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Zvejas kapacitātes un zvejas iespēju līdzsvarošana
Eiropas Parlamenta 2007. gada 5. septembra rezolūcija par dalībvalstu centieniem 
2005. gadā panākt zvejas kapacitātes un zvejas iespēju noturīgu līdzsvaru 
(2007/2108(INI))

Eiropas Parlaments,

− ņemot vērā Komisijas gada paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam par dalībvalstu 
centieniem 2005. gadā panākt zvejas kapacitātes un zvejas iespēju noturīgu līdzsvaru 
(COM(2006)0872),

− 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 Komisijas 2003. gada 12. augusta Regulu (EK) Nr. 1438/2003, ar ko paredz 
īstenošanas noteikumus attiecībā uz Kopienas flotes politiku, kura noteikta Padomes 
Regulas (EK) Nr. 2371/2002 III nodaļā2,

− ņemot vērā priekšlikumu Padomes regulai par Kopienas sistēmas izveidi datu vākšanai, 
pārvaldīšanai un izmantošanai zivsaimniecības nozarē un par atbalstu zinātnisko ieteikumu 
gatavošanai saistībā ar kopējo zivsaimniecības politiku (COM(2007)0196),

− ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam „Politika nevēlamu 
piezveju samazināšanai un izmetumu novēršanai Eiropas zvejniecībā” (COM(2007)0136),

− ņemot vērā Komisijas paziņojumu par tiesībpamatotas pārvaldības instrumentiem 
zivsaimniecībā (COM(2007)0073),

− ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam par zvejas kapacitātes 
un zvejas piepūles rādītāju uzlabošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku 
(COM(2007)0039),

− ņemot vērā Pasaules valstu vadītāju sanāksmes par ilgtspējīgu attīstību, kas norisinājās no 
2002. gada 26. augusta līdz 4. septembrim Johannesburgā, nobeiguma deklarāciju, 

− ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

− ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu (A6-0297/2007),

A. tā kā galvenajiem elementiem Kopienas zivsaimniecības politikā ir jābūt jūras resursu 
aizsardzībai, saglabāšanai un izmantošanai atbilstīgi ilgtspējīgas attīstības principiem;

B. tā kā noturīgi zivju resursi ir būtiski, lai garantētu zvejas darbību un zivsaimniecības 
nozares dzīvotspēju ilgā laika periodā;

  
1 OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.
2 OV L 204, 13.8.2003., 21. lpp.



C. tā kā kopš 20. gadsimta astoņdesmito gadu sākuma Kopienas flotes zvejas kapacitātes 
pārpalikums salīdzinājumā ar pieejamo resursu apjomu ir viens no pastāvīga satraukuma 
iemesliem attiecībā uz zvejniecības dzīvotspēju;

D. tā kā Pasaules valstu vadītāju sanāksmes par ilgtspējīgu attīstību noslēguma deklarācijā ir 
paredzēta uz ekosistēmām balstīta zvejniecības ekspluatācijas analīze, ierosinot pārtraukt 
destruktīvu zvejas praksi un pieprasot resursu izmantošanā piemērot piesardzības principu;

E. tā kā šajā sanāksmē par galveno mērķi tika noteikts līdz 2015. gadam atjaunot izsīkstošo 
zivju sugu krājumus un raudzīties, lai līdz šim laikam visi zivsaimniecības resursi tiek 
izmantoti tā, lai nodrošinātu maksimāli ilgspējīgu produktivitāti;

F. tā kā pēdējo gadu laikā Eiropas Savienība ir apstiprinājusi dažādus plānus pārmērīgi 
izmantoto zivsaimniecības resursu (heks, menca, jūrasmēle, zutis, garnele) atjaunošanai un 
pārvaldībai, un paredzams, ka nākotnē šajā sarakstā vajadzēs iekļaut vēl citas komerciālās 
zvejas sugas;

G. tā kā neskatoties uz to, ka kopš 1983. gada, kad tika izveidota pirmā daudzgadu orientācijas 
programma zvejas flotei, kas paredzēja samazināt flotes kapacitāti un jaudu, lai to pielāgotu 
esošajam resursu apjomam, tika panākti zināmi sasniegumi, tomēr nebija ņemtas vērā valstu 
flotes un zvejniecības nozares īpatnības, un vairākas dalībvalstis šo mērķi nesasniedza, 
dažas no tām zvejas intensitāti pat palielināja;

H. tā kā ir jāveicina videi draudzīgi zvejas paņēmieni, kas atbilst zivsaimniecības jomā 
veiktajiem zinātniskajiem pētījumiem, izmantojot labākus zvejas rīkus, lielāku selektivitāti 
un aizliegumu izmantot zvejas rīkus, kuri iznīcina jūras ekosistēmas;

I. tā kā pat pēc vairākiem gadiem dalībvalstu iesniegti dati vēl arvien nav viendabīgi, kas 
flotes salīdzinošo novērtēšanu padara grūtu vai praktiski neiespējamu;

J. tā kā daudzas dalībvalstis datus par kuģu reģistru ir nosūtījušas ar ievērojamu nokavēšanos 
un dažas valstis nav nosūtījušas datus Kopienas tiesību aktos noteiktajos termiņos;

K. tā kā saskaņā ar piesardzības un ilgtspējīgas attīstības principiem, īstenojot labu resursu 
pārvaldību, ir jāpastiprina esošie kontroles mehānismi, lai karoga valstis un piekrastes 
valstis, pie kurām zvejas kuģi darbojas, varētu jebkurā brīdī noteikt šo kuģu atrašanās vietu 
un notiekošās zvejas darbības;

L. tā kā būtiski nosacījumi šo pasākumu sekmīgam galarezultātam ir dialogs un nozares 
līdzdalība visos pasākumos, ko veic flotes un resursu līdzsvarošanai;

