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ĪSS PAMATOJUMS

Viens no kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) pamatmērķiem ir izstrādāt saglabāšanas 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka zivju krājumus izmantotu saskaņā ar vides ilgtspējības 
principiem. Taču, kā apliecina dati par zivju krājumu pašreizējo stāvokli ES ūdeņos, resursu 
izmantošanas līmeņi ir bijuši pārmērīgi augsti. Trīsdesmit procentu novērtēto krājumu pašlaik 
ir mazāki par bioloģiski drošiem līmeņiem, un 88 % resursu zvejo tik intensīvi, ka ieguve ir 
samazinājusies. Zinātnieki brīdina, ka pieaugušo zivju daudzums ir mazāks par to, kāds 
nepieciešams komerciāli izmantoto zivju krājumu ilgtermiņa ilgtspējībai, un tiek apdraudēta 
gan zvejas darbību ilgtermiņa ilgtspējība, gan jūras ekosistēmu līdzsvars.

Par vienu no KZP neveiksmes iemesliem tiek uzskatīts tas, ka dalībvalstis nav pietiekami 
kontrolējušas, cik daudz zivju katru gadu jūrā nozvejo, un nav izveidota efektīva uzraudzības 
sistēma saistībā ar zivju izkrāvumiem. Turklāt sankciju līmenis ES parasti ir tik zems, ka tās 
neattur cilvēkus no nelegālās zvejas prakses. Zvejniecības nozarē iespējams šādas uzliktās 
sankcijas uzskatīt vienīgi kā to darbību ekspluatācijas izmaksas, tādējādi neradot patiesus 
stimulus ievērot KZP noteikumus. Ja tiek pārkāpti piemērojamie noteikumi, vajadzētu sekot 
preventīvam sodam. Turpretī dalībvalstīm, kurām ir efektīvas kontroles sistēmas, būtu 
jāpiešķir preferenciāla piekļuve Kopienas resursiem, un ES būtu jāizstrādā finanšu stimuli, 
izmantojot atlīdzības sistēmu.
Ja KZP galvenais mērķis ir sasniegt zivsaimniecības resursu ilgtspējīgu izmantošanu, tad 
pašreizējās kontroles, inspekcijas un sankciju sistēmas ir ievērojami jāpastiprina. Kontroles un 
izpildes svarīgākais mērķis ir nodrošināt, lai zvejniecības darbības būtu patiesi ilgtspējīgas un 
lai uzņēmēji ar pārzveju nekaitētu jūras ekosistēmām. Bez efektīvas kontroles nav iespējams 
iegūt uzticamus datus par nozvejām un izkrāvumiem. Precīzu datu vākšana ir būtiska, lai 
veiktu zinātniski pamatotu novērtējumu par to, kādu zivju daudzumu var droši zvejot nākotnē, 
tādējādi nodrošinot mūsu jūru dzīvo resursu veselību, kā arī ilgtspējīgus un ekonomiski 
dzīvotspējīgus iztikas līdzekļus tām zvejniecības kopienām, kurām pretējā gadījumā ir maz 
iespēju pašām sevi uzturēt.

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Zivsaimniecības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
18.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a)  Komisijai 2010. gadā būtu 
jāierosina juridiski saistoši pasākumi ES 
zvejas jaudas samazināšanai.
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Or. en

Pamatojums

Viens no galvenajiem pastāvīgās pārzvejas veicinātājiem ir pārmērīgi lielā Eiropas flotu 
jauda. Saskaņā ar jaunākajām Komisijas aplēsēm plānotā flotu jauda faktiski ir par 40 % 
lielāka par reālajām iespējām.  Kamēr netiks ieviestas efektīvas jaudas samazināšanas 
programmas, neviena kontroles sistēma, lai cik stingra tā būtu, nespēs novērst krāpšanu. 
Tāpēc ir neatliekama prasība, lai Eiropas Komisija risinātu pārmērīgas zvejas jaudas 
problēmu dalībvalstīs, jo tas ir priekšnosacījums efektīvas kontroles sistēmas izveidei.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uz zvejas kuģa, kura lielākais garums 
pārsniedz 10 metrus, uzstāda pilnībā 
funkcionējošu ierīci, kas ļauj automātiski 
noteikt kuģa atrašanās vietu un identificēt 
to ar kuģu satelītnovērošanas sistēmas 
palīdzību, regulāros intervālos pārraidot 
atrašanās vietas datus. Turklāt tā ļauj 
karoga dalībvalsts zvejas uzraudzības 
centram iegūt datus par zvejas kuģi. 
Kuģiem, kuru garums pārsniedz 10 metrus, 
bet lielākais garums nepārsniedz 
15 metrus, šo punktu piemēro no 
2012. gada 1. janvāra.

2. Uz zvejas kuģa, kura lielākais garums 
pārsniedz 10 metrus, uzstāda pilnībā 
funkcionējošu ierīci, kas ļauj automātiski 
noteikt kuģa atrašanās vietu un identificēt 
to ar kuģu satelītnovērošanas sistēmas 
palīdzību, regulāros intervālos pārraidot 
atrašanās vietas datus. Turklāt tā ļauj 
karoga dalībvalsts zvejas uzraudzības 
centram iegūt datus par zvejas kuģi. 
Kuģiem, kuru garums pārsniedz 10 metrus, 
bet lielākais garums nepārsniedz 
15 metrus, šo punktu piemēro no 
2010. gada 1. janvāra.

