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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā 

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknā slīprakstā. Teksts parastā slīprakstā 
tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti 
labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas 
teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi 
jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai par pasākumiem dienvidu heka un Norvēģijas omāra 
krājumu atjaunošanai Kantabrijas jūrā un Rietumu Ibērijas pussalā, paredzot 
grozījumus Regulā (EK) Nr.850/98
(KOM(2003)0818 – C5-0042/2004 – 2003/0318(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (KOM(2003)0818)1,

– ņemot vērā EK līguma 37. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies 
(C5-0042/2004),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu (A6-0000/2004),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 
2. punktu;

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta 
apstiprinātajam tekstam;

4. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 
priekšlikumu;

5. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
1. APSVĒRUMS

1) starptautiskās jūras pētniecības padomes 
(ICES) nesen sniegtajā zinātniskajā 
ieteikumā ir norādīts, ka dienvidu heka un 
Norvēģijas omāra krājumi ICES VIIIc un 
IXa zonā ir pakļauti zvejas izraisītajai 
mirstībai, kā rezultātā pieaugušo zivju 
skaits jūrā ir samazinājies līdz tādam 
līmenim, ka krājumi, iespējams, vairošanās 

1) starptautiskās jūras pētniecības padomes 
(ICES) nesen sniegtajā zinātniskajā 
ieteikumā ir norādīts, ka dienvidu heka un 
Norvēģijas omāra krājumi ICES VIIIc un 
IXa zonā, izņemot Kadisas līci, ir pakļauti 
zvejas izraisītajai mirstībai, kā rezultātā 
pieaugušo zivju skaits jūrā ir samazinājies 
līdz tādam līmenim, ka krājumi, iespējams, 

  
1 OV vēl nav publicēts.
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ceļā neatjaunosies un ka šiem krājumiem 
draud izzušana;

vairošanās ceļā neatjaunosies un ka šiem 
krājumiem draud izzušana;

Pamatojums

Zivsaimniecības pārvaldības padomdevējas komitejas (ACFM) 2004. gada rudens ziņojumā 
par hekiem ir nepārprotami izslēgts Kadisas līcis, jo pastāv šaubas par krājumu identitāti 
šajā rajonā.

Grozījums Nr. 2
4. a) APSVĒRUMS (jauns)

4. a) Pieņemot nepieciešamos pasākumus 
šo krājumu atjaunošanai, jāpieņem arī 
sociāli ekonomiski pasākumi, lai 
mazinātu ietekmi uz tiem, kuru zvejas 
jaudu ierobežos pasākumu rezultātā. 
Tāpēc, lai atbilstīgi risinātu situāciju, 
jāparedz pietiekamas apropriācijas 
Kopienas budžetā;

Pamatojums

Ņemot vērā, ka pasākumi ietekmēs daudzus cilvēkus, ir vajadzīgi pietiekami Kopienas līdzekļi, 
lai atbilstīgi šo plānu īstenošanai.

Grozījums Nr. 3
5. APSVĒRUMS

5) šo krājumu daudzums absolūtos 
skaitļos atbilstīgi Zivsaimniecības 
zinātniskā, tehnikas un ekonomikas 
komitejas (STECF) un ICES aplēsēm nav 
pietiekami skaidrs, lai to izmantotu par 
atjaunošanas mērķi, un mērķi jāizsaka ar 
zvejas izraisītās mirstības koeficientu.

Svītrots

Pamatojums

Lai arī pašreiz pieejamie zinātniskie dati joprojām ir neprecīzi, tomēr ir iespējams noteikt 
mērķi, kas izteikts kā biomasa.

Grozījums Nr. 4
10. APSVĒRUMS
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10) lai atjaunotu Norvēģijas omāra 
krājumus, atsevišķos šīs sugas vairošanās 
rajonos zveja jāaizliedz. Tāpēc attiecīgi 
jāgroza Padomes 1998. gada 30. marta 
Regula (EK) Nr. 850/98 par 
zivsaimniecības resursu saglabāšanu, 
izmantojot tehniskos līdzekļus jūras 
organismu mazuļu aizsardzībai;

Svītrots

Pamatojums

Lielākā daļa kuģu, kas zvejo šajos rajonos, ar Norvēģijas omāra zveju nodarbojas reti un 
neregulāri. Šo rajonu slēgšana, kā to ierosina Komisija, ir vēlamajam mērķim nesamērīgs 
pasākums. Zinātniskais skaidrojums, ko Komisija ir izmantojusi šī priekšlikuma pamatā, nav 
pārliecinošs, un būs nepieciešami papildu zinātniski dati, pirms var pieņemt kādu pasākumu 
tādā mērā, kā to ierosina Komisija.

