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ĪSS PAMATOJUMS

Komisijas priekšlikumam, ar ko paredz īpašus nosacījumus zvejai dziļūdens krājumos 
Ziemeļaustrumu Atlantijā un noteikumus zvejai starptautiskajos ūdeņos un ar ko atceļ Regulu 
(EK) Nr. 2347/2002 (2012/0179(COD), ir potenciāls novērst turpmāku negatīvu ietekmi uz 
jutīgām jūras ekosistēmām un atjaunot dziļjūras zivju populācijas.

Dziļjūra ir teritorija ar augstu bioloģisko daudzveidību un tajā sastopamas unikālas un 
ārkārtīgi retas sugas un dzīvotnes. Nesenie Francijas Jūras izpētes un apsaimniekošanas 
institūta IFREMER novērošanas ziņojumi liecina, ka dziļjūras traļos tiek nozvejoti īpatņi no 
144 sugām. Daudzas dziļjūras sugas aug lēni, dzīvo ilgi, tām ir zema auglība, un to 
reproduktīvā fāze ir vēla, tāpēc šīs sugas ir īpaši neaizsargātas pret pārzveju. Ļoti maz ir 
zināms par bioloģiju un dzīves cikla īpatnībām lielākās daļas to sugu gadījumā, kuras nozvejo 
ES dziļūdens zvejas kuģi Savienības ūdeņos un Ziemeļaustrumu Atlantijas starptautiskajos 
ūdeņos, bet ir zināms, ka lielākā daļa no šīm sugām ir īpaši neaizsargātas pret zvejas ietekmi.  
Spēkā esošie ES tiesību akti nereglamentē lielākās daļas šo sugu nozveju.

Lielākā daļa dziļjūras sugu zivju tiek noķertas ar grunts traļiem — zvejas metodi, kas izposta 
dziļjūras bentiskās ekosistēmas, velkot pa jūras dibenu tērauda plāksnes, smagas tauvas un 
tīklus. Starptautiskā Jūras pētniecības padome (ICES) ir atzinusi, ka, lai gan visas zvejas 
metodes, kas skar jūras dibenu var ietekmēt dziļjūras bentiskās ekosistēmas, „grunts tralis 
nodara daudz lielāku kaitējumu jūras dibenam, nekā statiskie zvejas rīki”1. Atbilstīgi ANO 
Vides programmas (UNEP) un citas zinātniskās izpētes rezultātiem, grunts tralēšana ir atzīta 
par vienu no vislielākajiem apdraudējumiem dziļjūras koraļļu un sūkļu ekosistēmām.2 3
Komisijas priekšlikumam, ar ko paredz īpašus nosacījumus zvejai dziļūdens krājumos 
Ziemeļaustrumu Atlantijā un noteikumus zvejai starptautiskajos ūdeņos 2012/0179(COD) un 
ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2347/2002, ir potenciāls novērst turpmāku negatīvu ietekmi uz 
jutīgām jūras ekosistēmām un atjaunot dziļjūras zivju populācijas. 

Šajā atzinumā tiek viennozīmīgi atbalstīta jūras dibenam paredzētu postošu zvejas rīku 
izmantošanas pakāpeniska izbeigšana saskaņā ar vairākiem starptautiskiem nolīgumiem, un jo 
īpaši ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcijām 59/25 (2004), 61/105 (2006), 64/72 (2009) un 
66/68 (2011) par dziļjūras zivsaimniecības pārvaldību starptautiskajos ūdeņos4, dodot vienu 
gadu laika, lai zivsaimnieki varētu sākt izmantot alternatīvus zvejas rīkus un metodes.

