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ĪSS PAMATOJUMS

Šis jaunais priekšlikums Komisijas regulai paredz veicināt sadarbību starp valstīm, lai 
nodrošinātu patiesi ilgtspējīgu zveju, kas garantētu gan zivju krājumu saglabāšanu, gan to 
optimālu izmantošanu. 

Tādēļ ir jāļauj Eiropas Savienībai izmantot piemērotus un efektīvus instrumentus, lai sodītu 
valstis, kuras ir atbildīgas par pasākumiem un praksi, kas noved pie pārmērīgas krājumu 
izmantošanas, un kuras labprātīgi nesadarbojas, lai veiktu apstiprinātus apsaimniekošanas 
pasākumus. 

Jaunā regula, kādu to iesniedza Eiropas Komisija, paredz dažādus pasākumus, lai sodītu 
valstis, kas atļauj neilgtspējīgu zveju, ar mērķi nodrošināt zivju krājumu dzīvotspēju 
ilgtermiņā gan Eiropas Savienības, gan trešo valstu kopējās interesēs. 

 Minētie pasākumi galvenokārt paredz 
- Savienībā piemērot kvantitatīvus importa ierobežojumus zivju un zvejniecības 

produktiem, kas ir nozvejoti tādas valsts kontrolē, kura atļauj neilgtspējīgu zveju, vai 
piemērot ierobežojumus izmantot Savienības ostas kuģiem, kas peld ar tādas valsts 
karogu, kura atļauj neilgtspējīgu zveju; 

- aizliegt Savienības uzņēmumiem (iepirkumu) iegādāties produktus? no kuģiem, kas 
peld ar tādas valsts karogu, kura atļauj neilgtspējīgu zveju, vai aizliegt zvejas kuģiem, 
kas peld ar dalībvalsts karogu, mainīt karogu pret tādas valsts karogu, kura atļauj 
neilgtspējīgu zveju; 

- aizliegt zvejas kuģu vai aprīkojuma eksportu un piegādi uz valstīm, kas atļauj 
neilgtspējīgu zveju; 

- aizliegt privātu tirdzniecības nolīgumu slēgšanu ar valstīm, kas atļauj neilgtspējīgu 
zveju un kopīgas zvejas darbības, kurās iesaistīti zvejas kuģi, kas peld ar tādu valstu 
karogiem, kuras atļauj neilgtspējīgu zveju. 

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka šī jaunā regula sniegs ieguldījumu ilgtspējīgas zvejas 
veicināšanā un ieviešanā visā pasaulē un ka tā ir cieši saistīta ar regulu par nelegālas, 
nereģistrētas un neregulētas zvejas apkarošanu. Tādēļ atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē 
Komisijas iniciatīvu šajā jautājumā. 

Atzinuma sagatavotāja tomēr uzskata, ka nolūkā politikas virzienus saskaņot ar attīstības 
politikas mērķiem, kā to paredz LESD 208. pants, ir jānodrošina papildināmība un jāgarantē 
saskaņa starp pasākumiem, kas veikti saistībā ar zivsaimniecības politiku un tirdzniecības 
politiku, un pasākumiem, kas veikti saistībā ar attīstības politiku. Līdz ar to, kā uzskata 
atzinuma sagatavotāja, ir jāparedz konkrēti pasākumi jaunattīstības valstīm, lai pienācīgi 
ņemtu vērā to finansiālās, tehniskās un materiālās spējas un vajadzības. 

Visbeidzot, atzinuma sagatavotāja uzskata, ka ir jāievieš pārskatīšanas klauzula, lai kontrolētu 
regulas efektivitāti un atbilstību un vajadzības gadījumā ierosinātu izmaiņas.
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GROZĪJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Zivsaimniecības komiteju ziņojumā iekļaut 
šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
Considérant 5

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Turklāt jānosaka pasākumu veidi, kurus 
var veikt attiecībā uz valstīm, kuras atļauj 
neilgtspējīgu zveju, un jāizstrādā vispārīgi 
nosacījumi šādu pasākumu pieņemšanai, 
lai tie tiktu balstīti uz objektīviem 
kritērijiem, kas būtu taisnīgi, rentabli un 
atbilstu starptautiskajām tiesībām, jo īpaši 
Līgumam par Pasaules Tirdzniecības 
organizācijas izveidošanu.