Or. en

Pamatojums

Šis pienākums jāsaskaņo ar to, ka 2010. gada 1. janvārī stājas spēkā 2008. gada 
29. septembra Padomes Regula (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai 
aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju, — jo īpaši 
3. panta b), c) un k) apakšpunkta noteikumiem, kuros paredz reģistrēšanu, ar nozveju saistītu 
datu un zvejas darbību uzraudzību lieguma apgabalos novērtēt, izmantojot satelītsistēmu 
kontroli.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kopienas zvejas kuģiem, kuru garums 
pārsniedz 15 metrus, bet lielākais garums 
nepārsniedz 24 metrus, 1. punktu piemēro
no 2011. gada 1. jūlija, un Kopienas 
zvejas kuģiem, kuru garums pārsniedz 
10 metrus, bet lielākais garums 
nepārsniedz 15 metrus, — no 2012. gada 
1. janvāra. Kopienas kuģus, kuru lielākais 
garums nepārsniedz 15 metrus, var atbrīvot 
no 1. punkta prasībām, ja tie:

2. No 2010. gada 1. janvāra 1. punktu 
piemēro Kopienas zvejas kuģiem, kuru 
lielākais garums pārsniedz 10 metrus. 
Kopienas kuģus, kuru lielākais garums 
nepārsniedz 15 metrus, var atbrīvot no 
1. punkta prasībām, ja tie:

Or. en

Pamatojums

Šis pienākums jāsaskaņo ar to, ka 2010. gada 1. janvārī stājas spēkā 2008. gada 
29. septembra Padomes Regula (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai 
aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju, — jo īpaši 
3. panta b) apakšpunkta noteikumiem, kuros paredz pienākumu reģistrēt un ziņot par nozveju, 
un šiem datiem jābūt pieejamiem un nosūtītiem, izmantojot kuģu satelītnovērošanas ierīces.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
21. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kopienas zvejas kuģiem, kuru garums 
pārsniedz 15 metrus, bet lielākais garums 
nepārsniedz 24 metrus, 2. punktu piemēro 
no 2011. gada 1. jūlija, un Kopienas 
zvejas kuģiem, kuru garums pārsniedz 
10 metrus, bet lielākais garums
nepārsniedz 15 metrus, — no 2012. gada 
1. janvāra. Kopienas kuģus, kuru lielākais 
garums nepārsniedz 15 metrus, var atbrīvot 
no 2. punkta piemērošanas, ja tie:

4. No 2010. gada 1. janvāra 2. punktu 
piemēro Kopienas zvejas kuģiem, kuru 
lielākais garums pārsniedz 10 metrus. 
Kopienas kuģus, kuru lielākais garums 
nepārsniedz 15 metrus, var atbrīvot no 
2. punkta piemērošanas, ja tie:
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Or. en

Pamatojums

Atbilstīgi tam, ka 2010. gada 1. janvārī stājas spēkā 2008. gada 29. septembra Padomes 
Regula (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un 
izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju, kā arī saskaņā ar šīs regulas 9. pantu un 
15. pantu par pienākumu pārraidīt datus par nozveju.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
82. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a  Dalībvalstis nodrošina, ka 
uzņēmējiem, kuri būtiski pārkāpuši 
kopējās zivsaimniecības politikas 
noteikumus, tiek liegts izmantot tādus 
finansējuma avotus kā Eiropas 
Zivsaimniecības fonds, partnerības 
nolīgumi zivsaimniecības nozarē vai cita 
veida valsts atbalstu.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1005/2008 45. panta 7. punktu paredz īslaicīgu vai 
pastāvīgu aizliegumu saņemt valsts atbalstu un subsīdijas kā iespējamās piemērojamās 
sankcijas, izvirzot atbilstības nosacījumus valsts finansējuma saņemšanai, tādējādi uzņēmējus 
rosinās rīkoties atbilstīgi kopējai zivsaimniecības politikai un veicinās vienādu konkurences 
apstākļu izveidi, kā arī nodrošinās, lai ar valsts atbalstu nesekmētu nelegālas darbības.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
87. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a  Komisija izstrādā darbības rādītājus 
un finansiālus stimulus kā pamatu 
atlīdzības sistēmai tām dalībvalstīm, kuras 
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pilnībā ievēro noteikumus saistībā ar  
resursu saglabāšanu, kontroli un izpildi 
saskaņā ar kopējo zivsaimniecības 
politiku. 

Or. en

Pamatojums

Varētu paredzēt atlīdzību dalībvalstīm, kurās ir efektīvas kontroles sistēmas, sniedzot tām 
preferenciālu piekļuvi resursiem. Lai atalgotu dalībvalstis, kurās ir efektīvas kontroles 
sistēmas, varētu izmantot Kopienas finansiālo ieguldījumu, ko novirza dalībvalstu 
zivsaimniecību kontroles programmām.
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