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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums 

 * Apspriežu procedūra  

 *** Piekrišanas procedūra 

 ***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums) 

 ***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums) 

 ***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums) 

 

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.) 

 

 

 

 

Grozījumi akta projektā 

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās 
 

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 

daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 

slīprakstā labajā slejā. 

 

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 

norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 

attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 

informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 

norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.  

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts. 

 

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 

simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 

treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.  

Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 

dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti. 
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 

Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku 

(COM(2017)0424 – C8-0239/2017 – 2017/0190(COD)) 

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 

(COM(2017)0424), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 43. panta 

2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0239/2017), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, 

– pēc apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju,, 

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu, 

– ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu (A8-0285/2017), 

1. pieņem nostāju pirmajā lasījumā, atbalstot Komisijas priekšlikumu; 

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 

aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt; 

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 

dalībvalstu parlamentiem. 
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PASKAIDROJUMS 

Ar Regulu (ES) Nr. 1380/20131 tika ieviests pienākums izkraut visus to sugu nozvejas 

krājumus, uz kurām attiecas nozvejas limiti vai minimālais saglabāšanas references izmērs. 

Izkraušanas pienākuma īstenošanas detaļas ir jānosaka reģionālos daudzgadu pārvaldības 

plānos, kas pieņemti koplēmuma procedūrā. Tomēr, tā kā bija gaidāms, ka daudzgadu plānu 

pieņemšanai būs nepieciešams zināms laiks, Regulā (ES) Nr. 1380/2013 kā pagaidu 

risinājums tika paredzēts pieņemt Komisijas deleģētos aktus, ar kuriem uz laiku, kas nav 

ilgāks par trim gadiem, izveido izmetumu plānus, kuri izstrādāti, vadoties pēc attiecīgo 

dalībvalstu kopīgiem ieteikumiem. Izmetumu plāni var saturēt noteikumus par zvejniecībām 

vai sugām, uz kurām jau attiecas izkraušanas pienākums, un tie arī paredz de minimis un 

augstas izdzīvotības atbrīvojumus, noteikumus par nozveju dokumentēšanu un, vajadzības 

gadījumā, minimālo saglabāšanas references izmēru noteikšanu.  

Pirmās Komisijas deleģētās regulas, ar kurām izveido izmetumu plānus, stājās spēkā 

2015. gada 1. janvārī, un to termiņš beidzas 2017. gada beigās. Jūras bioloģisko resursu 

ilgtspējīgas izmantošanas mērķa sasniegšanai principā būtu jāizmanto dažādu zvejniecību 

specifikai pielāgoti daudzgadu plāni, kuros būtu jāietver pilnvaras, kas nepieciešamas, lai 

pieņemtu deleģētos aktus, kuros iekļautas citas elastības iespējas, kas vajadzīgas izkraušanas 

pienākuma raitai īstenošanai. Līdz ar to pēc tam, kad būs beidzies sākotnējais trīs gadu 

laikposms, vienīgi Komisija būs pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, ar ko nosaka tikai 

de minimis atbrīvojumus.  

Līdz šim ir pieņemts tikai Baltijas jūras daudzgadu plāns2, savukārt divus citus Komisijas 

priekšlikumus — par daudzgadu plānu bentiskajām zvejniecībām Ziemeļjūrā un mazo 

pelaģisko sugu zvejniecībām Adrijas jūrā — patlaban sarunās apspriež likumdevēji3. 

 

 

Priekšlikuma saturs 
 

Lai atvieglotu izkraušanas pienākuma īstenošanu, tiek ierosināts piešķirt Komisijai pilnvaras 

pieņemt izmetumu plānus uz vēl vienu periodu, kas nav ilgāks par trim gadiem. 

 

 

Referenta nostāja 
 

Referents atzinīgi vērtē šo priekšlikumu, kam būtu jāatvieglo izkraušanas pienākuma 

īstenošana, kamēr nav pieņemti reģionālie daudzgadu pārvaldības plāni. 

 

                                                 
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembris Regula (ES) Nr. 1380/2013  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.). 
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 6. jūlija Regula (ES) 2016/1139, ar kuru izveido daudzgadu 

plānu mencas, reņģes un brētliņas krājumiem Baltijas jūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto, un ar 

kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2187/2005 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1098/2007 (OV L 191, 

15.7.2016., 1. lpp.). 
3 COM(2016) 0493 final – 2016/0238 (COD) un COM(2017) 097 final – 2017/043 (COD). 
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Referents ierosina pieņemt Komisijas priekšlikumu ar vienkāršotu procedūru, kā noteikts 

saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamenta 50. pantu. 
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ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA 

Virsraksts Grozījumu izdarīšana Regulā (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo 

zivsaimniecības politiku 

Atsauces COM(2017)0424 – C8-0239/2017 – 2017/0190(COD) 

Datums, kad to iesniedza EP 11.8.2017    

Atbildīgā komiteja 

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē 

PECH 

11.9.2017 
   

Referenti 

       Iecelšanas datums 

Alain Cadec 

12.7.2017 
   

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums 12.7.2017 

Izskatīšana komitejā 30.8.2017    

Pieņemšanas datums 30.8.2017    

Iesniegšanas datums 14.9.2017 

 
 