(5) Turklāt jānosaka pasākumu veidi, kurus 
var veikt attiecībā uz valstīm, kuras atļauj 
neilgtspējīgu zveju, un jāizstrādā vispārīgi 
nosacījumi šādu pasākumu pieņemšanai, 
lai tie tiktu balstīti uz objektīviem 
kritērijiem, kas būtu taisnīgi, rentabli un 
atbilstu starptautiskajām tiesībām, jo īpaši 
Līgumam par Pasaules Tirdzniecības 
organizācijas izveidošanu. Šajos 
pasākumos jo īpaši būtu jāņem vērā 
attiecīgās valsts attīstības līmenis un 
neaizsargātība, lai ar tiem jaunattīstības 
valstīm tieši vai netieši noteiktais zivju 
krājumu saglabāšanas slogs nebūtu 
nesamērīgi liels. 

Or. fr

Pamatojums
Ir jāņem vērā tās valsts attīstības un neaizsargātības līmenis, par kuru tiek uzskatīts, ka tā 
atļauj neilgtspējīgu zveju. Būtībā tādas pašas prasības nevar piemērot jaunattīstības valstīm. 
1995. gada nolīgums par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1982. gada Jūras tiesību 
konvencijas noteikumu īstenošanu, kuri attiecas uz transzonālo zivju krājumiem un tālu 
migrējošo zivju krājumiem, jo īpaši VII daļā paredz konkrētus noteikumus jaunattīstības 
valstīm.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
Article 5 - paragraphe 4

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pieņemot pasākumus saskaņā ar šo
regulu, Komisija izvērtē šo pasākumu 
vides, tirdzniecības, ekonomiskās un 

4. Pirms pasākumu pieņemšanas saskaņā 
ar šo regulu Komisija izvērtē šo pasākumu 
vides, tirdzniecības, ekonomiskās un 
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sociālās īstermiņa un ilgtermiņa sekas un ar 
to īstenošanu saistīto administratīvo slogu.

sociālās īstermiņa un ilgtermiņa sekas un ar 
to īstenošanu saistīto administratīvo slogu. 
Komisija savā novērtējumā pienācīgi ņem 
vērā attiecīgās valsts attīstības līmeni, 
neaizsargātību un finansiālās, materiālās 
un tehniskās spējas, kā arī minēto 
pasākumu ietekmi uz šajā valstī, 
iespējams, īstenoto attīstības politikas 
virzienu ietekmi. 

(Komisijas priekšlikuma franču valodas versijā ir jālabo nepareiza numerācija.)

Or. fr

Pamatojums
Ir svarīgi, lai Komisija, veicot novērtējumu, ņemtu vērā jaunattīstības valstu īpašo situāciju 
un šajās valstīs īstenotos attīstības politikas  pasākumus. Šiem pasākumiem ir jābūt 
papildinošiem un saskaņotiem.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
Article 8 bis (nouveau)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Pārskatīšana un ziņojums par īstenošanu
Divus gadus pēc pašreizējās regulas 
stāšanās spēkā un pēc tam reizi trijos 
gados Komisija pārbauda pašreizējās 
regulas īstenošanu un par to ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
Ziņojumā jo īpaši izvērtē šādus 
jautājumus:
– valstis, kurām ir paredzēti pieņemtie 
pasākumi;
– Komisijas ierosinātos pasākumus;
– iespējamās korekcijas, ko veikušas 
valstis, uz kurām attiecas pasākumi;
– pieņemto pasākumu ietekme uz zvejas 
ilgtspējību.
Ziņojumam vajadzības gadījumā pievieno 
šīs regulas grozīšanai.
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Or. fr

Pamatojums
Ir jāparedz pārskatīšanas klauzula, lai Parlaments vajadzības gadījumā varētu grozīt regulu 
ar mērķi reaģēt uz tās piemērošanas laikā konstatētajām grūtībām un šķēršļiem. 