Attiecībā uz ES kuģiem, kas darbojas starptautiskos ūdeņos, kur zveja nav reglamentēta, ir 
jāņem vērā tas, ka ar Regulu Nr. 734/2008 ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcija Nr. 61/105 
jau ir iestrādāta ES tiesību aktos, lai pilnveidotu īpašos pieejas nosacījumus grunts zvejai, ko 
veic ES kuģi, kas zvejo zivsaimniecības pārvaldības reģionālo organizāciju vai daudzpusējo 
zivsaimniecības nolīgumu nereglamentētos starptautiskos ūdeņos. Ar šo atzinumu tiek 
atjaunināti pieejas nosacījumi dziļjūras zivju krājumiem attiecībā uz ES kuģiem, kas zvejo 
                                               
1 NEAFC request to evaluate the use and quality of VMS data, ICES Advice 2007, Book 9. page 30
2 A. Friewald, J.H. Fosså, T. Koslow & J.M. Roberts. Cold-water coral reefs. UNEP-WCMC, Cambridge, UK. 2004.
3 M.M. Hogg, O.S. Tendal, K.W. Conway, S.A. Pomponi, R.W.M. van Soest, J. Gutt, M. Krautter & J.M. Roberts. Deep-sea Sponge Grounds: 
Reservoirs of Biodiversity, UNEP -WCMC Biodiversity Series No. 32, UNEP -WCMC, Cambridge, UK. 2010
4 International Guidelines for the Management of Deep-sea Fisheries in the High Seas. United Nations Food and Agriculture Organization, 
Rome. 2008
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Savienības ūdeņos un Ziemeļaustrumu Atlantijas starptautiskajos ūdeņos, iekļaujot šajos 
nosacījumos iepriekšminētās ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcijas. Turklāt ar to tiek 
noteikti kritēriji dziļjūras zvejas ietekmes novērtējumam atbilstīgi starptautiskajiem 
standartiem, nosakot, kuras jūras ekosistēmas ir jutīgas un nosakot galvenos kaitīgas ietekmes 
veidus, par kuriem ir panākta vienošanās ANO FAO (ANO Pārtikas un lauksaimniecības 
organizācijas) paspārnē, ko vēlāk pieņēma ANO FAO Zivsaimniecības komiteja un 
apstiprināja ANO Ģenerālā asambleja, iekļaujot tos ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcijās 
Nr. 64/72 un Nr. 66/881.

No vides viedokļa tas ir kritiski svarīgi, ņemot vērā dziļūdens zivju sugu populāciju un 
bentisko dzīvotņu neaizsargātību, kuras šajā reģionā ietekmē dziļūdens zivsaimniecība.
Pieprasot dziļūdens jūras dibena zivsaimniecību iepriekšēju ietekmes uz vidi novērtējumu, 
tiks būtiski veicināta laba vides stāvokļa sasniegšana atbilstīgi Jūras stratēģijas pamatdirektīvā 
noteiktajiem mērķiem un ES mērķiem attiecībā uz bioloģisko daudzveidību zivsaimniecībās.

Visbeidzot jāmin, ka šajā atzinumā ir vairāki papildu grozījumi, kas panāk Komisijas 
priekšlikuma saskaņotību ar Lisabonas līgumu, kurš LESD 11. pantā nosaka, ka, nosakot un 
īstenojot Savienības politiku un darbības, tajās jāparedz vides aizsardzības prasības, lai jo 
īpaši veicinātu ilgtspējīgu attīstību. 

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 43. panta 2. punktu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 43. panta 2. punktu
un 191. pantu,

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz dziļjūras pieejas noteikumu pārskatīšanu, kas aptver arī jutīgu jūras ekosistēmu 
pārvaldības jautājumus, ir svarīgi uzsvērt LESD 191. pantu, kas nosaka pamatu Savienības 

                                               
1 International Guidelines for the Management of Deep-sea Fisheries in the High Seas. United 
Nations Food and Agriculture Organization, Rome. 2008
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vides politikai.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1.a atsauce (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) LESD 11. pantā ir noteikts, ka, 
nosakot un īstenojot Savienības politiku 
un darbības, tostarp dziļjūras 
zivsaimniecību aizsardzību, tajās jāparedz 
vides aizsardzības prasības, lai jo īpaši 
veicinātu ilgtspējīgu attīstību;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina atbilstību Savienības pamattiesību aktiem, kur LESD 11. pantā 
noteikts, ka vides aizsardzības prasības ir jāintegrē Savienības politikas virzienu izstrādē un 
īstenošanā. 

