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KOPSAVILKUMS (I–V punkts) 

Komisijas kopīgā atbilde uz kopsavilkumu 

I–IV PUNKTS  

Komisija atzinīgi vērtē šo revīziju un tās secinājumus par ES sistēmu cīņai pret nelegālu, 
nereģistrētu un neregulētu (NNN) zveju. 

NNN zveja ir globāla problēma. Tā apdraud valstu, reģionālos un daudzpusējos centienus saglabāt 
un pārvaldīt zivju krājumus un tādējādi kavē virzību uz jūras dzīvo resursu ilgtermiņa ilgtspējas 
mērķa sasniegšanu. Cīnoties pret NNN zvejas darbībām, pasaules sabiedrība var panākt labāku 
atbilstību piemērojamajiem noteikumiem un regulējumam. Tomēr NNN zvejas apkarošana pati par 
sevi nevar nodrošināt jūras resursu ilgtspējīgu izmantošanu, jo, pirmkārt un galvenokārt, šim 
nolūkam ir jāpieņem efektīvi pasākumi attiecīgo krājumu un to ekosistēmu saglabāšanai un 
pārvaldībai. Tāpēc ES turpina strādāt visās reģionālajās zvejniecības pārvaldības organizācijās, kuru 
dalībniece tā ir, un ar attiecīgajām trešām valstīm, ar kurām ES ir noslēgusi divpusējus nolīgumus, 
lai saskaņā ar zinātniskajiem ieteikumiem ieviestu šādus pasākumus un nodrošinātu, ka ES un trešo 
valstu flotes minētos pasākumus ievēro.  

ES NNN zvejas regulas (Padomes Regulas (EK) Nr. 1005/2008) darbības joma ir vispārēja, 
pārredzama un nediskriminējoša. Tās nozvejas sertifikācijas sistēmas mērķis ir nodrošināt, lai 
zvejas produkti, kas iegūti NNN zvejas darbībās jebkurā pasaules vietā, nevarētu nonākt Savienības 
tirgū. NNN zvejas regula arī pilnvaro Eiropas Komisiju noteikt valstis, kuras nesadarbojas cīņā pret 
NNN zveju.  Tas dod pamatu dialogam starp Eiropas Komisiju un trešām valstīm, kura mērķis ir 
nodrošināt, ka visas valstis ievēro savas starptautiskās saistības cīņā pret NNN zveju. Šie dialogi 
rada unikālas iespējas sadarbībai un zivsaimniecības atbilstības un pārvaldības veicināšanai visā 
pasaulē.  

ES zivsaimniecības kontroles sistēma paredz, ka dalībvalstīm jāpiemēro efektīvas, samērīgas un 
atturošas sankcijas par visiem smagajiem kopējās zivsaimniecības politikas noteikumu 
pārkāpumiem. Lai gan par smago pārkāpumu lielāko daļu ir paredzētas sankcijas, par savstarpēji 
līdzīgiem smagiem pārkāpumiem piemēroto sankciju veida un līmeņa ziņā, kā arī attiecībā uz citu 
papildu pasākumu izmantošanu starp dalībvalstīm ir būtiskas atšķirības. Šai situācijai ir praktiska 
ietekme — tā apdraud zivsaimniecības kontroli kopumā, cita starpā neļaujot šīm sankcijām 
darboties efektīvi un atturoši, kā arī negatīvi ietekmējot vienlīdzīgu konkurences apstākļu un 
noteikumu ievērošanas kultūras veidošanos Savienībā. Ne mazāk svarīgi ir tas, ka šādi tiek vēl 
vairāk palielināts NNN zvejas risks.  

Komisija atzīmē, ka daudzi no ERP konstatētajiem trūkumiem un tās ieteikumi 

galvenokārt attiecas uz pārbaužu un sankciju īstenošanu dalībvalstu līmenī. Lai gan 
Komisija platformā “EU Pilot” nesen ir uzsākusi lietas pret atsevišķām ES dalībvalstīm, lai novērstu 
iespējamos konkrētos trūkumus to kontroles un sankciju sistēmās, tieši dalībvalstis ir atbildīgas par 
ES zivsaimniecības kontroles sistēmas pareizu piemērošanu, lai nodrošinātu atbilstību kopējai 
zivsaimniecības politikai, kā to 64. punktā secina arī ERP.  

