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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 

REGULA (ES) Nr. .../2014

(... gada ...),

ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 812/2004, 

ar ko nosaka pasākumus attiecībā uz vaļveidīgo nejaušu nozveju zvejniecībā

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu1,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru2,

                                               
1 OV C 11, 15.1.2013., 85. lpp.
2 Eiropas Parlamenta 2013. gada 16. aprīļa nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un 

Padomes 2014. gada 3. marta nostāja pirmajā lasījumā (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav 
publicēta). Eiropas Parlamenta ... nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).
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tā kā:

(1) Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 812/20041 Komisijai ir piešķirtas pilnvaras īstenot dažus 

minētās regulas noteikumus. Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā ir vietā minētās 

pilnvaras saskaņot ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 290. un 291. pantu. 

(2) Lai nodrošinātu Regulas (EK) Nr. 812/2004 dažu noteikumu efektīvu pielāgošanu tehnikas 

un zinātnes attīstībai, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 

290. pantu attiecībā uz tehniskajām specifikācijām un nosacījumiem saistībā ar akustisko 

atbaidīšanas iekārtu izmantošanas signāla raksturojumu un īstenošanas raksturojumu. Ir 

īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, 

tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu 

jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas 

Parlamentam un Padomei.

                                               
1 Padomes Regula (EK) Nr. 812/2004 (2004. gada 26. aprīlis), ar ko nosaka pasākumus 

attiecībā uz vaļveidīgo nejaušu nozveju zvejniecībā un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 88/98
(OV L 150, 30.4.2004., 12. lpp.).
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(3) Lai nodrošinātu vienādus Regulas (EK) Nr. 812/2004 noteikumu īstenošanas nosacījumus, 

nosakot procedūru un formātu, kādā dalībvalstis sniedz ziņojumus, būtu jāpiešķir 

Komisijai īstenošanas pilnvaras. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno atbilstīgi Eiropas Parlamenta 

un Padomes Regulai (ES) Nr. 182/20111.

(4) Ņemot vērā dalībvalstīm paredzēto prasību veikt vajadzīgos pasākumus, lai izveidotu 

stingras vaļveidīgo aizsardzības sistēmu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 812/2004, un ņemot 

vērā minētās regulas trūkumus, ko konstatējusi Komisija, līdz 2015. gada 31. decembrim

būtu jāpārskata minētās regulas noteikumu piemērotība un efektivitāte vaļveidīgo 

aizsardzībai. Pamatojoties uz minēto pārskatīšanu, Komisijai attiecīgā gadījumā būtu 

Eiropas Parlamentam un Padomei jāiesniedz visaptverošs tiesību akta priekšlikums, lai 

nodrošinātu vaļveidīgo efektīvu aizsardzību, tostarp ar reģionalizācijas procesa 

starpniecību.

(5) Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 812/2004,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko 

nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas 
uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).
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1. pants

Regulu (EK) Nr. 812/2004 groza šādi:

1) regulas 3. panta 1. punktu aizstāj ar šādu: 

"1. Akustiskās atbaidīšanas iekārtas, ko izmanto saskaņā ar 2. panta 1. punktu, atbilst 

tehniskajām specifikācijām un izmantošanas nosacījumiem, kas izklāstīti

II pielikumā. Lai nodrošinātu, ka II pielikums turpina atspoguļot tehnikas un zinātnes 

attīstības stāvokli, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 

8.a pantu, atjauninot tajā signāla raksturojumu un atbilstīgo īstenošanas 

raksturojumu. Pieņemot minētos deleģētos aktus, Komisija paredz pietiekami daudz 

laika, lai īstenotu šādus pielāgojumus.";

2) regulas 7. pantam pievieno šādu punktu:

"3. Komisija līdz 2015. gada 31. decembrim pārskata šajā regulā paredzēto pasākumu 

efektivitāti un attiecīgā gadījumā Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz 

visaptverošu tiesību akta priekšlikumu, lai nodrošinātu vaļveidīgo efektīvu 

aizsardzību.";
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3) regulas 8. pantu aizstāj ar šādu:

"8. pants

Īstenošana

Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka sīki izstrādātus noteikumus par 

6. pantā paredzēto ziņojumu sniegšanas procedūru un formātu. Minētos īstenošanas aktus

pieņem saskaņā ar 8.b panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.";

4) iekļauj šādus pantus:

"8.a pants

Deleģēšanas īstenošana

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos 

nosacījumus.

