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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dažiem tehniskajiem un 
kontroles pasākumiem Skagerakā un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 850/98 un 
Regulā (EK) Nr. 1342/2008
(COM(2012)0471 – C7-0431/2012 – 2012/0232(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0471),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 43. panta 
2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0431/2011),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 14. novembra 
atzinumu1,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu (A7-0000/2012),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
-1. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) Tā kā Skageraks ir vienīgā 
dalībvalstu un trešo valstu kopējo ūdeņu 
teritorija, ko nereglamentē 
zivsaimniecības nolīgums, kurā paredzēts 
piemērot kvotas un trešās valstis ir 
noteikušas pienākumu izkraut visas 
nozvejas, ir pamatoti nodrošināt tādu 
īpašu noteikumu kopumu attiecībā uz 

                                               
1 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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kontroles un tehniskajiem pasākumiem 
Skagerakā, kas atšķiras no Savienībā 
piemērojamajiem vispārīgajiem 
noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Savienībai ir daudzas kopējas zvejas teritorijas ar valstīm, kuras nav ES dalībvalstis. 
Tādas kopējas teritorijas ir Vidusjūra, Melnā jūra un Baltijas jūra. Skageraks un Ziemeļjūra 
ir vienīgās jūras teritorijas, kurās uz trešo valsti (Norvēģiju) attiecas izkraušanas pienākums. 
Skageraks atšķiras ar to, ka Norvēģija denonsēja 1986. gada zvejas nolīgumu, kurā bija 
ietverts Skageraks. Denonsēšana stājās spēkā 2012. gada 1. novembrī. Patlaban notiek 
sarunas par jaunu ierobežotu nolīgumu, bet nav skaidrs, kad tas varētu stāties spēkā. Ņemot 
to vērā, ir pamatoti attiecībā uz Skageraku piemērot īpašu režīmu.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Zivsaimniecības nozarei tiktu 
sagādāts pārmērīgi liels slogs, ja 
pašreizējā kvotas gadā tiktu izdarītas 
izmaiņas esošajos noteikumos. Tāpēc 
šādas izmaiņas būtu jāizdara nākamā 
pilnā kvotas gada sākumā. Ar šo regulu 
ieviestie noteikumi būtu jāpiemēro no 
2014. gada 1. janvāra.

Or. en

Pamatojums

Nebūtu lietderīgi sākt noteikumu piemērošanu kvotas gada vidū.  Tāpēc pienākums izkraut 
visas nozvejas būtu jāpiemēro no 2014. gada 1. janvāra.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ir jānosaka pienākums izkraut visas 
nozvejas no krājumiem, uz kuriem attiecas 
nozvejas limiti, paredzot izņēmumu
attiecībā uz sugām vai zvejniecībām, par 
kurām ir pieejami zinātniski pierādījumi 
par augstiem izmesto zivju izdzīvotības 
rādītājiem, vai gadījumiem, kad slogs, ko 
zvejniekiem radītu nevēlamu sugu 
atdalīšana no nozvejas atsevišķai apstrādei, 
būtu nepamatoti liels. [3. pants]

(4) Ir jānosaka pienākums izkraut visas 
nozvejas no krājumiem, uz kuriem attiecas 
nozvejas limiti. Šāds pienākums tomēr 
nebūtu jāpiemēro attiecībā uz sugām vai 
zvejniecībām, par kurām ir pieejami 
zinātniski pierādījumi, ka šo sugu zivīm ir 
tāds izdzīvotības rādītājs, ka ilgstpējīgas 
saglabāšanas nolūkiem būtu lietderīgi tās 
atlaist atpakaļ jūrā. Ja šādas zivis tiek 
atlaistas atpakaļ ūdenī, vajadzētu būt 
iespējai atlaist arī ierobežotu daudzumu 
tādu sugu zivju, kurām nav augsts 
izdzīvotības rādītājs, ar nosacījumu, ka 
slogs, ko zvejniekiem radītu nevēlamu 
sugu atdalīšana no nozvejas atsevišķai 
apstrādei, būtu nepamatoti liels. [3. pants]

