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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 treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. 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, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 423/2004 attiecībā uz 
mencu krājumu atjaunošanu un Regulu (EEK) Nr. 2847/93
(COM(2008)0162 – C6-0183/2008 – 2008/0063(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2008)0162),

– ņemot vērā EK līguma 37. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies 
(C6-0183/2008),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu (A6-0000/2008),

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 priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Starptautiskās Jūras pētniecības 
padomes (ICES) nesen sniegtajā 
zinātniskajā ieteikumā ir norādīts, ka 
mencu nozvejas samazinājumi, kurus 
nodrošina kopējie pieļaujamie izkrāvumi
(KPN), tehniskie pasākumi un piepūles 

(1) Starptautiskās Jūras pētniecības 
padomes (ICES) nesen sniegtajā
zinātniskajā ieteikumā ir norādīts, ka 
mencu nozvejas samazinājumi, kurus 
nodrošina kopējie pieļaujamie izkrāvumi
(KPN), tehniskie pasākumi un piepūles 
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pārvaldības papildu noteikumi, ir bijuši 
nepietiekami, lai samazinātu zvejas 
izraisīto mirstību līdz līmenim, kas ļautu 
mencu krājumiem atjaunoties, un nav 
nepārprotamu pazīmju, ka atjaunotos kāds 
no četriem mencu krājumiem, uz ko 
attiecas Regula (EK) Nr. 423/2004.

pārvaldības papildu noteikumi (tostarp 
uzraudzība un kontrole, lai novērstu 
nelegālu, nereglamentētu vai nepaziņotu 
mencu zveju vai šādi nozvejoto mencu 
izkraušanu), ir bijuši nepietiekami, lai 
samazinātu zvejas izraisīto mirstību līdz 
līmenim, kas ļautu mencu krājumiem 
atjaunoties, un nav nepārprotamu pazīmju, 
ka atjaunotos kāds no četriem mencu 
krājumiem, uz ko attiecas Regula (EK) 
Nr. 423/2004.

Or. da

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ir jāievieš jauni mehānismi, lai 
veicinātu zvejnieku iesaistīšanos mencu 
nozvejas novēršanas programmās.

(5) Ir jāievieš jauni mehānismi, lai 
veicinātu zvejnieku un dalībvalstu
iesaistīšanos mencu nozvejas novēršanas 
programmās.

Or. da

Pamatojums

Arī dalībvalstis ir jāmudina ieviest pasākumus, lai samazinātu zvejas izraisītu zivju mirstību 
un zivju izmešanu.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 423/2004
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Neraugoties uz 1. punkta b) un c) 
apakšpunktā un 2. punktā noteikto, 
Padome nenosaka KPN līmenī, kas ir 

4. Neraugoties uz 1. un 2. punktā noteikto, 
Padome nenosaka KPN līmenī, kas ir 
vairāk nekā par 15 % zemāks vai augstāks,
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vairāk nekā par 15 % zemāks vai augstāks, 
nekā iepriekšējam gadam noteiktais KPN.

nekā iepriekšējam gadam noteiktais KPN.

Or. da

Pamatojums

Tāpat kā citos pārvaldības plānos vispārēji piemēro +/- 15 % līmeni.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 423/2004
8.a pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pirmajā šīs regulas piemērošanas gadā, 
pamatojoties uz ZZTEK ieteikumu, 
atskaites punktu nosaka kā kilovatdienās 
izteiktu ikgadējo piepūli, kas izmantota 
2005., 2006. un 2007. gadā;

a) pirmajā šīs regulas piemērošanas gadā, 
pamatojoties uz ZZTEK ieteikumu, 
atskaites punktu nosaka kā kilovatdienās 
izteiktu ikgadējo piepūli, kas izmantota
2004., 2005. un 2006. gadā;

Or. da

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka izmantotie dati ir ļoti kvalitatīvi un ticami, par izpētes gadiem nosaka 
2004.–2006. gadu.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 423/2004
8.a pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Zvejas piepūles grupām, kas, 
pamatojoties uz zvejas piepūles 
pārvaldības ikgadējiem datiem, kuri 
iesniegti atbilstīgi Regulas (EK) 
Nr. xxx/2008 18., 19. un 20. pantam, ir 