2. Pilnvaras pieņemt 3. panta 1. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz 

četru gadu laikposmu no …*. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu 

vēlākais deviņus mēnešus pirms četru gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana 

tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas 

Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms 

katra laikposma beigām.

                                               
* OV: Lūgums ievietot grozošās regulas spēkā stāšanās datumu.
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3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 3. panta 1. punktā minēto 

pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru 

deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas 

Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau 

spēkā esošos deleģētos aktus.

4. Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas 

Parlamentam un Padomei.

5. Saskaņā ar 3. panta 1. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos 

mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne 

Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā 

laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par 

savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas

šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
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8.b pants

Komiteju procedūra

1. Komisijai palīdz Zvejniecības un akvakultūras komiteja, kas izveidota ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1380/2013 47. pantu. Minētā komiteja ir 

komiteja Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 182/2011** nozīmē. 

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

______________

 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1380/2013 (2013. gada 11. 
decembris) par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas 
(EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 
2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK (OV L 354, 
28.12.2013., 22. lpp.).

** Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 
16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles 
mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu 
(OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).".
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2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

..., 

Eiropas Parlamenta vārdā – Padomes vārdā –

priekšsēdētājs priekšsēdētājs
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I. IEVADS

Komisija 2012. gada 8. augustā iesniedza Padomei priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 812/2004, ar ko nosaka 

pasākumus attiecībā uz vaļveidīgo nejaušu nozveju zvejniecībā un ar ko groza Regulu (EK) 

Nr. 88/98.

Eiropas Parlaments 2013. gada 16. aprīlī pieņēma savu nostāju pirmajā lasījumā. 

Pēc tam notika sarunas starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju, lai panāktu 

vienošanos par priekšlikumu. Šāda vienošanās tika panākta trialogā, kas notika 2014. gada 

30. janvārī. Pēc tam šo vienošanos 2014. gada 6. februārī apstiprināja Iekšējās un ārējās 

zivsaimniecības politikas jautājumu darba grupa un 2014. gada 11. februārī – Eiropas 

Parlamenta Zivsaimniecības komiteja.

Eiropas Parlamenta Zivsaimniecības komitejas priekšsēdētājs 2014. gada 11. februārī nosūtīja 

vēstuli Pastāvīgo pārstāvju komitejas (I) priekšsēdētājam, norādot, ka, ja Padome oficiāli 

nosūtītu Parlamentam savu pirmā lasījuma nostāju tādā redakcijā, kā izklāstīts vēstules 

pielikumā, viņš pēc tam, kad to būs pārbaudījuši abu iestāžu juristi lingvisti, plenārsēdē 

ieteiktu Parlamentam otrajā lasījumā pieņemt Padomes nostāju pirmajā lasījumā bez 

grozījumiem.

Padomes nostāja pirmajā lasījumā patiešām atbilst minētajam vienošanās tekstam, kas ir 

grozīts, lai atspoguļotu juristu lingvistu veikto pārskatīšanu.

Padome, pildot savus uzdevumus, pienācīgi ņēma vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 

2012. gada 14. novembrī pieņemto atzinumu 1.

                                               
1 OV C 11, 15.01.2013., 85. lpp.
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II. MĒRĶIS

Priekšlikuma mērķis ir saskaņot Padomes Regulu (EK) Nr. 812/2004 ar Līguma par Eiropas 

Savienības darbību ("Līgums") noteikumiem, kur ir nošķirtas Komisijai deleģētās pilnvaras 

pieņemt vispārēji piemērojamus neleģislatīvus aktus, lai papildinātu vai grozītu dažus 

nebūtiskus leģislatīvu aktu elementus (deleģētos aktus), kā noteikts Līguma 290. panta 

1. punktā, un Komisijai piešķirtās pilnvaras pieņemt vienādus nosacījumus, kas nepieciešami 

juridiski saistošo Savienības aktu īstenošanai (īstenošanas aktus), kā noteikts Līguma 

291. panta 2. punktā.

Ar šo priekšlikumu pilnvaras, kas Komisijai pašreiz ir piešķirtas ar Regulu (EK) 

Nr. 812/2004, ir pārklasificētas par deleģēta rakstura pasākumiem un īstenojoša rakstura 

pasākumiem: 

– Komisija ir ierosinājusi, ka tai vajadzētu būt pilnvarotai pieņemt deleģētos aktus, lai 

pielāgotu nosacījumus un tehniskās specifikācijas akustisko atbaidīšanas iekārtu 

izmantošanai; 

– Komisijai ir ierosinājusi, ka tai vajadzētu būt pilnvarotai pieņemt īstenošanas aktus, kas 

attiecas uz procedūru un formātu, kādā dalībvalstīm ir pienākums sniegt ziņojumus. 

