen izstrādājusi, lai panāktu atbilsmi maksimāli iespējamā ilgspējīgā daudzuma modelim, 
piemēram, īpašo regulu par 2007. gada TAC un kvotām1, kaut gan dažādās diskusijās un 
sanāksmēs Komisija pati ir atzinusi, ka ir nepieciešams daudz vairāk pētījumu par dažādiem 
maksimāli iespējamā ilgspējīgā daudzuma piemērošanas aspektiem;

10. pauž bažas, ka, ņemot vērā vērienīgo mērķi mainīt KZP pārvaldības un saglabāšanas 
sistēmas koncepciju, nav izmantota iespēja skaidri definēt sistēmu par piekļuvi krājumiem 
un ka saglabātos sistēma, kurā apvienoti TAC, kvotu un zvejas intensitātes principi; uzskata, 
ka Komisijai vajadzētu izmantot šo iespēju izstrādāt tādu sistēmu par piekļuvi krājumiem, 
kura veicina ilgspējību, apgrūtina zivju izmešanu, vienkāršo tehniskos pasākumus, novērš 
diskrimināciju un konkurences saasināšanos krājumu nozvejā, nodrošina vajadzīgo elastību 
un uzlabo nozares konkurētspēju;

11. uzsver, ka, veicot jebkāds izmaiņas pārvaldības sistēmā, noteikti jāpiemēro noturīgs un 
finansiāli pieņemams kompensācijas mehānisms un ka tādēļ būs vajadzīgs galīgā 
piedāvājuma sociālās un ekonomiskās ietekmes novērtējums, un aicina Komisiju izstrādāt 
šos pasākumus vienlaicīgi ar jauno pārvaldības sistēmu un, ja iespējams, integrēt tos;

12. uzsver, ka bēdīgais zivju krājumu stāvoklis Eiropas ūdeņos, kā arī grūtības ES 
zivsaimniecības nozarē norāda uz to, ka ir jādarbojas pēc iespējas ātri un ka turpmākas 
kavēšanās var radīt papildu grūtības nozarei un kavēt tās pelnītspējas atjaunošanu;

13. prasa šos pasākumus veikt pirms lēmuma pieņemšanas un tāpēc aicina uz atklātu un plaši 
pārstāvētu diskusiju, kurā analizētu pārvaldības dažādas koncepcijas, lai panāktu iespējami 
lielu vienprātību par to, kādas izmaiņas jāveic Kopienas [zvejniecības] pārvaldības politikā;

14. visbeidzot, aicina pakāpeniski ieviest sistēmu, kuras rezultātā izveidotu zvejniecības 
politiku, kas būtu aizvien vairāk pielāgota krājumu bioloģiskajai kapacitātei atjaunošanas 
laikposmā tādējādi, ka Kopienas zivsaimniecības ilgspējība drīzāk būtu garantija, nevis 
sagādātu rūpes, un ka to par tādu uzskatītu jebkurā pasaules vietā, kur nonāk Kopienas 
zvejniecības produkti; vēlas, lai šī sistēma flotei dotu zināmu stabilitāti un ļautu pareizi 
plānot tās darbību aizvien ilgākā termiņā un ka tā nodrošinātu stabilu sistēmu, kā piekļūt 
krājumiem, kurā TAC vai kvotas tiktu mainītas tikai īpašām vietām un pusautomātiski, nevis 
tā, kā tagad – katru gadu un pēc kritērijiem, kuru pamatojums nav tikai zinātnisks;

15. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.

  
1 Padomes 2006. gada 21. decembra regula (EK) Nr. 41/2007, ar ko nosaka 2007. gada zvejas iespējas un ar tām 

saistītos nosacījumus konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kas piemērojami Kopienas ūdeņos 
un — attiecībā uz Kopienas kuģiem — ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas ierobežojumi (OV L 15, 20.1.2007., 
1. lpp.).
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