Grozījums Nr. 5
1. PANTA A PUNKTS

a) dienvidu heka krājumi, kas apdzīvo 
Starptautiskās jūras pētniecības padomes 
(ICES) norādītās VIIIc un IXa zonas;

a) dienvidu heka krājumi, kas apdzīvo 
Starptautiskās jūras pētniecības padomes 
(ICES) norādītās VIIIc un IXa zonas, 
izņemot Kadisas līci;

Pamatojums

Zivsaimniecības pārvaldības padomdevējas komitejas (ACFM) 2004. gada ziņojumā ir 
nepārprotami izslēgts Kadisas līcis, jo pastāv šaubas par krājumu identitāti šajā rajonā.

Grozījums Nr. 6
1. PANTA C PUNKTS

c) Norvēģijas omāra krājumi, kas apdzīvo 
ICES IXa rajonu.

c) Norvēģijas omāra krājumi, kas apdzīvo 
ICES IXa rajonu, izņemot Kadisas līci.

Pamatojums

Zivsaimniecības pārvaldības padomdevējas komitejas (ACFM) 2004. gada ziņojumā ir 
nepārprotami izslēgts Kadisas līcis, jo pastāv šaubas par krājumu identitāti šajā rajonā.

Grozījums Nr. 7
2. PANTS
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Atjaunošanas plāna mērķis ir atjaunot 
attiecīgos krājumus, lai tie sasniegtu drošas 
bioloģiskās robežas. 

Atjaunošanas plāna mērķis ir atjaunot 
attiecīgos krājumus, lai tie sasniegtu drošas 
bioloģiskās robežas, pietiekamā laika 
posmā atbilstīgi ICES datiem. 

Pamatojums

Saskaņā ar jaunākajiem zinātniskajiem ziņojumiem heka krājumu atjaunošanas mērķa 
pamatā jābūt zinātnisko iestāžu ieteiktā biomasas līmeņa sasniegšana.

Grozījums Nr. 8
5. PANTA 1. PUNKTS

1. Ja STECF ir aplēsis, ka, ņemot vērā 
ICES jaunāko ziņojumu, zvejas izraisītās 
mirstības koeficients attiecībā uz dienvidu 
heka krājumiem ir virs 0,17 gadā, kopējā 
pieļaujamā nozveja (TAC) nedrīkst 
pārsniegt tādu nozvejas līmeni, kura 
rezultātā atbilstīgi STECF veiktajam 
zinātniskajam novērtējumam, ņemot vērā 
ICES jaunāko ziņojumu, zvejas izraisītās 
mirstības koeficients samazinātos par 10% 
attiecīgajā gadā salīdzinājumā ar aplēsto 
zvejas izraisītās mirstības koeficientu 
iepriekšējā gadā.

1. Ja STECF ir aplēsis, ka, ņemot vērā 
ICES jaunāko ziņojumu, zvejas izraisītās 
mirstības koeficients attiecībā uz dienvidu 
heka krājumiem ir virs 0,31 gadā, kopējā 
pieļaujamā nozveja (TAC) nedrīkst 
pārsniegt tādu nozvejas līmeni, kura 
rezultātā atbilstīgi STECF veiktajam 
zinātniskajam novērtējumam, ņemot vērā 
ICES jaunāko ziņojumu, zvejas izraisītās 
mirstības koeficients samazinātos par 10% 
attiecīgajā gadā salīdzinājumā ar aplēsto 
zvejas izraisītās mirstības koeficientu 
iepriekšējā gadā.

Pamatojums

Kā noskaidrojās Parlamenta Zivsaimniecības komitejas organizētajā sanāksmē, no zinātniskā 
viedokļa pakāpeniska samazināšana līdz brīdim, kad zvejas izraisītās mirstības līmenis 
sasniedz 40 %, ir uzskatāma par pietiekamu krājumu atjaunošanai. Tādējādi būtu iespējams 
sasniegt mērķi bez krasas zvejas samazināšanas.