III. PADOMES PIRMĀ LASĪJUMA NOSTĀJAS ANALĪZE

A) Vispārīgi apsvērumi

Balstoties uz Komisijas priekšlikumu, Eiropas Parlaments un Padome veica pārrunas, 

kuru rezultātā abi likumdevēji panāca vienošanos, kas tiks iekļauta Padones nostājā 

pirmajā lasījumā. Padomes pirmā lasījuma nostājas teksts pilnībā atspoguļo abu 

likumdevēju panākto kompromisu, kas bija iekļauts Parlamenta 2014. gada 11. februāra 

vēstulē un kas vēlāk tika labots, lai ņemtu vērā juristu lingvistu veikto pārskatīšanu. 
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B) Galvenie jautājumi

Kompromisu, kas ir atspoguļots Padomes pirmā lasījuma nostājā, veido šādi galvenie 

elementi:

a) nosacījumi, ar kādiem Komisijai deleģē pilnvaras

Eiropas Parlaments piekrita Padomes ierosinājumam ierobežot Komisijai 

deleģētās pilnvaras gan attiecībā uz apjomu, gan ilgumu: 

– pilnvaru deleģēšanas apjoms ir jāierobežo, lai, ņemot vērā tehnikas un 

zinātnes attīstību, varētu atjaunināt signāla raksturlielumus un atbilstīgos 

īstenošanas raksturlielumus saistībā ar akustisko atbaidīšanas iekārtu 

izmantošanu; 

– pilnvaru deleģēšanas ilgums ir jāierobežo uz 4 gadiem, ko var automātiski 

pagarināt uz tādu pašu laikposmu; 

b) pārskatīšana

Padome pieņēma Eiropas Parlamenta ierosinājumu par to, lai Komisija līdz 

2015. gada beigām veiktu pārskatu par Padomes Regulas (EK) Nr. 812/2004 

piemērotību un efektivitāti. Pamatojoties uz minēto un vajadzības gadījumā 

Komisijai būtu jāapsver iespēja Eiropas Parlamentam un Padomei iesniegt 

visaptverošu tiesību akta priekšlikumu, lai nodrošinātu vaļveidīgo efektīvu 

aizsardzību, tostarp ar reģionalizācijas procesa starpniecību. 

IV. SECINĀJUMS

Padomes nostāja pirmajā lasījumā pilnībā atbilst kompromisam, kas panākts Padomes un 

Eiropas Parlamenta sarunās, kuras sekmēja Komisija.
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Padomes Regulu (EK) Nr. 812/2004, ar ko nosaka pasākumus attiecībā uz 
vaļveidīgo nejaušu nozveju zvejniecībā (pirmais lasījums) 
– šādu dokumentu pieņemšana
a) Padomes nostāja pirmajā lasījumā
b) Padomes paskaidrojuma raksts
= paziņojums

Polijas paziņojums

Polija uzsver, ka padziļināti jāpārskata šīs regulas piemērotība un efektivitāte, kā paredzēts tās 

7. panta 3. punktā. Padziļināti būtu jāizpēta jo īpaši zinātniskais pamatojums attiecībā uz dreifējošu 

tīklu aizliegumu Baltijas lašu zvejniecībā un uz uzraudzības noteikumu izmaksu lietderību. Polija 

uzskata, ka pārskatīšanas procesā jāievēro visaugstākie pārredzamības standarti un jāiesaista 

attiecīgās ieinteresētās personas.
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KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM,

ko izstrādā atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 6. punktam,

par

Padomes nostāju attiecībā uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar 
ko groza Regulu (EK) Nr. 812/2004
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2012/0216 (COD)

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM,

ko izstrādā atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 6. punktam,

par

Padomes nostāju attiecībā uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar 
ko groza Regulu (EK) Nr. 812/2004

Datums, kad priekšlikums nosūtīts Eiropas Parlamentam un 
Padomei
(dokuments COM(2012) 447 final – 2012/0216 (COD)): 

2012. gada 8. augusts

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinuma datums: 2012. gada 
14. novembris

Reģionu komitejas atzinuma datums: atzinums nav sniegts

Datums, kad Eiropas Parlaments pirmajā lasījumā sniedzis savu 
nostāju:

2013. gada 16. aprīlis

Padomes nostājas pieņemšanas datums: 2014. gada 3. marts

2. KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMA MĒRĶIS

Piekšlikuma vispārējais mērķis ir saskaņot Padomes Regulu (EK) Nr. 812/2004, ar ko nosaka 
pasākumus attiecībā uz vaļveidīgo nejaušu nozveju zvejniecībā un ar ko groza Regulu (EK) 
Nr. 88/98, ar Lisabonas līguma noteikumiem, pārkvalificējot Komisijai piešķirtās pilnvaras 
par deleģēta un īstenojoša rakstura noteikumiem. 