M. tā kā jūras vides aizsardzībai un izsīkušos krājumu atjaunošanai paredzēto pasākumu 
noteikšanā ir jāiesaista zvejnieki un viņu pārstāvju asociācijas;

N. tā kā reģionālās zivsaimniecības konsultatīvās padomes ir efektīvas iestādes sadarbības un 
dialoga īstenošanai starp zivsaimniecības nozarē valdošajām interesēm (vide, dabas 
saglabāšana, dažādu šīs nozares jomu, tostarp ražošanas un apstrādes, darbinieki un 
akvakultūra), ar nosacījumu, ka pastāv cieša saikne starp ģeogrāfisko apvidu un to 
analizētajām problēmām;

O. tā kā zivsaimniecības nozarei Eiropas Savienības salās un visattālākajos reģionos ir savas 



īpatnības, ko raksturo īpaši aizsargājami jūras biotopi, piekrastes sīkzvejas flote, kas 
darbojas sarežģītos apstākļos kontinentālā šelfa uzbūves un resursu lokalizācijas dēļ, ir 
jāparedz īpaši nosacījumi, lai garantētu kuģu un zvejas darbību drošību,

1. pauž atzinību Komisijai par tās gada ziņojumu attiecībā uz dalībvalstu centieniem 
2005. gadā panākt zvejas kapacitātes un zvejas iespēju noturīgu līdzsvaru, jo, neskatoties uz 
grūtībām sakarā ar dalībvalstu iesniegto neviendabīgo informāciju, tajā ir sniegts pārskats 
par dalībvalstu flotu izaugsmi, kas ļauj analizēt to attīstību;

2. atkārtoti norāda, ka, lai papildinātu esošās pārvaldes metodes, nepieciešama plašāka pieeja 
jūras vides aizsardzībai un zivju krājumu atjaunošanai veltītajiem pasākumiem, jo īpaši 
apsverot un analizējot faktorus, kas būtiski ietekmē jūras vidi un resursu stāvokli, 
piemēram, piekrastes un atklātās jūras piesārņojums, rūpniecības un lauksaimniecības 
notekūdeņi, dziļūdens bagarēšana un jūras transports; uzskata Kopienas iniciatīvu šajā jomā 
par prioritāti;

3. atzīmē, ka ir notikusi pakāpeniska flotes vispārējās kapacitātes un jaudas samazināšanās 
(aptuveni 2 % gadā), tomēr resursu izmantošanas līmenis nav pazeminājies, jo ir attīstījušās 
jūras tehnoloģijas, kas neitralizē vai samazina iespējas attiecībā uz zvejas efektivitāti un 
jaudu, ko paredzēja flotes nelielais samazinājums;

4. uzskata par nepieņemamu to, ka dalībvalstis neievēro saistības vākt un iesniegt datus par to 
zvejas jaudas atbilstību zivju krājumu stāvoklim, un aicina Komisiju uzskatīt šo saistību 
neievērošanu par smagu pārkāpumu un noteikt par to atbilstīgu sodu, kā tas ir attiecībā uz 
zvejnieku saistībām sniegt datus par nozveju;

5. uzsver, ka, pieskaņojot dalībvalstu flotes esošajiem resursiem, jāņem vērā jau veiktais 
zvejas intensitātes samazinājums — it īpaši atbilstības pakāpe daudzgadu virzības 
programmām;

6. atgādina, ka visos dalībvalstu flotu pielāgošanas un krājumu atjaunošanas pasākumos ir 
jāiesaista zvejnieki, un šie pasākumi jāveic, ņemot vērā zivsaimniecības jomā veiktos 
zinātniskos pētījumus;

7. mudina Komisiju iesniegt priekšlikumus pamatnostādnēm, kas nodrošinātu dalībvalstu 
iesniegtās informācijas viendabīgumu, lai varētu veikt dalībvalstu flotu attīstības salīdzinošo 
novērtējumu un katrai dalībvalstij sniegt datus, kas sakārtoti atbilstīgi kuģu veiktās nozvejas 
apjomiem tās piekrastes zonās;

8. atzīmē, ka, ņemot vērā faktisko situāciju un joprojām pastāvošo zvejas kapacitātes 
pārpalikumu, vajadzētu apsvērt to, cik lietderīgas ir pašreizējās sistēmas Kopienas flotu 
pielāgošanai zvejas iespējām, Kopienas zivsaimniecības un pārvaldes politikā atstājot vietu 
citām daudz iedarbīgākām sistēmām, kas gala rezultātā dotu vēl lielāku jaudas 
samazināšanu, nekā tas paredzēts Kopienas tiesību aktos;

9. prasa Komisijai pieņemt attiecīgas iniciatīvas, ar kurām flotu pārvaldības sistēmu, kas 
pamatojas uz kuģu tilpības un jaudas ierobežojumiem, aizvietotu ar sistēmu, kas ļautu 
kontrolēt zvejas intensitāti, pateicoties zvejas pārvaldībai atbilstīgi ģeogrāfiskajam 
apgabalam un atbilstīgiem tehniskiem pasākumiem resursu ilgtspējīgai pārvaldībai;

10. prasa Komisijai iesniegt priekšlikumus, lai uzlabotu Eiropas Savienības piekrastes sīkzvejas 



kuģu drošību, palielinot kuģu dzinēju tilpumu un jaudu, kā arī atjaunojot kuģus, lai uzlabotu 
higiēnas apstākļus un drošību uz klāja, bet nepalielinot zvejas intensitāti;

11. prasa Komisijai iesniegt priekšlikumu, lai izveidotu īpašu reģionālo konsultatīvo padomi 
Eiropas Savienības attālākajiem reģioniem;

12. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.