Lai radītu vienlīdzīgus konkurences apstākļus un novērstu trūkumus, arī vairākus no tiem, kurus 
ERP konstatējusi šajā (un tās iepriekš veiktajā) revīzijā, Komisija 2018. gadā (COM/2018/368 final) 
ierosināja spēkā esošajos tiesību aktos vairākas izmaiņas, par kurām patlaban vēl notiek sarunas ar 
Eiropas Parlamentu un Padomi. Priekšlikuma mērķis cita starpā ir panākt dalībvalstu sankciju 
sistēmu labāku saskaņotību, jo īpaši attiecībā uz smagiem pārkāpumiem. Tajā ir paredzēts, ka daži 
pārkāpumi automātiski tiek kvalificēti kā smagi, citu pārkāpumu smaguma noteikšanai paredzētie 
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kritēriji ir labāk saskaņoti un smagiem pārkāpumiem noteikts standartizēts minimālais un 
maksimālais sankciju līmenis.  

Ja ES likumdevēji pieņemtu Komisijas 2018. gada priekšlikumu par ES zivsaimniecības 

kontroles sistēmas pārskatīšanu, tas atvieglotu Komisijai papildu pasākumu īstenošanu, 
vēršoties pret vairākiem dalībvalstu līmenī noteiktajiem trūkumiem, kurus šīs revīzijas 
saistībā konstatējusi ERP, piemēram, palīdzētu panākt digitālās IT sistēmas CATCH 

obligātu izmantošanu, kas saskaņotu riska pārvaldību nozvejas sertifikācijas jomā, kā 

arī izveidot efektīvāku un saskaņotāku sankciju sistēmu. 

V PUNKTS. Komisija pieņem abus ieteikumus attiecībā uz pašlaik spēkā esošo tiesisko 

regulējumu, ņemot vērā tā funkcijas un darbības jomu. 

IEVADS (1.–23. punkts) 

Komisijas atbildes 

10. PUNKTS. Komisija uzskata, ka cīņa pret NNN zveju pati par sevi nevar nodrošināt jūras 

resursu ilgtspējīgu izmantošanu, jo šim nolūkam, pirmkārt un galvenokārt, ir jāpieņem efektīvi 
pasākumi attiecīgo krājumu un to ekosistēmu saglabāšanai un pārvaldīšanai. Tādējādi ilgtnespējīga 
zveja nav tas pats, kas NNN zveja. NNN zvejas izbeigšana nav pielīdzināma ilgtnespējīgas zvejas 
izbeigšanai. 

14. PUNKTS. NNN zvejas regula attiecas ne tikai uz zivsaimniecības produktu importu. Tā arī 

paredz dalībvalstīm pienākumus ne vien attiecībā uz importu, bet arī attiecībā uz izkraušanu, ko 
veic trešo valstu kuģi un valstspiederīgie, kā arī attiecībā uz NNN zvejā iesaistīto kuģu sarakstu un 
dialoga sistēmu ar trešām valstīm, lai uzlabotu globālo cīņu pret NNN zveju. Zivsaimniecības 
kontroles regula attiecas arī uz trešo valstu kuģu, kuri zvejo ES ūdeņos, un piegādes ķēdes 
operatoru pienākumu izpildi. 

REVĪZIJAS TVĒRUMS UN PIEEJA (24.–26. punkts)  

Komisija atbildes nesniedz. 

APSVĒRUMI (27.–91. punkts) 

Komisija atbildes nesniedz. 

SECINĀJUMI UN IETEIKUMI (92.–103. punkts) 

Komisijas atbildes 
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94. PUNKTS. Komisija piekrīt ERP vērtējumam, ka ieviestās kontroles sistēmas nelegālās zvejas 

apkarošanai ir tikai daļēji efektīvas, un tāpēc priekšlikumā par Zivsaimniecības kontroles regulas 
pārskatīšanu ir ierosinājusi izmaiņas. 

98. PUNKTS. Karšu procedūras mērķis ir ne tikai novērst NNN zvejas rezultātā iegūtu zvejas 

produktu nonākšanu ES. Mērķis ir arī veicināt, lai visas valstis ievērotu savas starptautiskās karoga, 
piekrastes, ostas vai tirgus valsts saistības attiecībā uz cīņu pret NNN zveju. 