Grozījums Nr. 9
5. PANTA 2. PUNKTS

2. Ja STECF ir aplēsis, ka, ņemot vērā 
ICES jaunāko ziņojumu, zvejas izraisītās 
mirstības koeficients attiecībā uz dienvidu 
heka krājumiem ir 0,17 gadā vai mazāks, 
kopējo pieļaujamo nozveju nosaka tādā 
nozvejas līmenī, kura rezultātā atbilstīgi 
STECF veiktajam zinātniskajam 
novērtējumam, ņemot vērā ICES jaunāko 

2. Ja STECF ir aplēsis, ka, ņemot vērā 
ICES jaunāko ziņojumu, zvejas izraisītās 
mirstības koeficients attiecībā uz dienvidu 
heka krājumiem ir 0,31 gadā vai mazāks, 
kopējo pieļaujamo nozveju nosaka tādā 
nozvejas līmenī, kura rezultātā atbilstīgi 
STECF veiktajam zinātniskajam 
novērtējumam, ņemot vērā ICES jaunāko 
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ziņojumu, zvejas izraisītās mirstības 
koeficients samazinātos par 0,15 gadā
attiecīgajā piemērošanas gadā.

ziņojumu, zvejas izraisītās mirstības 
koeficients samazinātos par 0,31 gadā
attiecīgajā piemērošanas gadā.

Pamatojums

Kā noskaidrojās Parlamenta Zivsaimniecības komitejas organizētajā sanāksmē, no zinātniskā 
viedokļa pakāpeniska samazināšana līdz brīdim, kad zvejas izraisītās mirstības līmenis 
sasniedz 40 %, ir uzskatāma par pietiekamu krājumu atjaunošanai. Tādējādi būtu iespējams 
sasniegt mērķi bez krasas zvejas samazināšanas.

Grozījums Nr. 10
7. PANTA 1. PUNKTS

1. Pirmajā šīs regulas piemērošanas gadā 
ir spēkā šādi noteikumi:

Svītrots

a) ja 5. vai 6. panta piemērošanas 
rezultātā TAC pārsniegtu iepriekšējā 
gada TAC par vairāk nekā 25 %, Padome 
pieņem TAC, kas pārsniedz šī iepriekšējā 
gada TAC ne vairāk kā par 25 %;
b) ja 5. vai 6. panta piemērošanas 
rezultātā TAC būtu vairāk nekā par 25 % 
mazāks nekā iepriekšējā gada TAC, 
Padome pieņem TAC, kas ir ne vairāk kā 
par 25 % mazāks nekā šī iepriekšējā gada 
TAC; 

Pamatojums

Pirmais punkts ir svītrots, lai nodrošinātu lielāku zvejas darbības stabilitāti, un ir ierosināts, 
ka ikgadējai procentuālajai starpībai jābūt 10 %.

Grozījums Nr. 11
7. PANTA 2. PUNKTA IEVADFRĀZE

2. Sākot ar otro šīs regulas piemērošanas 
gadu, ir spēkā šādi noteikumi:

2. Sākot ar pirmo šīs regulas piemērošanas 
gadu, ir spēkā šādi noteikumi:

Pamatojums

Pirmais punkts ir svītrots, lai nodrošinātu lielāku zvejas darbības stabilitāti, un ir ierosināts, 
ka ikgadējai procentuālajai starpībai jābūt 10 %.
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Grozījums Nr. 12
7. PANTA 2. PUNKTA A APAKŠPUNKTS

a) ja 5. vai 6. panta piemērošanas rezultātā 
TAC pārsniegtu iepriekšējā gada TAC par 
vairāk nekā 15%, Padome pieņem TAC, 
kas pārsniedz šī iepriekšējā gada TAC ne 
vairāk kā par 15%; 

a) ja 5. vai 6. panta piemērošanas rezultātā 
TAC pārsniegtu iepriekšējā gada TAC par 
vairāk nekā 10%, Padome pieņem TAC, 
kas pārsniedz šī iepriekšējā gada TAC ne 
vairāk kā par 10%; 

Pamatojums

Pirmais punkts ir svītrots, lai nodrošinātu lielāku zvejas darbības stabilitāti, un ir ierosināts, 
ka ikgadējai procentuālajai starpībai jābūt 10 %.

