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ĪSS PAMATOJUMS

Laši nārsto vai mēdza nārstot ļoti daudzās upēs ap Baltijas jūru, un katrā no tām nārsto 
ģenētiski unikāla lašu populācija. Gadu gaitā daudzu šo populāciju skaits ir samazinājies līdz 
kritiskam līmenim vai pat tās ir izzudušas. Kaut arī joprojām ir upes, kurās nārsto 
dzīvotspējīgas populācijas, lielākās daļas savvaļas lašu (tie nav laši, kurus audzē, lai atjaunotu 
zivju krājumus) izcelsmes vieta ir ziemeļu rajoni, jo īpaši Zviedrijas un Somijas ziemeļu upes, 
kas ietek Botnijas līcī. Citos reģionos tādas problēmas kā piesārņojums, dzīvotņu 
iznīcināšana, hidroelektrostaciju aizsprosti un citas cilvēka radītas problēmas izraisa lašu 
populācijas daudzveidības samazināšanos.

Lašu nozveja Baltijas jūrā notiek pašā jūrā, piekrastes ūdeņos un atsevišķās upēs. Daudzos 
gadījumos upju populāciju apjomu palielina, tajās ielaižot smoltus — to parasti dara, jo upes 
aizdambē ar hidroelektrostaciju aizsprostiem vai tās negatīvi ietekmē cita veida faktoru 
pasliktināšanās.

Zinātniskos ieteikumus par lašiem sniedz Starptautiskā Jūras pētniecības padome, un tās 
skatījums ir visai pesimistisks:

 tikai dažās upēs ir novērojamas dzīvotspējīgas nārstojošas populācijas;
 izdzīvojušo jauno zivju īpatsvars daudzus gadus nezināmu iemeslu dēļ ir bijis mazs;
 nešķirojošā zveja atklātā jūrā attiecas uz visu veidu krājumiem, arī uz mazākajiem, un 

tāpēc ir grūti no jauna ielaist lašus upēs, kurās būtu piemērotas lašu dzīvotnes; 
 nesen noteiktās kopējās pieļaujamās nozvejas normas (KPN) ir augstākas, nekā ieteica 

zinātnieki;
 zvejas atklātā jūrā apjomu 2008. gadā samazināja, jo tika aizliegta zveja ar 

dreifējošiem tīkliem, taču kopš tā laika ir pieaugusi zveja ar āķu jedām;
 informācijas dokumentos lasi bieži vien uzskaita kā taimiņu.

Komisijas priekšlikumu izveidot daudzgadu plānu līdz ar to ir jāvērtē ļoti atzinīgi. Patiesi —
ar priekšlikuma palīdzību būtu iespējams panākt ievērojamus uzlabojumus attiecībā uz lašu 
zvejas Baltijas jūrā organizēšanu, ko daudzi uzskata par pārāk novēlotu soli. Krājumu 
mākslīga papildināšana, izņemot atsevišķās situācijās, ir apsveicama.

Tomēr plāni ir jāpastiprina no vairāku aspektu viedokļa, it īpaši attiecībā uz atpūtas zveju. 
Baltijas jūrā pieaug nekomerciālās lašu visu veida zvejas (noenkuroti tīkli, zivju krātiņi, 
makšķerēšana u. c.) apjoms, un tagad tās lēstais īpatsvars ir ceturtā daļa no visas reģistrētās 
nozvejas. Tā ir kategoriska prasība, lai šādu nozveju pilnībā uzraudzītu un iekļautu kopējās 
kvotās.

Tiek lēsts, ka liels ir arī nereģistrētās nozvejas apjoms, kas saskaņā ar Starptautiskā Jūras 
pētniecības padomes sniegto jaunāko informāciju daudzus gadus ir līdzvērtīgs pusei no 
reģistrētās nozvejas. Ir izdarīti grozījumi, lai pastiprinātu kontroli, it īpaši paplašinot 
reģistrēšanas prasības un nosakot zivju minimālo izkraušanas izmēru — 65 cm gan attiecībā 
uz lasi, gan taimiņu — otra pasākuma mērķis ir samazināt to gadījumu skaitu, kad lasi reģistrē 
kā taimiņu.

