
PA\890948LV.doc PE480.798v01-01

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

2011/0364(COD)

6.2.2012

ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Zivsaimniecības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par grozījumiem 
Regulā (EK) Nr. 1185/2003 par haizivju spuru atdalīšanu uz kuģiem
(COM(2011)0798 – C7-0431/2011 – 2011/0364(COD))

Atzinumu sagatavoja: Andrea Zanoni



PE480.798v01-01 2/11 PA\890948LV.doc

LV

PA_Legam



PA\890948LV.doc 3/11 PE480.798v01-01

LV

ĪSS PAMATOJUMS

Komisijas priekšlikums

Nevēlamā haizivs spuru atdalīšanas prakse, proti, kad spuras uz kuģiem atdala no ķermeņa 
un atlikušo ķermeni pēc tam izmet atpakaļ jūrā, oficiāli Eiropas Savienībā kopš 2003. gada ir 
aizliegta ar Regulu (EK) Nr. 1185/2003.

Minētajā regulā tomēr ir paredzēta iespēja piemērot atkāpes, lai saņemtu „īpašas atļaujas”, kas 
no atkāpēm kļuvušas par normu, it īpaši divām dalībvalstīm — Spānijai un Portugālei.

Sarežģītā sistēma, kas paredz atļaut spuru atdalīšanu uz kuģa tā, ka spuru svars nepārsniedz 
5 % no nozvejoto haizivju liemeņa svara, ir faktiski padarījusi neiespējamu efektīvu kontroli. 
Ir tik tiešām ļoti grūti pārbaudīt šo attiecību (liemeņa svars mainās atkarībā no tā, vai tas ir ar 
vai bez iekšām), īpaši tad, ja spuras un liemeņi tiek izkrauti atšķirīgās ostās.

Zinātnieki vienprātīgi uzskata — lai ierobežotu spuru atdalīšanu, jāievieš noteikums haizivju 
liemeņus izkraut ar neatdalītām spurām.

Pēc minētās konstatācijas un saskaņā ar saistībām ANO Pārtikas un lauksaimniecības 
organizācijā (FAO) Komisija 2009. gadā iesniedza paziņojumu par Kopienas rīcības plānu 
haizivju resursu saglabāšanai un pārvaldībai, no kura izriet šis priekšlikums, ar kuru groza 
Regulu (EK) Nr. 1185/2003 un atceļ visas līdz šim paredzētās atkāpes.

Apdraudētu sugu tirgus 

Zivis, kas pieder Elasmobranchii taksonam, tostarp haizivis un rajas, raksturo specifiskas 
bioloģiskas īpašības, kuras tās padara sevišķi jutīgas pret neregulētu un intensīvu zveju. To 
zemo reproduktīvo potenciālu un populācijas pieauguma un atjaunošanās spēju rada tas, ka 
tās ļoti vēlu sasniedz dzimumgatavību: piemēram, mako haizivs tēviņš dzimumgatavību 
sasniedz no 7 līdz 9 gadu vecumā un mātīte — no 19 līdz 21 gada vecumā; turklāt šī suga 
vairojas tikai reizi trijos gados un grūsnība ilgst 15–18 mēnešus, kas nozīmē, ka tiek radīts 
ierobežots skaits mazuļu.

Visbiežāk zvejotā suga ir zilā haizivs (Prionace glauca), kas veido 80 % no kopējās Eiropas 
nozvejas, un mako (Isurus oxirinchus), kas veido 10 %. Starptautiskā Dabas un dabas resursu 
aizsardzības savienība (IUCN) uzskata mako haizivis par apdraudētām un zilās haizivis par 
gandrīz apdraudētām pasaulē un apdraudētām Vidusjūrā.

Situācijā, kad šo sugu krājumi samazinās, ASV, astoņas Centrālamerikas valstis, Taivāna, 
Vācija un Apvienotā Karaliste ir jau nolēmušas aizliegt spuru atdalīšanu uz kuģiem.

Eiropa ir otrajā vietā pasaulē nozvejoto haizivju skaita ziņā: saskaņā ar FAO Fishstat datiem 
ES dalībvalstis 2009. gadā paziņoja, ka no kuģiem ir izkrāvušas 111 915 tonnas rajas un 
haizivis, kas atbilst 16 % no kopējā pasaulē izkrautā apjoma.