Grozījums Nr. 13
7. PANTA 2. PUNKTA B APAKŠPUNKTS

a) ja 5. vai 6. panta piemērošanas rezultātā 
TAC būtu vairāk nekā par 15% mazāks 
nekā iepriekšējā gada TAC, Padome 
pieņem TAC, kas ir ne vairāk kā par 15%
mazāks nekā šī iepriekšējā gada TAC; 

a) ja 5. vai 6. panta piemērošanas rezultātā 
TAC būtu vairāk nekā par 10% mazāks 
nekā iepriekšējā gada TAC, Padome 
pieņem TAC, kas ir ne vairāk kā par 10%
mazāks nekā šī iepriekšējā gada TAC; 

Pamatojums

Pirmais punkts ir svītrots, lai nodrošinātu lielāku zvejas darbības stabilitāti, un ir ierosināts, 
ka ikgadējai procentuālajai starpībai jābūt 10 %.

Grozījums Nr. 14
III NODAĻA

Šī nodaļa ir svītrota.

Pamatojums

Pašreizējā ziņojumā svītro visus pantus, ko Komisija ierosinājusi III nodaļā, jo zvejas 
intensitātes ierobežojumu aprēķināšana atbilstīgi priekšlikumā ietvertajiem noteikumiem ir 
novecojusi.

Grozījums Nr. 15
7. a) PANTS (jauns)

7. a) pants
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1. Kopējo pieļaujamo nozveju, kas 
noteikta II nodaļā, papildina ar zvejas 
intensitātes ierobežojumu sistēmu, 
pamatojoties uz ģeogrāfisko apgabalu un 
zvejas rīku kategoriju, kā arī paredzot 
attiecīgus šo zvejas iespēju izmantošanu 
reglamentējošus noteikumus.
2. Saistībā ar šī regulas piemērošanu 
Komisija iesniedz Padomei priekšlikumu, 
kurā ir noteikts maksimālais zvejas dienu 
skaits gadā kuģiem, kas attiecībā pret to 
ikgadējo nozveju būtiskos daudzumos 
zvejo dienvidu heku vai Norvēģijas 
omāru. Minētajam dienu skaitam jābūt 
proporcionālam ikgadējai korekcijai 
zvejas izraisītās mirstības koeficientā, kas 
noteikta 5. pantā.
3. Zvejas vietu un kuģu ekspluatācijas 
pārtraukšanas vai maiņas rezultātā pēdējo 
trīs gadu laikā piešķir papildu zvejas 
dienas kuģiem, kas turpina nodarboties ar 
zveju.
4. Dalībvalstis var pieņemt pasākumus 
pagaidu vai pastāvīgai darbības 
izbeigšanai, lai sasniegtu plānā noteiktos 
mērķus, un šajā nolūkā tām ir pieejami 
Kopienas finanšu līdzekļi.

Pamatojums

Šis pants aizstāj svītroto Komisijas priekšlikuma III nodaļu (8. – 15. pants ieskaitot). 
Pašreizējā ziņojumā svītro visus pantus, ko Komisija ierosinājusi, jo zvejas intensitātes 
ierobežojumu aprēķināšana atbilstīgi priekšlikumā ietvertajiem noteikumiem ir novecojusi.

Grozījums Nr. 16
16. PANTS

16. pants Svītrots
Ziņojumi par zvejas intensitāti

Neatkarīgi no Regulas (EEK) Nr. 2847/93 
19. a) panta, šīs regulas 19. b), 19. c), 
19. d), 19. e) un 19. j) pants attiecas uz 
kuģiem, kas ir iekļauti 9. pantā 
paredzētajā datu bāzē un kas nodarbojas 
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ar zveju 1. pantā minētajos ģeogrāfiskajos 
apgabalos.

Pamatojums

Ņemot vērā, ka šo sugu zivis pārsvarā zvejo piekrastes teritorijās, šī panta piemērošana 
radītu papildu birokrātiskus šķēršļus, nekādi neveicinot krājumu atjaunošanas plānu. Zvejas 
intensitāti var uzraudzīt, izmantojot kuģa žurnālu vai satelītnovērošanas sistēmu.