Or. en

Pamatojums

Izņēmumiem no izmetumu aizlieguma būtu jāpamatojas uz to, kas ir labākā iespēja saistībā ar 
atsevišķu sugu ilgtspējīgu saglabāšanu.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai ieviestu visu nozveju izkraušanas 
sistēmu, ir vajadzīgas būtiskas izmaiņas 
pašreizējās zvejniecībās un attiecīgo 
zvejniecību pārvaldībā. Tāpēc izkraušanas 
pienākums būtu jāievieš pakāpeniski. 
[4. pants]

(5) Lai ieviestu visu nozveju izkraušanas 
sistēmu, ir vajadzīgas būtiskas izmaiņas 
pašreizējās zvejniecībās un attiecīgo 
zvejniecību pārvaldībā. Tāpēc izkraušanas 
pienākums būtu jāievieš pakāpeniski. Būtu 
jāievieš noteikums, kas attiecas uz jauktu 
nozveju. Dalībvalstīm, kurām ir kvotas 
Skagerakā, būtu jāsadarbojas, lai karoga 
dalībvalsts varētu nodrošināt zvejniekus 
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ar nepieciešamajām kvotām. [3. pants,
4. pants un I pielikums]

Or. en

Pamatojums

Būtu jāievieš ierobežojošs noteikums attiecībā uz jaukto nozveju. Dalībvalstīm ir jānodrošina, 
ka zvejnieki iespējami ātrāk var pielāgot savas zvejas metodes jaunajiem noteikumiem.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai aizsargātu zivju mazuļus un zvejas 
produktu tirgus darbību un nodrošinātu to, 
ka netiek gūta negodīga peļņa, zvejojot 
minimālo saglabāšanas references izmēru 
nesasniegušas zivis, rīkošanās ar šādu 
nozveju būtu jāierobežo, atļaujot to 
pārstrādāt tikai zivju miltos, dzīvnieku 
barībā vai citos produktos, kas nav 
paredzēti lietošanai pārtikā, vai izmantot 
labdarības mērķiem. [5. pants]

(6) Lai aizsargātu zivju mazuļus un zvejas 
produktu tirgus darbību un nodrošinātu to, 
ka netiek gūta negodīga peļņa, zvejojot 
minimālo saglabāšanas references izmēru 
nesasniegušas zivis, rīkošanās ar šādu 
nozveju būtu jāierobežo, atļaujot to 
pārstrādāt tikai zivju miltos, dzīvnieku 
barībā vai citos produktos, kas nav 
paredzēti lietošanai pārtikā. [5. pants]

Or. en

Pamatojums

Zivju mazuļus nedrīkstētu pārdot izmantošanai labdarības mērķiem.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai pakāpeniski izskaustu izmetumus, 
būtu jāuzlabo zvejas rīku selektivitāte, 
paaugstinot vispārējās prasības attiecībā uz 
minimālo linuma acs izmēru grunts zvejā, 
bet pieļaujot atkāpes, lai šajā zvejā 
drīkstētu izmantot zvejas rīkus, tostarp 

(7) Lai pakāpeniski izskaustu izmetumus, 
būtu jāuzlabo zvejas rīku selektivitāte, 
paaugstinot vispārējās prasības attiecībā uz 
minimālo linuma acs izmēru grunts zvejā, 
bet pieļaujot atkāpes, lai šajā zvejā 
drīkstētu izmantot zvejas rīkus, tostarp 
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selektīvas ierīces, kam ir tāda pati 
selektivitāte. [6. pants]

selektīvas ierīces, kam ir tāda pati 
selektivitāte. Dalībvalstīm būtu 
jānodrošina, ka ar jaunu selektīvāku 
zvejas rīku saistītas apstiprināšanas un 
citas administratīvas procedūras tiek 
iespējami samazinātas, lai zvejnieki pēc 
iespējas ātrāk var pielāgot savus zvejas 
veidus jaunajiem noteikumiem. [6. pants]