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
19. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Komisijai vajadzētu būt pilnvarotai 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu, lai noteiktu pasākumus, kas 
papildina ikgadējos piepūles limitus, ja 
dalībvalstis šos pasākumus nepieņem vai ja 
pasākumi, ko tās pieņem, neatbilst šīs 
regulas mērķiem vai ir nepietiekami 
attiecībā uz mērķiem, kas norādīti šajā 
regulā.

(19) Komisijai vajadzētu būt pilnvarotai 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu, lai izdarītu izmaiņas 
nosacījumos attiecībā uz to, kāda zveja ir 
uzskatāma par dziļūdens zveju, lai ņemtu 
vērā dažādos dalībvalstu izmantošanas 
modeļus, kā arī jaunāko zinātnisko 
informāciju par dziļūdens sugu krājumu 
struktūru un izplatību. Vajadzības 
gadījumā Komisijai jāpiešķir pilnvaras 
izdarīt grozījumus arī attiecībā uz 
izkraušanas un pārkraušanas kvotām 
kuģiem, kuriem nav dziļūdens zvejas 
atļaujas, lai ņemtu vērā dalībvalstu 
dažādos izmantošanas modeļus, kā arī lai
noteiktu pasākumus, kas papildina 



PE500.728v02-00 6/16 PA\925370LV.doc

LV

ikgadējos piepūles limitus, ja dalībvalstis 
šos pasākumus nepieņem vai ja pasākumi, 
ko tās pieņem, neatbilst šīs regulas 
mērķiem vai ir nepietiekami attiecībā uz 
mērķiem, kas norādīti šajā regulā.

Or. en

Pamatojums

Jaunie deleģēto aktu pieņemšanas gadījumi, ko ierosina referente. 

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – d apakšpunkts un e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) "dziļūdens sugas" ir sugas, kas 
uzskaitītas I pielikumā;

d) "dziļūdens sugas" ir sugas, kas 
uzskaitītas I pielikumā, kurā noteikts 
norādošs nenoslēgts saraksts, kā arī citas 
sugas, kas, pamatojoties uz zinātniskās 
padomdevējas struktūras ieteikumu, 
atzīstamas par dziļūdens sugām;

(e) "visjutīgākās sugas" ir dziļūdens sugas, 
kas minētas I pielikuma tabulas trešajā 
slejā ar nosaukumu "Visjutīgākā (x)";

(e) "visjutīgākās sugas" ir dziļūdens sugas, 
kas kvalificējamas kā izzūdošas, 
apdraudētas vai īpaši apdraudētas, 
saskaņā ar IUCN Sarkanās grāmatas 
kritērijiem; retas sugas; vai sugas, kuras 
zinātniskā padomdevēja struktūra ir 
noteikusi kā īpaši pakļautas izzušanas 
riskam, vai attiecībā uz kurām zinātniskā 
padomdevēja struktūra ir ieteikusi ļoti 
samazināt vai pilnīgi nepieļaut piezveju;

Or. en

Pamatojums
Sarakstam pirmajā pielikumā, tostarp visjutīgāko sugu sarakstam, pie kurām ir „x” zīme 
trešajā tabulas ailē, ir jābūt norādošam un nenoslēgtam, lai to varētu periodiski atjaunināt, 
pamatojoties uz stingriem zinātniskajiem ieteikumiem. „Visjutīgāko sugu definīcijai” jābūt 
pamatotai ar zinātniskiem ieteikumiem, par kuriem panākta starptautiska vienošanās 
(piemēram, IUCN Sarkanā grāmata un FAO vadlīniju 14. punkts). 
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – ja apakšpunkts (jauns) un jb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ja) „būtiska negatīva ietekme" ir 
ietekme, kuras nozīme un īpašības ir 
tādas, kā noteikts FAO 2008. gada  
Starptautisko vadlīniju dziļjūras 
zivsaimniecību pārvaldībai 
starptautiskajos ūdeņos 17.–20. punktā;
(jb) „jutīgas jūras ekosistēmas" ir jūras 
ekosistēmas, kas atbilst kritērijiem, kas 
noteikti FAO 2008. gada  Starptautisko 
vadlīniju dziļjūras zivsaimniecību 
pārvaldībai starptautiskajos ūdeņos 
42. punktā.

