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Grozījums Nr. 11
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Zivis, kas pieder Elasmobranchii 
taksonam, tostarp haizivis un raju dzimtas 
zivis, to dzīves cikla īpašību dēļ, ko 
raksturo lēna augšana, vēla 
dzimumgatavība un neliels mazuļu skaits, 
kopumā ir ļoti jutīgas pret krājumu 
pārmērīgu izmantošanu. Pēdējos gados 
dažas haizivju populācijas tiek intensīvi 
zvejotas un ir būtiski apdraudētas, jo 
ievērojami palielinājies pieprasījums pēc 
haizivju produktiem, jo īpaši spurām.

(2) Zivis, kas pieder Elasmobranchii 
taksonam, tostarp haizivis un raju dzimtas 
zivis, to dzīves cikla īpašību dēļ, ko 
raksturo lēna augšana, vēla 
dzimumgatavība un neliels mazuļu skaits, 
kopumā ir ļoti jutīgas pret krājumu 
pārmērīgu izmantošanu. Ilgtspējīgas 
pieejas trūkums haizivju zvejošanā 
apdraud jūras ekosistēmu līdzsvaru, un 
pēdējos gados dažas haizivju populācijas 
tiek intensīvi zvejotas un ir būtiski 
apdraudētas, jo ievērojami palielinājies 
pieprasījums pēc haizivju produktiem, jo 
īpaši spurām. Pieaugošais haizivju spuru 
produktu pieprasījums un augstā cena, ko 
par tiem saņem, arī ir novedusi pie 
nelikumīgas zvejas.

Or. ro

Grozījums Nr. 12
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Zivis, kas pieder Elasmobranchii 
taksonam, tostarp haizivis un raju dzimtas 
zivis, to dzīves cikla īpašību dēļ, ko 
raksturo lēna augšana, vēla 
dzimumgatavība un neliels mazuļu skaits, 
kopumā ir ļoti jutīgas pret krājumu 
pārmērīgu izmantošanu. Pēdējos gados 
dažas haizivju populācijas tiek intensīvi 

(2) Zivis, kas pieder Elasmobranchii 
taksonam, tostarp haizivis un raju dzimtas 
zivis, to dzīves cikla īpašību dēļ, ko 
raksturo lēna augšana, vēla 
dzimumgatavība un neliels mazuļu skaits, 
kopumā ir ļoti jutīgas pret krājumu 
pārmērīgu izmantošanu. Pēdējos gados 
dalībvalstu vai trešo valstu kuģi ūdeņos, 
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zvejotas un ir būtiski apdraudētas, jo 
ievērojami palielinājies pieprasījums pēc 
haizivju produktiem, jo īpaši spurām.

uz kuriem attiecas dalībvalstu 
suverenitāte vai jurisdikcija, vai citos 
jūras ūdeņos intensīvi zvejo dažas haizivju 
populācijas, kuras tagad ir būtiski 
apdraudētas, jo ievērojami palielinājies 
pieprasījums pēc haizivju produktiem, it 
īpaši spurām.

Or. en

Grozījums Nr. 13
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Haizivju spuras nav tradicionāla 
sastāvdaļa eiropiešu uzturā, taču haizivis 
ir nepieciešams elements ES jūras 
ekosistēmā; tādēļ prioritātei vajadzētu būt 
to pārvaldībai un saglabāšanai, kā arī 
kopumā ilgtspējīgi pārvaldītas 
zvejniecības nozares veicināšanai par 
labu videi un cilvēkiem, kas šajā nozarē 
strādā;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Regula (EK) Nr. 1185/2003 ļauj 
dalībvalstīm izdot īpašas zvejas atļaujas, 
kas ļauj veikt apstrādi uz kuģa, lai varētu 
haizivju spuras atdalīt no to ķermeņa. Lai 
nodrošinātu saskanību starp spuru un 
ķermeņu svaru, ir noteikta spuru un 

(3) Regula (EK) Nr. 1185/2003 ļauj 
dalībvalstīm izdot īpašas zvejas atļaujas, 
kas ļauj veikt apstrādi uz kuģa, lai varētu 
haizivju spuras atdalīt no to ķermeņa. Lai 
nodrošinātu atbilsmi starp spuru un 
ķermeņu svaru, ir noteikta spuru un 
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liemeņa attiecība, tomēr pēc apstrādes 
darbībām spuras un ķermeņus var izkraut 
atšķirīgās ostās. Šādos gadījumos
attiecības izmantošana ir neefektīva un 
rada zināmas iespējas veikt haizivju spuru 
atdalīšanu. Šādos apstākļos tiek traucēta 
datu vākšana, piemēram, par sugu 
identifikāciju, populāciju struktūru, kas ir 
zinātnisko ieteikumu pamatā, lai noteiktu 
saglabāšanas pasākumus zivsaimniecības 
jomā.

liemeņa svara attiecība. Tomēr šī attiecība 
ir teorētiska, jo tā pamatojas uz haizivju 
spuru svara attiecību pret haizivju 
ķermeņa kopējo svaru, taču krastā tās 
parasti nonāk iztīrītas (tas ir, bez iekšām 
un galvas). Tādēļ haizivju spurām un 
liemeņiem nevar tieši piemērot šo 
attiecību un uzraudzībā ir jāizmanto 
sugām specifiski pārrēķina koeficienti, 
kas sarežģī izpildes nodrošināšanu. Šī 
attiecība dažām sugām var būt arī lielāka 
nekā vidējā spuru un liemeņa svara 
attiecība (piemēram, īsspuru mako 
haizivīm jeb Isurus oxyrinchus). Turklāt 
pēc apstrādes darbībām spuras un 
ķermeņus var izkraut atšķirīgās ostās. 
Tādēļ svara attiecības izmantošana ir 
neefektīva un rada zināmas iespējas veikt 
haizivju spuru atdalīšanu. Šādos apstākļos 
tiek traucēta datu vākšana, piemēram, par 
sugu identifikāciju, populāciju struktūru, 
kas ir zinātnisko ieteikumu pamatā, lai 
noteiktu pārvaldības un saglabāšanas 
pasākumus zivsaimniecības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Daciana Octavia Sârbu