Katra ģenētiski atšķirīgā lašu populācija nārsto savā upē. Zvejojot atklātā jūrā visus bez 
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izšķiršanas, lašus nav iespējams nošķirt pēc izcelsmes, jo zivis zvejo, neņemot vērā piederību 
nedz upēm, nedz populācijām. Tas situāciju ir ietekmējis ļoti nelabvēlīgi, jo apdraudēto 
populāciju zivis vai zivis, kas tiek no jauna ielaistas upēs, tiek zvejotas kopā ar dzīvotspējīgu 
un pašreproduktīvu populāciju zivīm. Labākais lašu zvejas organizēšanas veids ir tos ķert tad, 
kad tie ir iepeldējuši upēs nārstošanas nolūkā, jo tad varētu ķert tikai noteikta veida lašus.

Grozījumi tiek izdarīti, lai pakāpeniski izbeigtu zveju atklātā jūrā. Tā kā šāds solis dažu valstu 
zivsaimniecības ietekmētu vairāk nekā citu valstu zivsaimniecības, ierosinātais izbeigšanas 
ilgums ir astoņi gadi, lai šā perioda beigās, zvejot drīkstētu tikai bāzes līniju perimetra 
iekšienē.

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Īstenošanas plānā, par kuru 2002. gadā 
Johannesburgā vienojās Pasaules augstākā 
līmeņa sanāksmē par ilgtspējīgu attīstību, 
noteikts, ka visi komerciālie krājumi līdz 
2015. gadam jāatjauno tādā apmērā, kas 
var nodrošināt maksimālo ilgtspējīgas 
ieguves apjomu. ICES uzskata, ka Baltijas 
lašupju krājumiem šis apjoms dažādās 
savvaļas lašupēs atbilst smoltu produkcijai 
60–75 % apmērā no potenciālās smoltu 
produkcijas kapacitātes. Šis zinātniskais 
ieteikums būtu jāizmanto par pamatu, 
nosakot daudzgadu plāna mērķus un 
mērķapjomus. 

(6) Īstenošanas plānā, par kuru 2002. gadā 
Johannesburgā vienojās Pasaules augstākā 
līmeņa sanāksmē par ilgtspējīgu attīstību, 
noteikts, ka visi komerciālie krājumi līdz 
2015. gadam jāatjauno tādā apmērā, kas 
var nodrošināt maksimālo ilgtspējīgas
ieguves apjomu. Šāda juridiska prasība 
kopš 1994. gada ir iekļauta ANO Jūras 
tiesību konvencijā. ICES uzskata, ka 
Baltijas lašupju krājumiem šis apjoms 
dažādās savvaļas lašupēs atbilst smoltu 
produkcijai 60–75 % apmērā no 
potenciālās smoltu produkcijas kapacitātes. 
Šis zinātniskais ieteikums būtu jāizmanto 
par pamatu, nosakot daudzgadu plāna 
mērķus un mērķapjomus. 

Or. en
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Baltijas jūrā lašu ģenētisko 
daudzveidību vislabāk var saglabāt, 
atļaujot to zveju tikai tad, kad tie ir 
pametuši jūru un sākuši virzīties augšup 
pa upēm uz nārsta vietām. Liegums zvejot
Baltijas jūrā atsevišķām dalībvalstīm un 
zivsaimniecības apakšnozarēm radītu 
nopietnas problēmas, un tāpēc lašu zveja 
jūrā būtu jāizbeidz pakāpeniski.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Lai novērstu iespējamību, ka 
noķertos lašus reģistrē kā taimiņus, būtu 
jānosaka kopējs abu zivju sugu 
minimālais izkraušanas izmērs.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Ievērojama daļa piekrastes kuģu, kuri 
zvejo lašus, ir īsāki par 10 m. Tāpēc zvejas 
žurnāla izmantošana, kas paredzēta 
Regulas (EK) Nr. 1224/2009 14. pantā, un 
iepriekšējs paziņojums, kas paredzēts tās 

(16) Ievērojama daļa piekrastes kuģu, kuri 
zvejo lašus, ir īsāki par 10 m. Tāpēc zvejas 
žurnāla izmantošana, kas paredzēta 
Regulas (EK) Nr. 1224/2009 14. pantā, un 
iepriekšējs paziņojums, kas paredzēts tās 
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17. pantā, būtu jāpaplašina, lai aptvertu 
visus kuģus. 