3. PIEZĪMES PAR PADOMES NOSTĀJU

3.1. Vispārīgas piezīmes par Padomes nostāju

Komisija piekrīt Padomes nostājai, jo kompromisa ceļā panāktā politiskā vienošanās starp 
Eiropas Parlamentu un Padomi paredz pārklasificēt pilnvaras atbilstoši Komisijas 
priekšlikumā paredzētajam. Lai palielinātu skaidrību, Padome ir precīzāk definējusi deleģētā 
akta darbības jomu attiecībā uz akustiskajām atbaidīšanas iekārtām. Komisijai šis kompromiss 
ir pieņemams. Turklāt Padome, vienojoties ar Eiropas Parlamentu, ir ierobežojusi pilnvaru 
deleģējuma termiņu līdz četriem gadiem. Komisijai šāds ierobežojums ir pieņemams ar 
noteikumu, ka tajā ietverta klauzula par pagarināšanu klusējot.

3.2. Eiropas Parlamenta izdarītie grozījumi pirmajā lasījumā
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Eiropas Parlaments ieviesa četrus grozījumus, kas neapstrīdēja Komisijai piešķirto pilnvaru 
pārklasifikāciju. Nozīmīgākais no šiem grozījumiem ierobežoja pilnvaru deleģējumu uz trim 
gadiem un ieviesa pienākumu pārskatīt šo regulu un līdz 2015. gada 31. decembrim iesniegt 
grozītu regulas priekšlikumu. 

Trialoga laikā Eiropas Parlamenta grozījumi tika pārskatīti un pārrunāti. Tā rezultātā pilnvaru 
deleģējumu ierobežoja līdz četriem gadiem un pienākumu pārskatīt regulas noteikumus 
formulēja veidā, kas saglabā Komisijas tiesības ierosināt tiesību aktu. 

3.3. Padomes jaunieviestie noteikumi un Komisijas nostāja šajā sakarā

Padome un Parlaments vienojās pievienot pienākumu Komisijai līdz 2015. gada beigām 
pārskatīt šīs regulas noteikumus un vajadzības gadījumā iesniegt jaunu tiesību akta 
priekšlikumu. Komisijai tas ir pieņemami, jo tiek aizsargātas Komisijas tiesības ierosināt 
tiesību aktu un tiek paredzēts izstrādāt pasākumus, ievērojot reģionalizāciju, kas ir kopējās 
zivsaimniecības politikas pamatmērķis. 

Padome konkretizēja pilnvaru deleģēšanas darbības jomu attiecībā uz akustisko atbaidīšanas 
iekārtu specifikācijām un izmantošanu. Tā kā tas nodrošina skaidrību, Komisija to var 
pieņemt.

3.4. Problēmas, kas radušās, pieņemot nostāju pirmajā lasījumā, un Komisijas 
nostāja šajā sakarā

Sarunu nobeigumā tika panākta vienošanās par Komisijas pilnvarojumu. Komisijai šī 
vienošanās ir pieņemama. 

Tomēr Komisija uzskata, ka jāsniedz paziņojums, kas precizēs tās nostāju attiecībā uz 
pienākumu pārskatīt šo regulu un vajadzības gadījumā iesniegt visaptverošu tiesību akta 
priekšlikumu.

4. SECINĀJUMS

Komisija var piekrist Padomes nostājai, kuru tā pieņēma pēc sarunām ar Eiropas Parlamentu. 
Tomēr Komisija saskata vajadzību par 7. panta 3. punktu sniegt šādu paziņojumu. 

Par 7. panta 3. punktu 
Komisija apsvērs iespēju ierosināt jaunu tehnisko pasākumu kopumu, tostarp pasākumus, ar 
kuriem paredz līdz minimumam samazināt vaļveidīgo un citu jutīgo sugu nejaušu nozveju un 
vajadzības gadījumā izstrādāt konkrētus pasākumus, ņemot vērā zvejniecību reģionālās īpatnības. 
Tiklīdz tas būs sasniegts, šī regula tiks atsaukta.
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