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Regula (EK) Nr. 1185/2003 ļauj 
dalībvalstīm izdot īpašas zvejas atļaujas, 
kas ļauj veikt apstrādi uz kuģa, lai varētu 
haizivju spuras atdalīt no to ķermeņa. Lai 
nodrošinātu saskanību starp spuru un
ķermeņu svaru, ir noteikta spuru un 
liemeņa attiecība, tomēr pēc apstrādes 
darbībām spuras un ķermeņus var izkraut 
atšķirīgās ostās. Šādos gadījumos attiecības 
izmantošana ir neefektīva un rada zināmas 
iespējas veikt haizivju spuru atdalīšanu. 

(3) Regula (EK) Nr. 1185/2003 ļauj 
dalībvalstīm izdot īpašas zvejas atļaujas, 
kas ļauj veikt apstrādi uz kuģa, lai varētu 
haizivju spuras atdalīt no to ķermeņa. Lai 
nodrošinātu atbilsmi starp spuru un 
ķermeņu svaru, ir noteikta spuru un 
liemeņa attiecība, tomēr pēc apstrādes 
darbībām spuras un ķermeņus var izkraut 
atšķirīgās ostās. Šādos gadījumos attiecības 
izmantošana ir neefektīva un rada zināmas 
iespējas veikt haizivju spuru atdalīšanu. 
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Šādos apstākļos tiek traucēta datu vākšana, 
piemēram, par sugu identifikāciju, 
populāciju struktūru, kas ir zinātnisko 
ieteikumu pamatā, lai noteiktu 
saglabāšanas pasākumus zivsaimniecības 
jomā.

Šādos apstākļos tiek traucēta datu vākšana, 
piemēram, par sugu identifikāciju, 
populāciju struktūru, kas ir zinātnisko 
ieteikumu pamatā, lai noteiktu 
saglabāšanas pasākumus zivsaimniecības 
jomā, kā arī lai nodrošinātu regulas 
piemērošanu un nepiemērošanas 
gadījumā paredzētu sodu.

Or. en

Grozījums Nr. 16
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) ES dalībvalstis ir ļoti nobažījušās par 
vides jautājumiem, un ES cenšas 
uzņemties vienu no vadošajām lomām 
ekosistēmu saglabāšanā; tomēr spēkā 
esošie ES tiesību akti attiecībā uz sugām, 
kas pieder Elasmobranchii taksonam, nav 
tik stingri kā citās valstīs un ir 
nepietiekami, lai nodrošinātu šo sugu 
ilgtspējīgu pārvaldību un saglabāšanu 
augstas spuru un liemeņu svara 
attiecības, kvotu trūkuma daudzām sugām 
un pastāvošo atkāpju dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 17
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Reģionālās zvejniecības pārvaldības (6) Reģionālās zvejniecības pārvaldības 
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organizācijās arvien vairāk tiek izskatīts 
jautājums par haizivju spuru atdalīšanu, un 
to zinātniskās struktūras atbalsta, lai 
izkrautās haizivis dabiski būtu ar spurām.

organizācijās arvien vairāk tiek izskatīts 
jautājums par haizivju spuru atdalīšanu, un 
to zinātniskās struktūras atbalsta, lai 
izkrautās haizivis dabiski būtu ar spurām, 
norādot, ka tas ir labākais veids, kā 
novērst spuru atdalīšanu, un ka tas 
palīdzēs iegūt datus, kas vajadzīgi 
krājumu novērtēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Saistībā ar vajadzīgo ietekmes 
novērtējumu Eiropas Komisija 2010.–
2011. gadā rīkoja sabiedrisku apspriešanos, 
lai iegūtu informāciju par pienācīgāko 
veidu, kādā Padomes Regula (EK) 
Nr. 1185/2003 būtu jāgroza. Ietekmes 
novērtējumā secināts, ka regula būtu 
jāgroza, lai izkraušanas laikā visas haizivis 
joprojām būtu ar spurām. Lai sasniegtu 
pamatmērķi saglabāt haizivju krājumus un 
ņemtu vērā sabiedriskās apspriešanas 
rezultātus, ir vajadzīgs un pienāktos 
atbilstoši grozīt Regulu (EK) 
Nr. 1185/2003.

(7) Saistībā ar vajadzīgo ietekmes 
novērtējumu Eiropas Komisija 2010.–
2011. gadā rīkoja sabiedrisku apspriešanos, 
lai iegūtu informāciju par pienācīgāko 
veidu, kādā Padomes Regula (EK) 
Nr. 1185/2003 būtu jāgroza. Apspriešanās 
rezultāti liecina, ka par vēlamāko 
risinājumu tiek uzskatīta spuru 
neatdalīšana. Ietekmes novērtējumā 
secināts, ka regula būtu jāgroza, lai 
izkraušanas laikā visas haizivis joprojām 
būtu ar spurām. Lai sasniegtu pamatmērķi 
saglabāt haizivju krājumus un ņemtu vērā 
sabiedriskās apspriešanas rezultātus, ir 
vajadzīgs un pienāktos atbilstoši grozīt 
Regulu (EK) Nr. 1185/2003.

Or. fr