Or. en

Pamatojums

Skat. 4. grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Saskaņā ar IUCN Sarkano grāmatu, 
sugu sarakstu I pielikumā, tostarp to sugu 
sarakstu, kas noteiktas par visjutīgākajām 
saskaņā ar 2. punkta e) apakšpunktu, 
Komisija pārskata ik pēc diviem gadiem, 
atbilstīgi 20. panta noteikumiem pieņemot 
deleģētos aktus.

Or. en
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Jutīgu jūras ekosistēmu noteikšana un 

aizsardzība
1. Dalībvalstis izmanto labāko pieejamo 
zinātnisko un tehnisko informāciju, 
tostarp bioģeogrāfisko informāciju, lai 
noteiktu, kur atrodas jutīgas jūras 
ekosistēmas, vai kur tās varētu rasties. 
Turklāt zinātniskā padomdevēja struktūra 
izstrādā novērtējumu par teritorijām, kur 
ir zināms, ka pastāv jutīgas jūras 
ekosistēmas, vai tās var veidoties 
teritorijās un dziļumā, kur varētu tikt 
atļauta dziļūdens sugu zivsaimniecība.
2. Gadījumos, kad, pamatojoties uz 
1. punktā minēto informāciju, ir noteiktas 
izveidojušās jutīgas jūras ekosistēmas vai 
teritorijas, kur tās visticamāk veidosies —
dalībvalstis un zinātniskā padomdevēja 
struktūra savlaicīgi informē Komisiju. 
3. Pamatojoties uz 2. punktā minēto 
informāciju, Komisija uz laiku slēdz šīs 
teritorijas līdz tiek noteikti saglabāšanas 
un pārvaldības pasākumi, lai novērstu 
būtisku negatīvu ietekmi uz jutīgajām 
jūras ekosistēmām. 
4. Līdz šādu saglabāšanas un pārvaldības 
pasākumu noteikšanai attiecīgās 
teritorijas paliek slēgtas grunts zvejai. 
5. Dalībvalstis nekavējoties īsteno šo 
teritoriju slēgšanu un nekavējoties paziņo 
Komisijai, kā arī tai piederošajiem kuģiem 
par attiecīgo slēgšanu. Slēgšana ir 
piemērojama visiem Savienības kuģiem. 
6. Slēgtās teritorijas tiek atvērtas zvejas 
darbībām, ja zinātniskā padomdevēja 
struktūra nodrošina pierādījumus, ka 
jutīgās jūras ekosistēmas neatrodas šajā 
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teritorijā, vai Komisija nosaka, ka ir 
pieņemti pasākumi, lai nodrošinātu, ka 
būtiska negatīva ietekme uz jutīgajām 
jūras ekosistēmām tiks novērsta.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu regulā tiek iestrādātas prasības, kas noteiktas ANO Ģenerālās asamblejas 
Rezolūcijas 61/105 83. punkta c) apakšpunktā, un ANO Ģenerālās asamblejas 
Rezolūcijas 64/72 119. punkta b) apakšpunktā, kā arī Padomes 2008. gada 15. jūlija Regulas 
Nr. 734/2008 par jutīgu jūras ekosistēmu aizsardzību pret grunts zvejas rīku negatīvo ietekmi 
tāljūras zvejā 8. pantā.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – c apakšpunkts un ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) kuģa kapteinis zvejas žurnālā ieraksta 
dziļūdens sugu procentuālo daļu, kas 
vienāda vai lielāka par 10 % no kopējās 
nozvejas svara attiecīgajā zvejas dienā.