Grozījums Nr. 17
17. PANTS

Atkāpjoties no 5. panta 2. punkta 
Komisijas 1983. gada 22. septembra 
Regulā (EEK) Nr. 2807/83, kas nosaka sīki 
izstrādātas normas par to dalībvalstu 
nozvejas reģistrēšanu, pieļaujamā pielaide 
provizorisko uz kuģa paturamo nozvejas 
daudzumu (kilogramos) reģistrācijai kuģa 
žurnālā ir ne vairāk kā 5 %.

Atkāpjoties no 5. panta 2. punkta 
Komisijas 1983. gada 22. septembra 
Regulā (EEK) Nr. 2807/83, kas nosaka sīki 
izstrādātas normas par to dalībvalstu 
nozvejas reģistrēšanu, pieļaujamā pielaide 
provizorisko uz kuģa paturamo heku
(Merluccius merluccius) daudzumu 
(kilogramos) reģistrācijai kuģa žurnālā ir 
ne vairāk kā 8%. Ja Kopienas tiesību aktos 
pārrēķina koeficients nav noteikts, 
piemēro tās dalībvalsts pieņemto 
pārrēķina koeficientu, ar kuras karogu 
kuģis kuģo.

Pamatojums

Līdzīgi kā Ziemeļatlantijas heku krājumu atjaunošanas plānā, ar šo nosaka 8 % pielaidi, 
aprēķinus veicot atbilstīgi tās dalībvalsts pārrēķina koeficientam, zem kuras karoga kuģis 
kuģo. 

Grozījums Nr. 18
18. PANTS

Dalībvalsts atbildīgās iestādes nodrošina, 
ka jebkuru dienvidu heka daudzumu, kas 
pārsniedz 50 kg un/vai katrus 50 kg 
Norvēģijas omāra, kas nozvejoti jebkurā no 
1. pantā minētajiem rajoniem, pirms 
pārdošanas nosver, izmantojot izsoles 
telpas svarus.

Dalībvalsts atbildīgās iestādes nodrošina, 
ka jebkuru dienvidu heka daudzumu, kas 
pārsniedz 500 kg un/vai katrus 50 kg 
Norvēģijas omāra, kas nozvejoti jebkurā no 
1. pantā minētajiem rajoniem, pirms 
pārdošanas nosver, izmantojot izsoles 
telpas svarus.
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Pamatojums

Attiecībā uz hekiem 50 kg ir ļoti neliels daudzums, un tādējādi kuģiem, kam uz zveju ir maza 
ietekme, rastos virkne ar lieliem izdevumiem saistītu pienākumu.

Grozījums Nr. 19
20. PANTA 1. PUNKTS

1. Dalībvalsts atbildīgās iestādes var 
pieprasīt, lai jebkuru daudzumu dienvidu 
heka, kas pārsniedz 50 kg, vai Norvēģijas 
omāra, kas pārsniedz 50 kg, kuri nozvejoti 
1. pantā minētajos ģeogrāfiskajos 
apgabalos un pirmo reizi izkrauti krastā 
dalībvalstī, nosver pirms 
tālāktransportēšanas no pirmās izkraušanas 
ostas.

1. Dalībvalsts atbildīgās iestādes var 
pieprasīt, lai jebkuru daudzumu dienvidu 
heka, kas pārsniedz 500 kg, vai Norvēģijas 
omāra, kas pārsniedz 50 kg, kuri nozvejoti 
1. pantā minētajos ģeogrāfiskajos 
apgabalos un pirmo reizi izkrauti krastā 
dalībvalstī, nosver pirms 
tālāktransportēšanas no pirmās izkraušanas 
ostas.

Pamatojums

Attiecībā uz hekiem 50 kg ir ļoti neliels daudzums, un tādējādi kuģiem, kam uz zveju ir maza 
ietekme, rastos virkne ar lieliem izdevumiem saistītu pienākumu.

Grozījums Nr. 20
20. PANTA 2. PUNKTS

2. Atkāpjoties no Regulas (EEK) 
Nr. 2847/93 13. panta, nozvejas 
daudzumiem, kas pārsniedz 50 kg dienvidu 
heka vai Norvēģijas omāra, kurus 
transportē nevis uz izkraušanas vai 
ievešanas vietu, bet citur, jāpievieno 
Regulas (EEK) Nr. 2847/93 8. panta 
1. apakšpunktā iekļautās deklarācijas viena 
kopija, kas attiecas uz šo transportējamo 
sugu nozvejas daudzumiem. Regulas 
(EEK) Nr. 2847/93 13. panta 4. punkta b) 
apakšpunktā noteikto atvieglojumu 
nepiemēro. 

