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Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Komisija ir publicējusi savu ikgadējo paziņojumu par zivju krājumu pārvaldības progresu ES; tā pamatā
ir 2018. gada dati. Šā gada paziņojumā “Ceļā uz ilgtspējīgāku zveju Eiropas Savienībā: pašreizējais
stāvoklis un 2021. gada ievirzes” vēlreiz apstiprināta Komisijas stingrā apņemšanās veicināt
zvejniecību, kas ir gan vidiski ilgtspējīga, gan ekonomiski dzīvotspējīga, un parādīts ES progress
minētā mērķa sasniegšanā. Dalībvalstis, konsultatīvās padomes, zvejas nozare, nevalstiskās
organizācijas un ieinteresētie iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties sabiedriskajā apspriešanā un paust
savu viedokli par zvejas iespējām 2021. gadam. Komisija tos uzrunās un aktīvi uzklausīs nākamajās
nedēļās.

Vides, okeānu un zivsaimniecības komisārs Virgīnijs Sinkēvičs sacīja: “Šā gada pirmie mēneši
zvejniecības sektoram ir bijuši ārkārtīgi sarežģīti, taču mēs esam šo sektoru visā ES atbalstījuši. Lai
palielinātu izturētspēju un īstenotu Eiropas zaļo kursu, jo īpaši jauno stratēģiju “No lauka līdz galdam”
un ES bioloģiskās daudzveidības stratēģiju, ir nepieciešams ar kopējās zivsaimniecības politikas
starpniecību nodrošināt ilgtspējīgu zvejniecību. Zvejniecību pārvaldība ES ir devusi labus rezultātus –
tagad Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā zivju ir par 50 % vairāk nekā 2003. gadā. Skaitļi arī
liecina, ka lielie flotes segmenti pēdējos gados ir kļuvuši ļoti ienesīgi un palielina algas. Taču problēmas
joprojām pastāv, piemēram, mums ir jāpastiprina centieni izskaust izmetumus. Ceru, ka pūles pieliks
visi – dalībvalstis, nozare un ieinteresētās personas. Mums ir jāsasniedz nospraustie mērķi.”

2020. gada paziņojums rāda, ka zveja Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā ir kļuvusi arvien
ilgtspējīgāka, tā nodrošinot bagātīgākus zivju krājumus. ES flotes ekonomiskais sniegums joprojām
bija ļoti labs: 2018. gadā neto peļņa bija aptuveni 1,4 mljrd. EUR un vidējā neto peļņas norma 18 %.
Turpināja palielināties arī zvejnieku algas.

Neraugoties uz būtiskiem uzlabojumiem, problēmas joprojām pastāv. Sagaidāms, ka attiecībā uz
2019. gadu tiks apstiprināts līdzīgs ekonomiskais sniegums, taču 2020. gada prognozes joprojām ir ļoti
neskaidras koronavīrusa izraisītās krīzes ietekmes dēļ. Attiecībā uz Vidusjūru un Melno jūru jāturpina
arī enerģiskie saglabāšanas centieni, un Atlantijas okeāna jūras baseinos daži krājumi joprojām ir
pārzvejoti vai atrodas ārpus drošām bioloģiskām robežām. Otrajā izkraušanas pienākuma pilnīgas
piemērošanas gadā šā pienākuma izpilde joprojām ir problemātiska. Dalībvalstīm ir jāuzlabo
izkraušanas pienākuma izpildes panākšana un kontrole, jo īpaši izmantojot kontroles rīkus, tādus kā
attālā elektroniskā monitoringa sistēmas. Komisija turpinās sadarboties ar Eiropas Parlamentu un
Padomi, lai panāktu vienošanos par pārskatīto zivsaimniecības kontroles sistēmu, kas var atvieglot šo
rīku izmantošanu.

Konteksts
Komisija katru gadu publicē paziņojumu, kurā izklāstīts progress attiecībā uz zivju krājumu stāvokli un
ar kuru tiek uzsākta plaša sabiedriskā apspriešana par gada zvejas iespēju noteikšanu nākamajam
gadam. Šajā paziņojumā ir novērtēts kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanas pašreizējais
stāvoklis un izklāstīts pamatojums priekšlikumam par nākamā gada zvejas iespējām. Komisija aicina
dalībvalstis, konsultatīvās padomes, t. sk. zvejas nozari un NVO, un ieinteresētos iedzīvotājus un
organizācijas, piedalīties tiešsaistes sabiedriskajā apspriešanā.

Rudenī Komisija iesniegs Atlantijas okeāna, Ziemeļjūras, Baltijas jūras, dziļūdens zivju krājumu,
Vidusjūras un Melnās jūras 2021. gada zvejas iespēju regulas priekšlikumus. No šī gada zivju krājumi
jāpārvalda saskaņā ar maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma mērķrādītāju, kas ir maksimālais zivju
apjoms, ko zvejnieki var nozvejot, neapdraudot krājuma atjaunošanos un turpmāko produktivitāti.
Komisijas priekšlikumos par 2021. gada zvejas iespējām tiks izvirzīts galvenais mērķis saglabāt vai
sasniegt tādu zvejas apjomu, kas nodrošina maksimālu un vienlaikus ilgtspējīgu ieguvi no krājumiem.
Priekšlikumos ņemti vērā daudzgadu plāni, un to pamatā ir neatkarīgi zinātniski ieteikumi, ko sniegusi
Starptautiskā Jūras pētniecības padome (ICES) un citas neatkarīgas struktūras, piemēram,
Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komitejas (ZZTEK) sniegtā ekonomiskā analīze.
Priekšlikumos tiks iekļauti arī pielāgojumi, kas izriet no izkraušanas pienākuma īstenošanas.

Pēc reģionālo zvejniecības pārvaldības organizāciju sanāksmēm zvejas iespēju regulās tiek iekļautas arī
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zvejas iespējas, par kurām Komisija vienojusies sarunās ar minētajām organizācijām. Eiropas
Savienības Zivsaimniecības ministru padome apspriež Komisijas priekšlikumus un nosaka zvejas
iespēju sadalījumu. Pēc tam dalībvalstis atbild par savu valsts kvotu sadali starp dažādiem flotes
segmentiem.

Plašāka informācija
Jautājumi un atbildes par Komisijas veikto ES kopējās zivsaimniecības politikas izvērtējumu
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