1. ieteikums. Veikt uzraudzību, lai dalībvalstis stiprinātu 

savas kontroles sistēmas nelegālas zvejas produktu importa 

novēršanai, un īstenot vajadzīgo rīcību  

1. IETEIKUMA A) PUNKTS. Komisija pieņem šo ieteikumu. 

Papildus tam, ka Komisija pēc dalībvalstu, Eiropas Parlamenta un NVO pieprasījuma 2019. gadā 
ieviesa ES mēroga IT sistēmu CATCH nozvejas sertifikātu uzraudzībai un pārbaužu un verificēšanas 
procedūru atvieglošanai, Komisija savā priekšlikumā par Kontroles regulas pārskatīšanu 
(COM(2018) 368) ir ierosinājusi noteikt juridisku pamatu prasībai, ka ES ieinteresētās personas 
(iestādes, importētāji un operatori) sistēmu CATCH izmanto obligāti. Komisija ir pārliecināta, ka 
juridiskā pamata pieņemšana Padomē un Eiropas Parlamentā obligātai IT sistēmas CATCH 
izmantošanai ES iestādēm un operatoriem veicinās ieteikuma īstenošanu. 

Kamēr nav pieņemta ierosinātā Kontroles regulas pārskatītā redakcija, Komisija sadarbībā ar 
dalībvalstīm kopš 2020. gada strādā, lai apzinātu sistēmas automatizētai brīdināšanai par risku un 
ar to saistītas IT izstrādes, kā arī sistēmas dažu pārbaužu automatizēšanai CATCH kontekstā, un 
turpinās šo darbu. 

Komisija pieņem 2026. gada ieviešanas mērķtermiņu, ja vien Padome un Eiropas Parlaments laikus 
pirms mērķtermiņa datuma pieņem juridisko pamatu CATCH obligātās izmantošanas noteikšanai 
ieinteresētajām personām kā daļu no Komisijas priekšlikuma COM(2018) 368 par Kontroles regulas 
pārskatīšanu; šo pieņemšanas laiku Komisija nevar ietekmēt. 

1. IETEIKUMA B) PUNKTS. Komisija pieņem šo ieteikumu attiecībā uz pašlaik spēkā esošo 

tiesisko regulējumu. 

Attiecībā uz riska noteikšanas kritēriju vienādu izmantošanu Komisija piekrīt 1. ieteikuma 
b) punktam, ciktāl tas attiecas uz pašreizējo juridisko pamatu (NNN zvejas regulas 17. panta 
3. punktu), kurā paredzēta iespēja dalībvalstīm izmantot Kopienas vai valsts kritērijus riska 
noteikšanai.  

Komisija jau ir izmantojusi saskaņā ar 55. pantu reizi divos gados iesniedzamos dalībvalstu 
ziņojumus par NNN zvejas regulas īstenošanu, lai novērstu acīmredzamus trūkumus īstenošanā 
dalībvalstīs. Komisija ir nosūtījusi vēstules dalībvalstīm, norādot jomas, kurās jāveic uzlabojumi, un 
lūgusi veikt pasākumus šo trūkumu novēršanai. 

1. IETEIKUMA C) PUNKTS. Komisija pieņem šo ieteikumu attiecībā uz pašlaik spēkā esošo 

tiesisko regulējumu. 
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Komisija pēdējam pārskata periodam no 2020. līdz 2021. gadam jau ir pārskatījusi anketas 
dalībvalstu ziņojumiem, kuri paredzēti NNN zvejas regulas 55. pantā, un vajadzības gadījumā veiks 
turpmākus pasākumus sadarbībā ar dalībvalstīm. 

103. PUNKTS. Komisija pilnīgi piekrīt ERP bažām par to, ka dalībvalstis sankcijas piemēro 

nevienmērīgi. Lai padziļinātu zināšanas par dalībvalstu sankciju sistēmām, Komisija 2019. gadā 
veica pētījumu, kurā tika aptvertas divdesmit divas dalībvalstis un atklāti nopietni trūkumi attiecībā 
uz sankciju piemērošanu un to atturošo ietekmi. Lai sīkāk analizētu un risinātu pētījumā 
konstatētos trūkumus, Komisijas dienesti sāks “EU Pilot” lietas attiecībā uz vairumu attiecīgo 
dalībvalstu un pašlaik vērtē situāciju pārējās dalībvalstīs, lai noteiktu vispiemērotākos turpmākos 
pasākumus. 

2. ieteikums. Nodrošināt, ka dalībvalstis attiecībā uz 

nelegālu zveju piemēro preventīvas sankcijas 

2. IETEIKUMA A), B) UN C) PUNKTS. Komisija pieņem 2. ieteikuma a), b) un c) punktu saistībā 

ar pašlaik spēkā esošo tiesisko regulējumu (Kontroles regulu un NNN zvejas regulu), ņemot vērā tā 
funkcijas un darbības jomu. 