2. Atkāpjoties no Regulas (EEK) 
Nr. 2847/93 13. panta, nozvejas 
daudzumiem, kas pārsniedz 500 kg
dienvidu heka vai Norvēģijas omāra, kurus 
transportē nevis uz izkraušanas vai 
ievešanas vietu, bet citur, jāpievieno 
Regulas (EEK) Nr. 2847/93 8. panta 
1. apakšpunktā iekļautās deklarācijas viena 
kopija, kas attiecas uz šo transportējamo 
sugu nozvejas daudzumiem. Regulas 
(EEK) Nr. 2847/93 13. panta 4. punkta b) 
apakšpunktā noteikto atvieglojumu 
nepiemēro. 

Pamatojums

Attiecībā uz hekiem 50 kg ir ļoti neliels daudzums, un tādējādi kuģiem, kam uz zveju ir maza 
ietekme, rastos virkne ar lieliem izdevumiem saistītu pienākumu.
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Grozījums Nr. 21
29. b) pants (Regula (EK) Nr. 850/98)

22. pants Svītrots
Norvēģijas omāra zvejas ierobežojumi

Regulu (EK) Nr. 850/98 groza šādi:
Pēc direktīvas 29. a) panta iekļauj šādu 
pantu:

“29. b) pants”
Norvēģijas omāra zvejas ierobežojumi

Zveja ar grunts traļiem un zivju groziem 
ir aizliegta ģeogrāfiskajos apgabalos, 
kurus norobežo līnija, kas savieno šādus 
punktus: 
1. aile
43°35’ ziemeļu platums, 004°45’ rietumu 
garums;
43°45’ ziemeļu platums, 004°45’ rietumu 
garums;
43°37’ ziemeļu platums, 005°20’ rietumu 
garums;
43°55’ ziemeļu platums, 005°20’ rietumu 
garums;
2. aile:
43°37’ ziemeļu platums, 006°15’ rietumu 
garums;
43°50’ ziemeļu platums, 006°15’ rietumu 
garums;
44°00’ ziemeļu platums, 006°45’ rietumu 
garums;
43°34’ ziemeļu platums, 006°45’ rietumu 
garums;
3. aile:
42°00’ ziemeļu platums, 009°00’ rietumu 
garums;
42°27’ ziemeļu platums, 009°00’ rietumu 
garums;
42°27’ ziemeļu platums, 009°30’ rietumu 
garums;
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42°00’ ziemeļu platums, 009°30’ rietumu 
garums;
4. aile:
37°45’ ziemeļu platums, 009°00’ rietumu 
garums;
38°10’ ziemeļu platums, 009°00’ rietumu 
garums;
38°10’ ziemeļu platums, 009°15’ rietumu 
garums;
37°45’ ziemeļu platums, 009°20’ rietumu 
garums;
5. aile:
36°05’ ziemeļu platums, 007°00’ rietumu 
garums;
36°35’ ziemeļu platums, 007°00’ rietumu 
garums;
36°45’ ziemeļu platums, 007°18’ rietumu 
garums;
36°50’ ziemeļu platums, 007°50’ rietumu 
garums;
36°25’ ziemeļu platums, 007°50’ rietumu 
garums;

Pamatojums

Lielākā daļa kuģu, kas zvejo šajos rajonos, ar Norvēģijas omāra zveju nodarbojas reti un 
neregulāri. Šo rajonu slēgšana, kā to ierosina Komisija, ir vēlamajam mērķim nesamērīgs 
pasākums. Zinātniskais skaidrojums, ko Komisija ir izmantojusi šī priekšlikuma pamatā, nav 
pārliecinošs, un būs nepieciešami papildu zinātniski dati, pirms var pieņemt kādu pasākumu 
tādā mērā, kā to ierosina Komisija.

Grozījums Nr. 22
PIELIKUMS

Pielikums ir svītrots

Pamatojums

Komisija pati atzīst, ka priekšlikumā ietvertais zvejas intensitātes aprēķins ir novecojis. Visa 
nodaļa par zvejas intensitātes ierobežojumiem, pamatojoties uz Komisijas ietvertajiem 
nosacījumiem, ir svītrota no šī priekšlikuma, lai Komisija atjauninātu attiecīgo robežlielumu 
aprēķinu atbilstīgi ziņojumā ietvertajiem noteikumiem. 
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PASKAIDROJUMS

Šis ziņojuma projekts būtiski groza Komisijas priekšlikumu par pasākumiem dienvidu heka 
un Norvēģijas omāra krājumu atjaunošanai Kantabrijas jūrā un Rietumu Ibērijas pussalas 
ūdeņos.