(c) kuģa kapteinis zvejas žurnālā ieraksta 
dziļūdens sugu procentuālo daļu, kas 
vienāda vai lielāka par 10 % no kopējās 
nozvejas svara katrā zvejas dienā, vai 
zvejas darbības, kuru rezultātā ir noķertas 
un paturētas vairāk nekā 10 tonnas 
dziļjūras sugu zivju katrā kalendārajā 
gadā
(ca) kuģi izmanto grunts zvejas rīkus, kas 
paredzēti 200 metru vai mazākam 
dziļumam

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek nodrošināts, ka šī regula attiecas uz grunts zveju visās teritorijās, kur 
iespējams sastopamas gan jutīgas dziļūdens sugas, gan jutīgas dziļūdens ekosistēmas. 
Robežvērtība, kas noteikta 4. panta 2. punkta d) apakšpunkta grozījumā, vienkāršo šīs regulas 
monitoringu un piemērošanu — izmantojot satelītnovērošanas sistēmu (VMS), ir jābūt relatīvi 
vienkāršāk uzraudzīt dziļumu, kādā notiek zveja, nevis par atsauces vērtību izmantojot 
dziļjūras sugu īpatņu skaitu piezvejā. ANO FAO par dziļūdeni uzskata tos ūdeņus, kuru 
maksimālais dziļums ir vairāk nekā 200 metru. 
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Komisija, atbilstīgi 20. panta 
noteikumiem pieņemot deleģētos aktus, 
var pārskatīt nosacījumus par to, kādi 
zvejas veidi no 2. punktā minētajiem ir 
uzskatāmi par dziļūdens zveju, lai ņemtu 
vērā dalībvalstu dažādos izmantošanas 
modeļus un jaunu zinātnisko informāciju 
par dziļūdens sugu krājuma struktūru un 
izplatību.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
4. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Komisija, atbilstīgi 20. panta 
noteikumiem pieņemot deleģētos aktus, ir 
pilnvarota izdarīt  izmaiņas nosacījumos 
attiecībā uz izkraušanas un pārkraušanas 
kvotām kuģiem, kuriem nav dziļūdens 
zvejas atļaujas, lai ņemtu vērā dalībvalstu 
dažādos izmantošanas modeļus. 

Or. en
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts līdz 2.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Jebkurā zvejas atļaujā, kas izdota, 
pamatojoties uz pieteikumu, kas iesniegts 
saskaņā ar 1. punktu, norāda izmantojamo 
grunts zvejas rīku un nosaka, ka atļautās 
zvejas darbības drīkst veikt tikai apgabalā, 
kurā pārklājas plānotā zvejas darbība, kā 
izklāstīts 1. punkta a) apakšpunktā, un jau 
veiktā zvejas darbība, kā izklāstīts 
1. punkta b) apakšpunktā. Tomēr plānotās 
zvejas darbības apgabalu var paplašināt 
ārpus pašreiz veiktās zvejas darbības 
apgabala robežām, ja dalībvalsts, balstoties 
uz zinātnisko ieteikumu, ir novērtējusi un 
dokumentējusi, ka šādai paplašināšanai 
nevarētu būt ievērojama nelabvēlīga 
ietekme uz jutīgām jūras ekosistēmām.

2. Jebkurā zvejas atļaujā, kas izdota
pirmajos divos gados pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā, pamatojoties uz 
pieteikumu, kas iesniegts saskaņā ar 
1. punktu, norāda izmantojamo grunts 
zvejas rīku un nosaka, ka atļautās zvejas 
darbības drīkst veikt tikai apgabalā, kurā 
pārklājas plānotā zvejas darbība, kā 
izklāstīts 1. punkta a) apakšpunktā, un jau 
veiktā zvejas darbība, kā izklāstīts 
1. punkta b) apakšpunktā. Tomēr plānotās 
zvejas darbības apgabalu var paplašināt 
ārpus pašreiz veiktās zvejas darbības 
apgabala robežām, ja dalībvalsts, balstoties 
uz zinātnisko ieteikumu, ir novērtējusi un 
dokumentējusi, ka šādai paplašināšanai 
nevarētu būt ievērojama nelabvēlīga 
ietekme uz jutīgām jūras ekosistēmām.