3. Zvejas piepūles grupām, kas, 
pamatojoties uz zvejas piepūles 
pārvaldības ikgadējiem datiem, kuri 
iesniegti atbilstīgi Regulas (EK) 
Nr. xxx/2008 18., 19. un 20. pantam, ir 
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devušas vislielāko ieguldījumu kopējā 
mencu nozvejā un kuru kopējā nozveja, 
pamatojoties uz minēto novērtējumu, 
sastāv no vismaz 80 % mencu, maksimālo 
pieļaujamo zvejas piepūli aprēķina šādi:

devušas vidēji vislielāko ieguldījumu 
kopējā mencu nozvejā un kuru uzkrātā
nozveja, pamatojoties uz minēto 
novērtējumu, sastāv no vismaz 80 % 
mencu, maksimālo pieļaujamo zvejas 
piepūli aprēķina šādi:

Or. da

Pamatojums

Jāprecizē, ka 80 % no kopējās mencu nozvejas veic ar tādu kategoriju zvejas rīkiem, kuriem ir 
jāveicina zvejas izraisītās mirstības samazināšana.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 423/2004
8.a pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja piemēro 6. pantu, piemēro atskaites 
punktam to pašu procentuālo
samazinājumu, kāds 6. pantā noteikts 
zvejas izraisītajai mirstībai;

a) ja piemēro 6. pantu, piemēro atskaites 
punktam to pašu procentuālo izmaiņu, 
kāda 6. pantā ir noteikta zvejas izraisītajai 
mirstībai;

Or. da

Pamatojums

Jāņem vērā, ka zvejas piepūli var arī palielināt, ja zvejas izraisītā mirstība ir mazāka nekā 
noteiktais mērķis F = 0,4. Šāds stāvoklis var izveidoties šogad, piemēram, augstā 
nodarbinātības līmeņa dēļ, kad KPN maksimālā 15 % robeža nozīmē, ka zvejas izraisītā 
mirstība būs mazāka nekā F = 0,4.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 423/2004
8.b pants – 1. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts katram kuģim, kas peld 
ar tās karogu, pieņem lēmumu par 
maksimāli pieļaujamās zvejas piepūles 
iedalīšanas metodi, pamatojoties uz šādiem 
kritērijiem:

1. Katra dalībvalsts katram kuģim, kas peld 
ar tās karogu, pieņem lēmumu par 
maksimāli pieļaujamās zvejas piepūles 
iedalīšanas metodi, ņemot vērā vairākus 
kritērijus, tostarp, piemēram, šādus:

Or. da

Pamatojums

Viens no kilovatdienu sistēmas galvenajiem aspektiem ir nodrošināt, ka dalībvalstis ir 
elastīgas un var noteikt, kādus kritērijus izmantot, lai sadalītu kuģiem piešķirto kilovatdienu 
skaitu.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 423/2004
8.b pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Katrai zvejas piepūles grupai, kuras 
kuģiem ir izsniegtas īpašās zvejas atļaujas 
saskaņā ar 2. pantu, kopējā zvejas jauda, 
kas izteikta gan GT, gan kW, nepārsniedz 
to kuģu zvejas jaudu, kas 2007. gadā ar 
attiecīgajiem zvejas rīkiem zvejojuši 
attiecīgajā ģeogrāfiskajā apgabalā.

svītrots

Or. da

Pamatojums

Šis noteikums kavē 2007. gadā zvejojušās flotes pārstrukturēšanu. Piemēram, nebūs 
iespējams rāmju traļus nomainīt ar kuģiem, kuri ir domāti zvejai ar žaunu tīkliem un patērē 
mazāk degvielas salīdzinājumā ar 2007. gadā zvejojušo floti.
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 423/2004
8.d pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksimāli pieļaujamo zvejas piepūli, kas 
noteikta saskaņā ar 8.a pantu, attiecīgās 
dalībvalstis koriģē, ņemot vērā:

Maksimāli pieļaujamo zvejas piepūli, kas 
noteikta saskaņā ar 8.a pantu, attiecīgās 
dalībvalstis var koriģēt, ņemot vērā:

Or. da

Pamatojums

Mainot sekundāras nozīmes kvotas, nav jāmaina zvejas piepūle, un tāpēc šai korekcijai nav 
jābūt obligātai, bet tā ir jāparedz kā iespēja.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 423/2004
8.e pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pārvietošana ir atļauta tikai no tādas 
nododošās zvejas rīku grupas, kurai mencu 
nozveja uz zvejas piepūles vienību (cpue) 
ir lielāka nekā saņemošajai zvejas rīku 
grupai. Dalībvalsts, kas pieprasa 
pārvietošanu, nodrošina nepieciešamo cpue
informāciju.