Eiropas Savienība ir viens no lielākajiem haizivju spuru eksportētājiem uz Honkongas un 
Ķīnas tirgu, un šāda tirdzniecība ir viena no visienesīgākajām zvejniecības nozarē: spuras ir 
faktiski pamatsastāvdaļa ļoti pieprasītajai ķīniešu „haizivju spuru zupai”.
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Atzinuma sagatavotāja nostāja

Atzinuma sagatavotājs sparīgi atbalsta Komisijas priekšlikumu — metode, saskaņā ar kuru 
spuras neatdala no liemeņa, ir vienīgā, ar ko var ierobežot spuru atdalīšanu un saistībā ar šo 
regulu nodrošināt dalībvalstīm iespēju veikt vienkāršu, efektīvu un neapgrūtinošu kontroli. 
Iekļauto grozījumu mērķis ir tekstu padarīt skaidrāku un tā noteikumus stingrākus.

Īpaši svarīgi ir paplašināt inspekciju piemērošanu un tās attiecināt uz visu regulas darbības 
jomu, lai to piemērotu ne tikai dalībvalstu kuģiem, bet arī visiem citiem kuģiem, kas ienāk 
Savienības teritoriālajos ūdeņos. Piemēram, ļoti bieži japāņu āķu jedu zvejas kuģi izkrauj 
haizivju spuras Vigo ostā Galīcijā.

Ņemot vērā zinātnisko datu izteikto trūkumu attiecībā uz šīm sugām, dalībvalstīm savos gada 
ziņojumos Komisijai būtu jāsniedz precīzāka informācija par haizivju izkraušanu, un šajā 
informācijā būtu jānorāda noķertās sugas, haizivju skaits, katras sugas haizivju kopējais svars 
un zvejas vietas, lai izveidotu datu bāzes, kas būtu zinātniski uzticamas un vajadzīgas, lai 
veiktu pasākumus, ar kuriem īstenotu Savienības rīcības plānu haizivju krājumu saglabāšanai 
un ilgtspējīgai pārvaldībai.

Turklāt vajadzētu vairāk uzraudzīt arī veiktās kontroles kvalitāti, lai Komisija saņemtu 
precīzāku un pilnīgāku informāciju par veiktajām inspekcijām un uzliktajiem sodiem 
dalībvalstīs.

Turklāt tiek uzskatīts par lietderīgu regulas normatīvajā daļā skaidri noteikt pienākumu 
ikvienam kuģim haizivis izkraut ar visām spurām, kuras nav atdalītas no ķermeņa, kas šobrīd 
ir saprotams no konteksta.

Visbeidzot, jāatgādina Eiropas Parlamenta deputātu vairākuma pārliecinošā politiskā 
vienošanās 2010. gada 16. decembra rakstiskajā deklarācijā, kurā tika aicināta Komisija 
pilnībā aizliegt haizivju spuru atdalīšanu. Ar šo priekšlikumu Eiropas Komisija uz šo 
nepieciešamo prasību ir spērusi konkrētus soļus: tagad Parlamentam tas pārliecinoši 
jāatbalsta.

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

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 

(2) Zivis, kas pieder Elasmobranchii 
taksonam, tostarp haizivis un raju dzimtas 
zivis, to dzīves cikla īpašību dēļ, ko 
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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.

raksturo lēna augšana, vēla 
dzimumgatavība un neliels mazuļu skaits, 
kopumā ir ļoti jutīgas pret krājumu 
pārmērīgu izmantošanu. Pēdējos gados
dalībvalstu kuģi ūdeņos, 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. it

(Sk. Regulas (EK) Nr. 1185/2003 1. panta 1. un 2. punktu)

Pamatojums

Eiropas Savienība ir otrā lielākā haizivju zvejotāja pasaulē, jo tā atbilstoši sniegtajiem 
datiem 2009. gadā ir nozvejojusi 16 % no pasaulē kopā nozvejotā haizivju un raju apjoma 
(FAO Fishstat dati). Lielāko daļu šī apjoma ir nozvejojuši spāņu un portugāļu saldētājkuģi ar 
āķu jedām, kuri zvejo Atlantijas, Klusajā un Indijas okeānā.

Grozījums Nr. 2

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. 
Šādos apstākļos tiek traucēta datu vākšana, 
piemēram, par sugu identifikāciju, 
populāciju struktūru, kas ir zinātnisko 
ieteikumu pamatā, lai noteiktu 
saglabāšanas pasākumus zivsaimniecības 
jomā.

(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. 
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.



PE480.798v01-01 6/11 PA\890948LV.doc

LV

Or. it

Pamatojums

„Pārvaldība” ir jau minēta priekšlikuma 9 valodu versijās no 20, un tādēļ būtu lietderīgi 
saskaņot visas valodu versijas, lai minēta būtu gan saglabāšana, gan pārvaldība. Līdz ar to 
grozījuma mērķis ir pielāgot formulējumu pārējo 11 valodu versijās (spāņu, vācu, igauņu, 
grieķu, angļu, itāļu, latviešu, ungāru, maltiešu, slovāku un slovēņu).