17. pantā, būtu jāpaplašina, lai aptvertu 
visus komerciālās zvejas kuģus un atpūtas 
zvejas pakalpojumu kuģus. 

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Nesenā zinātniskā ieteikumā norādīts, 
ka laša atpūtas zveja jūrā ievērojami 
ietekmē laša krājumus, lai gan datu 
kvalitāte šajā jomā nav izcila. Konkrēti, 
atpūtas zvejā no kuģiem, kurus ekspluatē 
uzņēmumi, kas piedāvā savus 
pakalpojumus peļņas gūšanas nolūkā, var 
tikt iegūta nozīmīga daļa Baltijas laša 
nozvejas. Lai daudzgadu plāns darbotos 
sekmīgi, ir lietderīgi ieviest dažus īpašus 
pārvaldības pasākumus šādu darbību 
kontrolei.

(19) Nesenā zinātniskā ieteikumā norādīts, 
ka laša atpūtas zveja jūrā ievērojami 
ietekmē laša krājumus, lai gan datu 
kvalitāte šajā jomā nav izcila. Lai 
daudzgadu plāns darbotos sekmīgi, ir 
lietderīgi ieviest dažus īpašus pārvaldības 
pasākumus, ar kuriem šādu atpūtas zveju 
kontrolē.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
2. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) laša atpūtas zvejai Baltijas jūrā, ja šādu 
zveju veic atpūtas zvejas pakalpojumu 
kuģi. 

b) laša atpūtas zvejai Baltijas jūrā un 
attiecīgajās dalībvalstīs. 

Or. en
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savvaļas lašupēs, kurās līdz šīs regulas
spēkā stāšanās dienai ir sasniegti 50 % 
potenciālās smoltu produkcijas kapacitātes, 
savvaļas smoltu produkcija piecu gadu 
laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
sasniedz 75 % no katras upes potenciālās 
smoltu produkcijas kapacitātes.

1. Savvaļas lašupēs, kurās līdz šīs regulas 
spēkā stāšanās dienai ir sasniegti 50 % 
potenciālās smoltu produkcijas kapacitātes, 
savvaļas smoltu produkcija piecu gadu 
laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
sasniedz 80 % no katras upes potenciālās 
smoltu produkcijas kapacitātes.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Savvaļas lašupēs, kurās līdz šīs regulas 
spēkā stāšanās dienai nav sasniegti 50 % 
potenciālās smoltu produkcijas kapacitātes, 
savvaļas smoltu produkcija piecu gadu 
laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
sasniedz 50 % un desmit gadu laikā pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā — 75 % no katras 
upes potenciālās smoltu produkcijas 
kapacitātes.

2. Savvaļas lašupēs, kurās līdz šīs regulas 
spēkā stāšanās dienai nav sasniegti 50 % 
potenciālās smoltu produkcijas kapacitātes, 
savvaļas smoltu produkcija piecu gadu 
laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
sasniedz 50 % un desmit gadu laikā pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā — 80 % no katras 
upes potenciālās smoltu produkcijas 
kapacitātes.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kad pagājuši desmit gadi pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā, savvaļas laša smoltu 

3. Kad pagājuši desmit gadi pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā, savvaļas laša smoltu 



PE480.861v01-00 8/13 PA\891460LV.doc

LV

produkcija katrā savvaļas lašupē tiek 
uzturēta vismaz 75 % apmērā no 
potenciālās smoltu produkcijas kapacitātes. 

produkcija katrā savvaļas lašupē tiek 
uzturēta vismaz 80 % apmērā no 
potenciālās smoltu produkcijas kapacitātes. 