3. Pārvietošana principā ir atļauta tikai no 
tādas nododošās zvejas rīku grupas, kurai 
mencu nozveja uz zvejas piepūles vienību
(cpue) ir lielāka nekā saņemošajai zvejas 
rīku grupai. Ja pārvietošana notiek no 
vienas nododošās zvejas rīku grupas uz 
augstāku cpue, nodotajai piepūlei piemēro 
samazinājumu, izmantojot precīzāk 
noteiktu korekcijas faktoru. Dalībvalsts, 
kas pieprasa pārvietošanu, nodrošina 
nepieciešamo cpue informāciju.

Or. da

Pamatojums

Pietiekama elastība ir būtiska, lai varētu reaģēt uz ārējiem apstākļiem. Piemēram, augošās 
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degvielas cenas var likt zvejniekiem pāriet uz kuģiem, kuri ir domāti zvejai ar žaunu tīkliem 
un patērē mazāk degvielas, bet gadījumā, ja šādai zvejai ar žaunu tīkliem ir lielākas cpue, 
nekā, piemēram, rāmju traļiem, zvejas piepūli nevar pārvietot saskaņā ar ierosināto 8.e panta 
3. punktu.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 423/2004
17. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lēmumu pieņemšanas procedūra svītrots
Gadījumos, kad šajā regulā paredzēts, ka 
lēmumus pieņem Padome, Padome 
pieņem lēmumu ar kvalificētu balsu 
vairākumu, pamatojoties uz Komisijas 
priekšlikumu.

Or. da

Pamatojums

Nedrīkst ieviest nekādu īpašu lēmumu pieņemšanas procedūru, kurā Parlaments nepiedalās 
lēmumu pieņemšanas procesā, ja vien šādai procedūrai nav absolūti ārkārtējs pamatojums.
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PASKAIDROJUMS

IEVADS

Kopš 2000. gada novembra Starptautiskā Jūras pētniecības padome (ICES) ir pievērsusi 
uzmanību tam, ka Ziemeļjūrā un ūdeņos uz rietumiem no Skotijas pastāv nopietni mencu 
krājumu izzušanas draudi, un tajā pašā gadā Padomes sanāksmē decembrī Zivsaimniecības 
ministri un Komisija pauda bažas par mencu krājumu ārkārtējo stāvokli.

Šajā sakarā tika atzīmēts, ka zvejas piepūle ir ārkārtīgi liela un ka nozvejo pārāk daudz zivju 
mazuļu, izraisot izmešanu lielā apmērā. Abu šo faktoru rezultātā pieaugušu zivju daudzums 
(biomasa) ir samazinājies ārkārtīgi lielā mērā, un pastāv nopietna iespēja, ka zivju krājumi 
vairojoties vairs nevar paši atjaunoties. Ja zvejas piepūle nemainās un turpinās zivju mazuļu 
izmešana lielā apjomā, zivju krājumi nebūs ilgtspējīgi. Zivju krājumu stāvoklis ir kritisks, un 
tāpēc ir steidzami jāpieņem atjaunošanas plāni, kā Komisija atzīmēja savā paziņojumā par 
mencu un heku krājumu atjaunošanu Kopienas ūdeņos un tiem blakus esošajos ūdeņos 
(COM(2001)326).

Padome 2004. gadā pieņēma „mencu atjaunošanas plānu”, kura vispārējais mērķis ir 
nodrošināt, lai piecu līdz desmit gadu laikā mencu krājumi droši atjaunotos līdz zinātnieku 
ieteiktam piesardzības līmenim.

KOMISIJAS IEROSINĀTIE GROZĪJUMI

Zinātniskajos ieteikumos, ko sniedza Zivsaimniecības zinātniskā, tehniskā un ekonomiskā 
komiteja (ZZTEK), ir norādīts, ka samazinājumi, kurus nodrošina kopējās pieļaujamās 
nozvejas (KPN) kopējā zvejas piepūle, tehniskie pasākumi un piepūles pārvaldības papildu 
noteikumi, nepavisam nav bijuši pietiekami, lai samazinātu zvejas izraisīto mirstību līdz 
līmenim, kas ļautu mencu krājumiem atjaunoties. Ņemot vērā šo izvērtējumu un gūto 
pieredzi, Komisija 2008. gada aprīlī iesniedza priekšlikumus par turpmāk minētajiem 
grozījumiem.

Ir jāpārskata mērķi, lai sasniegtu optimālu zvejas intensitāti, pat ja atmosfēras sasilšanas 
rezultātā mainās apstākļi okeānos.