2.a Lai saņemtu atļaujas, uz kurām 
neattiecas 7. panta 2. punkta nosacījumi,
iesniegtie pieteikumi var attiekties vienīgi 
uz teritorijām, kurām jau ir veikts 
ietekmes uz vidi novērtējums saskaņā ar 
III pielikumā noteiktajiem kritērijiem. 
Ietekmes uz vidi novērtējums tiek 
publiskots. Ietekmes uz vidi novērtējumu 
pārskata zinātniskā padomdevēja 
struktūra. Komisija var izdarīt 
pielāgojumus vai uzlabojumus 
novērtējumam, vai tā var pieprasīt to 
izdarīt dalībvalstīm, pamatojoties uz 
jebkuriem zinātniskās padomdevējas 
struktūras ieteikumiem. Komisija arī 
pārskata visus novērtējumus, lai ņemtu 
vērā individuālo, kolektīvo un kumulatīvo 
ietekmi, un izdarītu vai pieprasītu izdarīt 
pielāgojumus vai uzlabojumus 
konkrētajiem ietekmes novērtējumiem.
2.b Veicot 3. punktā minēto izvērtējumu, 
kompetentās iestādes piemēro 
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piesardzības kritērijus. Ja rodas šaubas 
par to, vai negatīvā ietekme ir būtiska, 
iestādes pieņem, ka iespējamā negatīvā 
ietekme, kas norādīta zinātniskajā 
ieteikumā, ir būtiska.
2.c Sākot ar trešo gadu pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā, lai saņemtu jebkuru 
zvejas atļauju attiecībā uz 2. punktā 
izskatītajām teritorijām, kā nosacījums 
zvejas atļaujas izsniegšanai arī ir 
nepieciešams ietekmes uz vidi 
novērtējums saskaņā ar 3. punktu.
2.d Teritorijās, attiecībā uz kurām nav 
veikts pienācīgs zinātnisks novērtējums, 
kāds minēts 3. punktā, grunts zvejas rīku 
izmantošana ir aizliegta.
2.e Grunts zvejas darbības tiek atļautas 
saskaņā ar šīs regulas nosacījumiem, ja 
ietekmes novērtējums apliecina, ka jutīgās 
jūras ekosistēmas netiks apdraudētas.

Or. en

Pamatojums

Uztur spēkā COM priekšlikumu par ietekmes novērtējumu attiecībā uz jaunām zvejas 
teritorijām (t.i. ārpus tām, kuras zivsaimniecības jau izmanto), bet nosaka divu gadu periodu 
šīs prasības ieviešanai attiecībā uz jau izmantotajām jūras grunts zvejas teritorijām. Ar to tiek 
iekļauti attiecīgie punkti no ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcijām Nr. 61/195 un Nr. 64/72; 
kā arī starptautiski pieņemti kritēriji jaunā grozījumā III pielikumam, kas noteikti FAO 
2008. gada  Starptautiskajās vadlīnijās dziļjūras zivsaimniecību pārvaldībai starptautiskajos 
ūdeņos. 

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zvejas atļaujas, kas minētas 4. panta 
1. punktā, kuģiem, kas izmanto grunts 
traļus vai pie grunts nostiprinātus žaunu 
tīklus, zaudē spēku vēlākais divus gadus
pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Pēc minētā 
datuma neizdod un neatjauno zvejas 

Zvejas atļaujas, kas minētas 4. panta 
1. punktā, kuģiem, kas izmanto grunts 
traļus vai pie grunts nostiprinātus žaunu 
tīklus, zaudē spēku vēlākais vienu gadu
pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Pēc minētā 
datuma neizdod un neatjauno zvejas 
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atļaujas, kas ļauj zvejot dziļūdens sugas ar 
minētajiem zvejas rīkiem.

atļaujas, kas ļauj zvejot dziļūdens sugas ar 
minētajiem zvejas rīkiem.

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja, balstoties uz labāko pieejamo 
zinātnisko informāciju, maksimālajam 
ilgtspējīgas ieguves apjomam atbilstošus 
ieguves apjomus nav iespējams noteikt, 
zvejas iespējas nosaka šādi:

2. Ja, balstoties uz labāko pieejamo 
zinātnisko informāciju, nav iespējams 
noteikt ieguves apjomus, kas nodrošinātu 
dziļjūru sugu populāciju uzturēšanu vai 
atjaunošanu tādā līmenī, lai pārsniegtu 
līmeni, kas līdz 2015. gadam nodrošinātu 
maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu,
zvejas iespējas nosaka šādi:

(a) ja labākajā pieejamajā zinātniskajā 
informācijā noteikti ieguves apjomi, kas 
atbilst piesardzīgajai pieejai zvejniecību 
pārvaldībā, zvejas iespējas attiecīgajam 
zvejas pārvaldības periodam nedrīkst 
noteikt lielākas par šiem apjomiem;

(a) ja labākajā pieejamajā zinātniskajā 
informācijā noteikti ieguves apjomi, kas 
atbilst piesardzīgajai pieejai zvejniecību 
pārvaldībā, zvejas iespējas attiecīgajam 
zvejas pārvaldības periodam nenosaka
lielākas par šiem apjomiem;

(b) ja par konkrētu krājumu vai sugām 
nepietiekamu datu dēļ labākajā pieejamajā 
zinātniskajā informācijā nav noteikti 
ieguves apjomi, kas atbilst piesardzīgajai 
pieejai zvejniecību pārvaldībā, attiecīgai 
zvejniecībai zvejas iespējas iedalīt 
nedrīkst.

(b) ja par konkrētu krājumu vai sugām 
nepietiekamu datu dēļ labākajā pieejamajā 
zinātniskajā informācijā nav noteikti 
ieguves apjomi, kas atbilst piesardzīgajai 
pieejai zvejniecību pārvaldībā, attiecīgai 
zvejniecībai zvejas iespējas neiedala;

(c) tiek izstrādāti un noteikti pārvaldības 
pasākumi, tostarp zvejas iespējas attiecībā 
uz mērķsugām jauktu sugu 
zivsaimniecībās, lai novērstu visjutīgāko 
sugu piezveju un nodrošinātu visu pārējo 
attiecīgajā zivsaimniecībā izmantoto sugu 
ilgtspējību ilgtermiņā; kā arī
(d) pieņem nosacījumus, lai efektīvi 
nepieļautu izmetumus. Šo nosacījumu 
mērķis ir panākt visu uz kuģa esošo zivju 
un citu sugu, kas nav zivis, izkraušanu, 
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izņemot gadījumus, kad tas būtu pretrunā 
spēkā esošajiem kopējās zivsaimniecības 
politikas noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

In accordance with the latest knowledge and advice from ICES on certain deep-sea fisheries, 
which are mixed fisheries, and where a high number of non-targeted species are caught, some 
of which are known to be highly vulnerable to the impact of fishing and, in the case of several 
species of deep-sea sharks recognized as endangered or critically endangered in the 
Northeast Atlantic by the IUCN Shark Specialist Group. This amendment also ensures 
consistency with Article 12(1) c) of the COM proposal, and refers to the need to protect and 
manage other non-fish species, such as corals and sponges. 

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts līdz 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisijai uz nenoteiktu laiku piešķir 
pilnvaras pieņemt 13. pantā minētos 
deleģētos aktus.

2. Komisijai uz nenoteiktu laiku piešķir 
pilnvaras pieņemt 3. panta 2.a punktā, 
4. panta  2.a un 5.a punktā, kā arī
13. pantā minētos deleģētos aktus.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 13. pantā minēto pilnvaru 
deleģēšanu. Ar atsaukšanas lēmumu tiek 
izbeigta minētajā lēmumā norādīto 
pilnvaru deleģēšana. Tas stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc lēmuma publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai 
arī vēlākā datumā, kas tajā norādīts. Tas 
neskar jau spēkā esošos citus deleģētos 
aktus.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 3. panta 2.a punktā, 
4. panta  2.a un 5.a punktā, kā arī
13. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar 
atsaukšanas lēmumu tiek izbeigta minētajā 
lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšana. Tas 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī, vai arī vēlākā datumā, kas tajā 
norādīts. Tas neskar jau spēkā esošos citus 
deleģētos aktus.

4. Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto 
tiesību aktu, Komisija par to paziņo 
vienlaikus Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

4. Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto 
tiesību aktu, Komisija par to paziņo 
vienlaikus Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

5. Deleģēts akts, kas pieņemts saskaņā ar 
13. pantu, stājas spēkā tikai tad, ja ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome 2 mēnešu 
laikā pēc minētā akta paziņošanas Eiropas 

5. Deleģēts akts, kas pieņemts saskaņā ar
3. panta 2.a punktu, 4. panta  2.a un 
5.a punktu, kā arī 13. pantu, stājas spēkā 
tikai tad, ja ne Eiropas Parlaments, ne 
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Parlamentam un Padomei, nav cēluši 
iebildumus vai ja pirms minētā termiņa 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju, ka necels 
iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai 
Padomes ierosmes minēto termiņu 
pagarina par 2 mēnešiem.

Padome 2 mēnešu laikā pēc minētā akta 
paziņošanas Eiropas Parlamentam un 
Padomei, nav cēluši iebildumus vai ja 
pirms minētā termiņa beigām gan Eiropas 
Parlaments, gan Padome ir informējuši 
Komisiju, ka necels iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes ierosmes 
minēto termiņu pagarina par 2 mēnešiem.

Or. en

Pamatojums

Jaunie deleģēto aktu pieņemšanas gadījumi, ko ierosina referente.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
IIa pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IIa pielikums
Ietekmes novērtējumā, kas minēts 7.panta 
1. punktā, tostarp izvērtē:
a) veiktās vai paredzētās zvejas veidus, 
tostarp kuģu un zvejas rīku veidus, zvejas 
teritorijas, mērķsugas un iespējamās 
piezvejas sugas, zvejas piepūles līmeņus 
un zvejas ilgumu (ieguves plānu);
b) labāko pieejamo zinātnisko un tehnisko 
informāciju par zivsaimniecības resursu 
pašreizējo stāvokli un bāzes informāciju 
par ekosistēmām, dzīvotnēm un kopienām 
zvejas teritorijā, ar kuru salīdzināt 
turpmākās izmaiņas;
c) to jutīgo jūras ekosistēmu noteikšanu, 
aprakstīšanu un kartēšanu, kas jau ir 
zināmas, vai sagaidāms, ka tās izveidosies 
attiecīgajā zvejas teritorijā;
d) datus un metodes, kas izmantotas, lai 
noteiktu, aprakstītu un novērtētu 
attiecīgās darbības ietekmi, identificētu 
zināšanu trūkumu, kā arī izvērtētu 
novērtējumā sniegtās informācijas 
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neskaidrības;
e) iespējamās ietekmes veida, apjoma un 
ilguma noteikšanu, aprakstīšanu un 
novērtēšanu, tostarp attiecībā uz to 
darbību kumulatīvo ietekmi, kas izskatītas 
attiecīgās zvejas teritorijas jutīgo jūras 
ekosistēmu un zemas produktivitātes 
zivsaimniecības resursu novērtējumā;
f) zvejas darbību iespējamās ietekmes 
riska novērtējumus, lai noteiktu, kura 
ietekme varētu būt būtiski negatīva uz 
jutīgajām jūras ekosistēmām un zemas 
produktivitātes zivsaimniecības resursiem;  
kā arī ierosinātos mazināšanas un 
pārvaldības pasākumus, kas jāizmanto, lai 
novērstu būtisku negatīvu ietekmi uz 
jutīgajām jūras ekosistēmām un 
nodrošinātu zemas produktivitātes 
zivsaimniecības resursu ilgtermiņa 
saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu, 
kā arī pasākumus, kas jāizmanto, lai 
novērtētu zvejas darbību ietekmi.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek nodrošināts, ka Savienība izpilda savas saistības īstenot 2008. gada 
FAO Starptautiskās vadlīnijas dziļjūras zivsaimniecību pārvaldībai starptautiskajos ūdeņos, 
ieviešot to, ka III pielikuma redakcija ir vienāda ar minēto vadlīniju 47. punktu.  Šīs 
vadlīnijas tika pieņemtas 2008. gadā un sekojoši apstiprinātas un iekļautas ANO Ģenerālās 
asamblejas rezolūcijās Nr.64/72 (2009) un Nr. 66/68 (2011) par dziļjūras zivsaimniecības 
pārvaldības noteikumiem. Tie ir starptautiski apspriesti un pieņemti standarti ietekmes 
novērtējumam attiecībā uz dziļūdens grunts zivsaimniecībām.