Pirms regulas projekta analizēšanas jānorāda, ka Komisijas priekšlikums pamatojas tikai un 
vienīgi uz tiem aspektiem, kas saistās ar dabas resursu saglabāšanu, un tajā nav minēta 
neviena no visām tām sociāli ekonomiskajām ietekmēm, ko izraisīs regulas piemērošana. 
Tādējādi referente uzskata par vēlamu iekļaut atsauci uz ekonomiska rakstura pasākumiem, 
kuri būs jāpieņem, lai reaģētu uz zaudējumiem, ko varētu ciest zivsaimniecības nozare tāpēc, 
ka šajā reģionā parasti zvejojošo kuģu zvejas iespējas varētu samazināties. 

Komisijas priekšlikums ir pilnībā orientēts uz krājumu atjaunošanas mērķi, par atskaites 
punktu izmantojot zvejas izraisītās mirstības koeficientu. Savukārt referentes priekšlikumā 
izmantotā modeļa pamatā ir biomasas atjaunošanas skala desmit gadu laikā, kas ļautu nozarei 
pielāgoties pakāpeniskāk un elastīgāk, panākot lielāku zvejas darbību stabilitāti, bet 
neierobežojot galamērķi par krājumu atjaunošanu līdz līmenim, kas nepieciešams ilgtspējīgai 
attīstībai.

Parametri, kas ir ietverti Komisijas priekšlikuma grozījumos attiecībā uz zvejas izraisītās 
mirstības koeficientu heku zvejā, un TAC ikgadējo izmaiņu iespējamie apmēri noteikti 
atbilstīgi zinātniskajiem datiem, ko eksperti iesniedza mūsu komitejas organizētās zinātnieku 
un ieinteresēto pušu sanāksmes laikā 2004. gada septembrī.

Referente uzskata, ka Komisijas priekšlikuma III nodaļā ietvertie noteikumi par zvejas 
intensitātes aprēķināšanu ir nepareizi, un ierosina tos aizstāt ar atbilstīgāku sistēmu, kuras 
pamatā būtu kopējās pieļaujamās nozvejas aprēķini, ko papildinātu zvejas intensitātes 
ierobežošanas sistēma, pamatojoties uz ģeogrāfisko apgabalu un zvejas rīku kategoriju.

Turklāt referente uzskata, ka Komisijas priekšlikumā noteiktie daudzumi attiecībā uz heku 
obligāto svēršanu (50 kg), kad piemēro stingras kontroles prasības, ir pārāk mazi. Šī lēmuma 
pieņemšana ieinteresētajām pusēm radītu lielus izdevumus, kas nav samērīgi ar iespējamiem 
šī pasākuma nodrošinātajiem ieguvumiem krājumu atjaunošanas ziņā.

Attiecībā uz Norvēģijas omāru zveju referente uzskata, ka Komisijas priekšlikumā minētās 
aplēses nav precīzas, jo tajās nav ņemti vērā faktiskie zvejas apstākļi. Priekšlikumā minētajos 
apgabalos parasti tiek zvejotas daudzas sugas vienlaikus. Omāru nozveja šādā daudzsugu 
zvejā parasti ir aptuveni 1 % no kopējā loma.

Paturot prātā, ka citi apgabali jau ir slēgti zvejai, Komisijas plānā ierosinātās slēgtu apgabalu 
sistēmas rezultātā tralēšana Kantabrijas jūrā un Rietumu Ibērijas pussalas ūdeņos faktiski 
kļūtu neiespējama.
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Attiecībā uz Kadisas līci pašlaik nav pieejami ticami zinātniski pamatoti dati par faktisko heka 
un Norvēģijas omāra krājumu stāvokli šajā apgabalā, un tas nozīmē, ka pašlaik to vajadzētu 
izslēgt no regulas līdz brīdim, kad būs iegūti pietiekami pamatoti zinātniski datu atbilstīgu 
pasākumu pieņemšanai.