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Laša krājumu gada KPN jūrā 
nepārsniedz apjomu, kas atbilst zvejas 
izraisītas zivju mirstības rādītājam 0,1. 

1. Laša krājumu gada KPN jūrā 
nepārsniedz apjomu, kas atbilst zvejas 
izraisītas zivju mirstības rādītājam 0,1. 

Lašu zveju, kas notiek atklātā jūrā ārpus 
bāzes līnijas perimetra, pakāpeniski 
izbeidz. Sešu gadu laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā to samazina līdz 50 % un 
aizliedz pilnībā astoņu gadu laikā pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Lašu un taimiņu minimālais izkraušanas 

izmērs
Lašu un taimiņu minimālais izkraušanas 
izmērs ir 65 cm.

Or. en
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Laša krājumu papildināšanu drīkst veikt 
tikai savvaļas lašupēs. Katrā upē ielaisto 
smoltu skaits nedrīkst pārsniegt novērtēto 
potenciālo smoltu produkcijas kapacitāti 
šajā upē.

1. Laša krājumu papildināšanu drīkst veikt 
tikai savvaļas lašupēs, ja tas ir 
nepieciešams, lai novērstu vietējo krājumu 
bojāeju. 

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Krājumu papildināšanu veic tā, lai tiktu 
aizsargāta dažādu lašupju krājumu 
ģenētiskā daudzveidība, ņemot vērā zivju 
sabiedrības upē, kurā veic krājumu 
papildināšanu, un blakus esošajās upēs, 
vienlaikus nodrošinot krājumu 
papildināšanas maksimālo efektivitāti.

2. Krājumu papildināšanu veic tā, lai tiktu 
aizsargāta dažādu lašupju krājumu 
ģenētiskā daudzveidība, ņemot vērā zivju 
populācijas upē, kurā veic krājumu 
papildināšanu, un blakus esošajās upēs, 
vienlaikus nodrošinot krājumu 
papildināšanas maksimālo efektivitāti. 
Smoltus iegūst no tuvākās savvaļas 
Lašupes.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts– da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) smoltus iegūst no tuvākās savvaļas 
lašupes.
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Or. en

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
15. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Papildus tam 
Regulas (EK) Nr. 1224/2009 55. panta 
3. punktu un Komisijas 2011. gada 
8. aprīļa Īstenošanas Regulas (ES) 
Nr. 404/2011, ar kuru pieņem sīki 
izstrādātus noteikumus par to, kā 
īstenojama Padomes Regula 
(EK) Nr. 1224/20091, 64. un 65. pantu 
piemēro mutatis mutandis visu veidu lašu 
atpūtas zvejai Baltijas jūrā.
____________________
1OV L 112, 30.4.2011., 1. lpp. 

Or. en

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no Regulas (EK) 
Nr. 1224/2009 14. panta, Eiropas 
Savienības zvejas kuģu kapteiņi, kuriem ir 
lašu zvejas atļauja, neatkarīgi no kuģa 
garuma reģistrē darbības zvejas žurnālā 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1224/2009 
14. pantā izklāstītajiem noteikumiem. 

Atkāpjoties no Regulas (EK) 
Nr. 1224/2009 14. panta, Eiropas 
Savienības zvejas kuģu kapteiņi, kuriem ir 
lašu zvejas atļauja, un Eiropas Savienības 
atpūtas zvejas pakalpojumu kuģu kapteiņi
neatkarīgi no kuģa garuma reģistrē 
darbības zvejas žurnālā saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1224/2009 14. pantā 
izklāstītajiem noteikumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
17. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no Regulas (EK) 
Nr. 1224/2009 17. panta 1. punkta 
ievadteikuma, Eiropas Savienības zvejas 
kuģu kapteiņi, uz kuru kuģiem patur lašus 
un/vai taimiņus, neatkarīgi no kuģa garuma 
tūlīt pēc zvejas darbības pabeigšanas 
paziņo savas karoga dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm informāciju, kas 
norādīta Regulas (EK) Nr. 1224/2009 
17. panta 1. punktā.