Kā norādīts iepriekš atbildē uz 103. punktu, Komisija pilnībā piekrīt ERP bažām par sankciju 
nevienmērīgu, neefektīvu piemērošanu vai to nespēju darboties atturoši. Tāpēc Komisija, ņemot 
vērā 2019. gadā veikto pētījumu, strādā — un turpinās strādāt — ar dalībvalstīm, lai panāktu 
atturošu sankciju vienādu un efektīvu piemērošanu, turpinot pārbaudīt un uzraudzīt visus 
elementus, kas minēti 2. ieteikuma a), b) un c) punktā. Šāda uzraudzība pēc būtības ir saistīta ar 
2. ieteikuma d) punkta izpildi. Tāpēc šajā kontekstā jāskata arī Komisijas atbilde uz 2. ieteikuma 
d) punktu. 

Šajā saistībā Komisija uzsāks “EU Pilot” lietas lielākajai daļai attiecīgo dalībvalstu.  

Jāatzīmē arī, ka Komisija 2018. gada priekšlikumā par pārskatītu zivsaimniecības kontroles 
sistēmu ir ierosinājusi vairākas izmaiņas spēkā esošajos tiesību aktos, lai uzlabotu dalībvalstu 
sankciju sistēmu saskaņošanu, jo īpaši attiecībā uz smagiem pārkāpumiem. Tās ietver 
saskaņotākus kritērijus pārkāpumu smaguma noteikšanai, atsevišķu pārkāpumu automātisku 
kvalificēšanu par smagiem pārkāpumiem un standartizētu minimālo un maksimālo sankciju 
noteikšanu par smagiem pārkāpumiem.  Tomēr zivsaimniecības kontroles sistēmas pārskatīšanas 
saturs un laiks būs atkarīgs no pašreizējo sarunu rezultātiem ar Eiropas Parlamentu un Padomi, jo 
īpaši attiecībā uz minimālajām sankcijām. 

Komisija pieņem 2024. gada ieviešanas mērķtermiņu. 

Ņemot vērā pašlaik notiekošo parasto likumdošanas procedūru (sk. iepriekšējo punktu) un 
jautājuma sarežģītību, Komisija uzskata, ka šis ieviešanas mērķtermiņš var attiekties tikai uz 
pašlaik spēkā esošo Kontroles regulu.   

Šajā saistībā 2. ieteikuma c) punktā minētais saskaņotības līmenis nevar pārsniegt to, kas ir 
iespējams saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem. 

2. IETEIKUMA D) PUNKTS. Komisija pieņem šo ieteikumu. 

Lai novērstu konstatētos trūkumus dalībvalstu sankciju sistēmās un atkarībā no “EU Pilot” lietu 
iznākuma Komisijai vēlāk var nākties veikt korektīvus pasākumus, lai nodrošinātu, ka dalībvalstu 
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sankciju sistēmas ir efektīvas, samērīgas un atturošas un nodrošina līdzvērtīgus konkurences 
apstākļus. Šie korektīvie pasākumi varētu ietvert rīcības plānus, administratīvu izmeklēšanu un/vai 
pārkāpuma procedūras.  

Skatīt arī Komisijas atbildi uz iepriekš minēto 2. ieteikuma a), b) un c) punktu attiecībā uz tās 
tiesību akta priekšlikumu, kurā šie trūkumi ir risināti. 

Komisija pieņem 2. ieteikuma d) punkta ieviešanas mērķtermiņu darbību, piemēram rīcības plānu, 
sākšanai. Ja trūkumu novēršanai vajadzīgie pasākumi ietver pārkāpuma procedūras, būs vajadzīgs 
ilgāks laiks, jo īpaši ņemot vērā to, ka ieteikums attiecas uz visām dalībvalstīm. 

 


	KOPSAVILKUMS (I–V punkts)
	IEVADS (1.–23. punkts)
	REVĪZIJAS TVĒRUMS UN PIEEJA (24.–26. punkts)
	APSVĒRUMI (27.–91. punkts)
	SECINĀJUMI UN IETEIKUMI (92.–103. punkts)
	1. ieteikums. Veikt uzraudzību, lai dalībvalstis stiprinātu savas kontroles sistēmas nelegālas zvejas produktu importa novēršanai, un īstenot vajadzīgo rīcību
	2. ieteikums. Nodrošināt, ka dalībvalstis attiecībā uz nelegālu zveju piemēro preventīvas sankcijas