Jāvienkāršo piepūles pārvaldības sistēma, jo tā ir kļuvusi tik sarežģīta, ka ir vajadzīga jauna 
sistēma, kura pamatojas uz piepūles limitiem, kas jāpārvalda pašām dalībvalstīm, kurām būs 
lielāka rīcības brīvība, tādējādi panākot tās efektīvāku īstenošanu.

Plāns ir jāpielāgo dažādiem atjaunošanas līmeņiem, un tāpēc tajā ir iekļauta modulāra pieeja, 
kurā zvejas izraisītas mirstības koriģēšana ir atkarīga no sasniegtā krājumu atjaunošanas 
līmeņa.

Ir jāievieš un jāpiemēro precīzi noteikumi gadījumos, kad zinātnieki nespēj precīzi novērtēt 
krājumu stāvokli.

Jāsamazina mencu izmetumi, ieviešot jaunus mehānismus, lai veicinātu zvejnieku 
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iesaistīšanos programmās, kurās izvairās no mencu nozvejas. 

Atjaunošanas plāns ir jāpaplašina, iekļaujot Ķeltu jūras mencu krājumus, jo arī tos, tāpat kā 
citus mencu krājumus Kopienas ūdeņos, izmanto pārmērīgi.

Kopumā Komisija vēlas grozīt pašreizējo mencu krājumu atjaunošanas plānu, lai to uzlabotu, 
atjauninātu, ņemot vērā jaunāko informāciju, padarītu to vienkāršāku, efektīvāku, kā arī 
atvieglotu tā īstenošanu, uzraudzību un kontroli.

REFERENTA PIEZĪMES

Atjaunošanas plāna veiksmīga īstenošana ir atkarīga arī no tā, lai krastā netiktu izkrautas 
nelegālā, nereglamentētā un nepaziņotā zvejā iegūtas zivis. Tāpēc uzraudzība un kontrole ir 
svarīgi instrumenti, lai nodrošinātu zivsaimniecības regulu īstenošanu.

Ņemot vērā mencu zvejas nozīmi, tās ietekmi uz citu sugu zivju zveju, ka arī vispārējās 
ekonomiskās un sociālās intereses, ir sekmīgi jāīsteno mencu krājumu atjaunošanas plāns.

Mencu krājumu atjaunošanas plānam ir nopietna ietekme uz zivsaimniecības nozari un ar to 
saistītajām vietējām kopienām, bet plāna neveiksmīgas īstenošanas gadījumā sekas šādos 
pašos apstākļos ir pat vēl lielākas un nopietnākas, tāpēc vislielākajai prioritātei ir jābūt 
sekmīgam atjaunošanas plānam.

Tīri no bioloģijas viedokļa vislabākā metode ātrai mencu krājumu atjaunošanai ir pilnīgs visu 
to zvejas veidu aizliegums, kuros pastāv risks nozvejot mencas. Šādai pieejai būtu milzīgas 
sociālas un tautsaimnieciskas sekas, jo mencas nozvejo arī jauktu sugu zvejā, un šī pieeja 
nozīmētu arī citu sugu, piemēram, pikšu, merlangu, Norvēģijas omāru, jūras zeltplekstu, 
jūrasmēļu, jūrasvelnu, megrimu utt. zvejas aizliegumu. Lai izvairītos no šādas situācijas, 
atjaunošanas plānam ir jādod redzami pozitīvi rezultāti.

Vispārēja problēma ir gadījumi, kad dalībvalstis neievēro Komisijas priekšlikumus par KPN, 
bet panāk kompromisus un nosaka lielāku KPN, nekā ir ieteikuši zinātnieki. Iepriekš minētajā 
Padomes 2000. gada decembra sanāksmē Zivsaimniecības ministri pieņēma ievērojami 
mazāku KPN mencām un hekiem, kā arī vidējā apjomā samazināja saistīto sugu KPN. 
Izņemot Ziemeļjūras mencas KPN, par kuru ir panākta vienošanās ar Norvēģiju, tika noteikta 
lielāka KPN nekā Komisijas priekšlikumos. Pat krīzes situācijā dalībvalstis nevar vienoties 
par pasākumiem, kuri vairāk atbilstu zinātnieku ieteikumiem.

Mencu krājumu sarukšanai Atlantijas okeānā Kanādas austrumkrasta ūdeņos, kuros mencu 
krājumi nekad nav atjaunojušies, neskatoties uz aizliegumu tās zvejot kopš 1992. gada, ir 
jābūt par piemēru un brīdinājumu neatlikt nepieciešamo pasākumu pieņemšanu.
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