Atkāpjoties no Regulas (EK) 
Nr. 1224/2009 17. panta 1. punkta 
ievadteikuma, tādu Eiropas Savienības 
zvejas kuģu un Eiropas Savienības 
atpūtas zvejas pakalpojumu kuģu kapteiņi, 
uz kuriem patur lašus un/vai taimiņus, 
neatkarīgi no kuģa garuma tūlīt pēc zvejas 
darbības pabeigšanas paziņo savas karoga 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm 
informāciju, kas norādīta Regulas (EK) 
Nr. 1224/2009 17. panta 1. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
19. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19. pants svītrots
Nozvejas deklarācija

1. Atpūtas zvejas pakalpojumu kuģa 
kapteinis aizpilda nozvejas deklarāciju 
saskaņā ar III pielikumu un līdz katra 
mēneša pēdējai dienai nosūta to atpūtas 
zvejas pakalpojumu kuģa karoga 
dalībvalsts kompetentajai iestādei. 
2. Līdz katra mēneša 15. datumam 
attiecīgās dalībvalstis nozvejas 
deklarācijās norādīto informāciju par 
iepriekšējo mēnesi reģistrē savā 
elektroniskajā datubāzē, kas izveidota 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1224/2009 
116. panta 1. punkta f) apakšpunktu, un 
datorizētajā apstiprināšanas sistēmā, kas 
minēta Regulas (EK) Nr. 1224/2009 
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109. pantā. Elektroniskos datus un 
nozvejas deklarācijas glabā 3 gadus. 

Or. en

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
20. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20. pants svītrots
Izkrāvumu inspekcijas

Attiecīgās dalībvalstis nozvejas 
deklarācijās norādītās informācijas 
pareizību pārbauda, veicot izkrāvumu 
inspekcijas. Šādas izkrāvumu inspekcijas 
aptver vismaz 10 % no kopējā izkrāvumu 
skaita.

Or. en

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
21. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tas, kā atpūtas zvejas pakalpojumu kuģi 
ievēro noteikumus par kvotas izmantošanu, 
darbības atļaujām un nozvejas 
deklarācijām;

b) tas, kā atpūtas zvejas pakalpojumu kuģi 
un atpūtas zvejnieki, kas izmanto 
stacionāros zvejas rīkus, ievēro 
noteikumus par kvotas izmantošanu, 
darbības atļaujām un nozvejas 
deklarācijām;

Or. en
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Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
III pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

III PIELIKUMS svītrots
NOZVEJAS DEKLARĀCIJAS

Katra attiecīgā dalībvalsts izdod saviem 
atpūtas zvejas pakalpojumu kuģiem 
oficiālu veidlapu, kura jāaizpilda kā 
nozvejas deklarācija. Šajā veidlapā ir 
vismaz šāda informācija:
a) saskaņā ar šīs regulas 18. pantu izdotas 
īpašās darbības atļaujas atsauces numurs;
b) tās fiziskās vai juridiskās personas 
vārds/nosaukums, kura ir saskaņā ar šīs 
regulas 18. pantu izdotas īpašās darbības 
atļaujas turētājs;
c) atpūtas zvejas pakalpojumu kuģa 
kapteiņa vārds un paraksts;
d) datums un laiks, kad kuģis izgājis no 
ostas un ieradies ostā, un zvejas reisa 
ilgums; 
e) izkraušanas vieta un laiks (pa zvejas 
reisiem);
f) izmantotie zvejas rīki (pa zvejas 
darbībām);
g) izkrauto zivju daudzumi (pa sugām un 
zvejas reisiem);
h) izmesto zivju daudzumi (pa sugām un 
zvejas reisiem);
i) nozvejas apgabali (pa zvejas reisiem), 
izteikti kā ICES statistiskie taisnstūri. 

Or. en