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Pārtikas un lauksaimniecības organizācija 
(FAO) 1999. gadā pieņēma Starptautisko 
rīcības plānu attiecībā uz haizivīm 
(International Plan of Action on Sharks), 
kas bija pamats Komisijas 2009. gada 
Paziņojumam par Eiropas Kopienas rīcības 
plānu haizivju resursu saglabāšanai un 
pārvaldībai, kurā Savienība apņēmās 
pieņemt visus vajadzīgos pasākumus, lai 
saglabātu haizivis un līdz minimumam 
samazinātu atkritumus un izmetumus no 
haizivju nozvejas. Padome apstiprināja 
Savienības vispārīgo pieeju un konkrētus 
mērķus, kā minēts paziņojumā.

(4) Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Pārtikas un lauksaimniecības organizācija 
(FAO) 1999. gadā pieņēma Starptautisko 
rīcības plānu attiecībā uz haizivīm 
(International Plan of Action on Sharks), 
kas bija pamats Komisijas 2009. gada 
5. februāra Paziņojumam par Eiropas 
Kopienas rīcības plānu haizivju resursu 
saglabāšanai un pārvaldībai, kurā 
Savienība apņēmās pieņemt visus 
vajadzīgos pasākumus, lai saglabātu 
haizivis un līdz minimumam samazinātu 
atkritumus un izmetumus no haizivju 
nozvejas. Padome apstiprināja Savienības 
vispārīgo pieeju un konkrētus mērķus, kā 
minēts paziņojumā, un mudināja Komisiju 
īpašu uzmanību pievērst jautājumam par 
spuru atdalīšanu un pēc iespējas agrāk 
iesniegt Regulas (EK) Nr. 1185/2003 
grozījumus, jo īpaši attiecībā uz tajā 
paredzētajām atkāpēm un ar tām 
saistītiem noteikumiem.

Or. it

Pamatojums

Padomes secinājumos ir skaidra atsauce uz Regulu (EK) Nr. 1185/2003 un uz nepieciešamību 
grozīt atkāpes attiecībā uz tajā noteikto spuru atdalīšanas aizliegumu.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Eiropas Parlaments 2010. gada 
16. decembra deklarācijā par atbalstu, lai 
pastiprinātu Eiropas Savienības 
aizliegumu veikt haizivs spuru 
atdalīšanu1, kritizē atkāpes, kas 
paredzētas Regulā (EK) Nr. 1185/2003, 
un aicina Komisiju, kad tā groza minēto 
regulu, apsvērt „neatdalīto spuru” metodi.
–––––––––––––
1 P7_TA(2010)0497

Or. it

Pamatojums

Parlaments 2010. gada 16. decembrī pieņemtajā rakstiskajā deklarācijā aicināja Komisiju 
līdz otrajai gadadienai, kopš pieņemts Kopienas rīcības plāns attiecībā uz haizivīm 
(2011. gada februāris), iesniegt priekšlikumu par aizliegumu uz kuģiem atdalīt haizivs spuras.

Grozījums Nr. 5

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) 

(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 neatdalītām spurām. Lai 
sasniegtu pamatmērķi saglabāt haizivju 
krājumus un ņemtu vērā sabiedriskās 
apspriešanas rezultātus, ir vajadzīgs un 
pienāktos atbilstoši grozīt Regulu (EK) 
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Nr. 1185/2003. Nr. 1185/2003.

Or. it

Pamatojums

Ir precīzi un nepārprotami jāpasaka, ka visām nozvejotajām haizivīm izkraušanas laikā jābūt 
ar neatdalītām spurām, lai izvairītos no nepareizas prakses, piemēram, ieliekot spuras īpašos 
maisos, kurus pēc tam piestiprina liemenim.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1185/2003
3. pants – 1.a un 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) aiz 3. panta 1. punkta iekļauj šādu 
1.a punktu:

(2) Direktīvas 3. pantā aiz 1. punkta iekļauj 
šādus punktus:

„1.a Neskarot 1. punktu, un lai atvieglotu 
glabāšanu uz kuģa, haizivju spurās var 
izdarīt iegriezumus un tās pielocīt pie 
liemeņa.”

„1.a Neskarot 1. punktu, un lai atvieglotu 
glabāšanu uz kuģa, haizivju spurās var 
izdarīt iegriezumus un tās pielocīt pie 
liemeņa.

1.b Neskarot 1.a punktu, visām 
nozvejotajām haizivīm izkraušanas laikā 
jābūt ar vēl neatdalītām spurām.”

Or. it

Pamatojums

Ir precīzi un nepārprotami jāpasaka, ka visām nozvejotajām haizivīm izkraušanas laikā vēl 
jābūt ar neatdalītām spurām. Šis noteikums nav minēts nekur citur teksta normatīvajā daļā.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1185/2003
6. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja dalībvalsts karoga zvejas kuģi zvejo, 1. Dalībvalsts, kuras zvejas kuģi zvejo, 
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patur uz kuģa, pārkrauj citā kuģī vai 
izkrauj haizivis, karoga dalībvalsts
Komisijai vēlākais līdz 1. maijam nosūta
visaptverošu gada ziņojumu par šīs regulas 
īstenošanu iepriekšējā gadā. Ziņojumā 
raksturo, kā tiek uzraudzīta kuģu atbilstība 
regulai, un izpildes pasākumus, ko 
dalībvalstis īstenojušas neatbilstības 
gadījumā. Jo īpaši norāda šādu 
informāciju:

patur uz kuģa, pārkrauj citā kuģī vai 
izkrauj haizivis, un/vai dalībvalsts, kurā 
trešo valstu zvejas kuģi pārkrauj citā kuģī 
vai izkrauj haizivis, nosūta Komisijai 
vēlākais līdz 1. maijam visaptverošu gada 
ziņojumu par šīs regulas īstenošanu 
iepriekšējā gadā. Ziņojumā raksturo, kā 
tiek uzraudzīta kuģu atbilstība regulai, un 
izpildes pasākumus, ko dalībvalstis 
īstenojušas neatbilstības gadījumā. Jo īpaši 
norāda šādu informāciju saskaņā ar 
Padomes 2009. gada 20. novembra 
Regulu (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido 
Kopienas kontroles sistēmu, lai 
nodrošinātu atbilstību kopējās 
zivsaimniecības politikas noteikumiem1, 
un Komisijas 2011. gada 8. aprīļa 
Īstenošanas regulu (ES) Nr. 404/2011, ar 
kuru pieņem sīki izstrādātus noteikumus 
par to, kā īstenojama Padomes Regula 
(EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido 
Kopienas kontroles sistēmu, lai 
nodrošinātu atbilstību kopējās 
zivsaimniecības politikas noteikumiem2:
1 OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.
2 OV L 112, 30.4.2011., 1. lpp.

Or. it

Pamatojums

Regulas 1185/2003 1. pantā ir noteikta regulas darbības joma: tā attiecas ne tikai uz 
dalībvalstu kuģiem, bet arī uz visiem citiem kuģiem dalībvalstu jurisdikcijas jūras ūdeņos. 
Turklāt dažām dalībvalstīm, kuru kuģi haizivis nezvejo, netur uz kuģa, nepārkrauj citos kuģos 
un neizkrauj, ir ostas, kurās trešo valstu kuģiem ir iespēja haizivis izkraut. Visbeidzot, ar 
abām minētajām regulām ievieš īpašus noteikumus par nozvejas kontrolēšanu un precīzas 
prasības attiecībā uz inspekcijām un sankcijām.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1185/2003
6. pants – 1. punkts – 1. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– haizivju izkrāvumu skaits, – haizivju izkraušanu skaits un katrai 
izkraušanai — haizivju skaits pa sugām 
un zvejas vietām un kopējais katras sugas 
haizivju svars,

Or. it

Pamatojums

Pamatojoties uz Komisijas analīzi, Regula (EK) Nr. 1185/2003 neļauj vākt tādus datus kā 
nozvejotās sugas un populācijas lielums, kas veido pamatu zinātniskiem atzinumiem, lai 
īstenotu pārvaldības un saglabāšanas pasākumus. Tādēļ ir nepieciešams, ka dalībvalstis 
reģistrē izkrauto haizivju sugas un skaitu, zvejas vietas un katras sugas kopējo svaru un šo 
informāciju iekļauj gada ziņojumā.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1185/2003
6. pants – 1. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– veikto inspekciju skaits, – veikto inspekciju skaits, datums un vieta,

Or. it

Pamatojums

Lai iegūtu izsmeļošu ainu par šīs regulas pareizu piemērošanu dalībvalstīs, ir vajadzīgi 
precīzi dati par kompetento iestāžu veiktajām kontrolēm.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1185/2003
6. pants – 1. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– konstatēto pārkāpumu skaits un to būtība, 
tostarp pilnīga iesaistīto kuģu 

– konstatēto pārkāpumu skaits un to būtība, 
tostarp pilnīga iesaistīto kuģu 
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identifikācija. identifikācija, un piemērotās sankcijas 
katra pārkāpuma gadījumā.

Or. it

Pamatojums

Regulā (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu 
atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem, ir paredzēti atbilstoši sistemātiski 
pasākumi (tostarp saskaņā ar valsts tiesību aktiem administratīvo pārkāpumu procesu vai 
kriminālprocesu sākšana) pret fiziskām vai juridiskām personām, kas tiek turētas aizdomās 
par kopējās zivsaimniecības politikas noteikumu pārkāpumu.