Or. en

Pamatojums

Jaunie apstākļi spiedīs zvejniekus izmantot selektīvākus rīkus. Līdz absolūtam minimumam ir 
jāsamazina atļaujas piešķiršanas vai citas procedūras, kas nepieciešamas pirms jaunu rīku 
izmantošanas sākuma. Lai to nodrošinātu, dalībvalstīm vajadzētu būt gatavām vajadzības 
gadījumā piesaistīt papildu finansiālos resursus.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai veiktu zvejas darbību pienācīgu 
uzraudzību, īpaši attiecībā uz 
pārliecināšanos par to, ka jūrā tiek ievērots 
pienākums izkraut visas nozvejas no 
krājumiem, uz kuriem attiecas nozvejas 
limiti, kuģos, kas darbojas Skagerakā, ir
jāizmanto attālās elektroniskās 
novērošanas (Remote Electronic 
Monitoring, REM) sistēma. [11. pants]

(12) Lai veiktu zvejas darbību pienācīgu 
uzraudzību, īpaši attiecībā uz 
pārliecināšanos par to, ka jūrā tiek ievērots 
pienākums izkraut visas nozvejas no 
krājumiem, uz kuriem attiecas nozvejas 
limiti, dalībvalstīm ir jāievieš attālās 
elektroniskās novērošanas (Remote 
Electronic Monitoring, REM) sistēma. 
Šādai REM sistēmai būtu jāpamatojas uz 
automatizētu kontroli, un zvejas reiss būtu 
jāuzskata par tādu, kas ticis veikts 
atbilstīgi šīs regulas noteikumiem, ja 
minētās kontroles laikā nav atklāti nekādi 
pārkāpumi. [11. pants]

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm būtu jāievieš REM sistēma. REM sistēmai būtu jāpamatojas uz automātisku 
kontroli, ar ko samazina iejaukšanos zvejnieku privātajā dzīvē. Automatizētai kontrolei 
vajadzētu būt izšķirošai, ja netiek konstatēti nekādi pārkāpumi.
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Lai gan vispārēja prasība zvejas 
kuģus aprīkot ar slēgta tīkla televīzijas 
(CCTV) kamerām būtu pārmērīgi 
traucējoša, dalībvalstīm būtu jānodrošina
stimuli, ar ko mudina kuģu īpašniekus 
piemērot jaunos noteikumus un 
brīvprātīgi aprīkot savus kuģus ar CCTV 
kamerām un citām ierīcēm, kas 
nepieciešamas datu vākšanai un šādu 
datu nosūtīšanai uz REM. Būtu jārada 
iespējas, lai šādos stimulos iekļautu kvotu 
prēmijas un atvieglotus kontroles 
pasākumus. Dalībvalstīm vajadzētu būt 
iespējai prasīt, lai kuģi, kuriem konstatēta 
neatbilstība šīs regulas noteikumiem, tiktu 
aprīkoti ar datu vākšanas un nosūtīšanas 
iekārtu (CTE). [11.a pants]

Or. en

Pamatojums

Kuģu īpašniekiem vajadzētu būt brīvai izvēlei attiecībā uz to, vai savus kuģus aprīkot ar 
CCTV kamerām, GPS un sensoriem informācijas savākšanai un nosūtīšanai uz REM sistēmu 
(CTE). Dalībvalstīm būtu jānodrošina stimuli tiem kuģu īpašniekiem, kuri tā rīkojas. Tām 
vajadzētu būt arī spējīgām piespiest kuģu īpašniekus, kuri neievēro šīs regulas noteikumus, 
uzstādīt CTE sistēmu.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai laikus un samērīgi pielāgotos 
zinātnes un tehnikas attīstībai un lai 
nodrošinātu elastīgumu un pieļautu dažu 
pasākumu attīstību, saskaņā ar Līguma 

(18) Lai laikus un samērīgi pielāgotos 
zinātnes un tehnikas attīstībai un lai 
nodrošinātu elastīgumu un pieļautu dažu 
pasākumu attīstību, saskaņā ar Līguma 
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290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras grozīt I pielikumu saistībā ar 
termiņiem un krājumiem, uz kuriem 
attiecas pienākums izkraut visas nozvejas, 
un grozīt II pielikumu saistībā ar minimālo 
saglabāšanas references izmēru.

290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras turpmāk definēt izņēmumu, ar 
kuru atļauj konkrēta krājuma zivis atlaist 
jūrā, ja tas ir lietderīgi šā krājuma
ilgtspējīgai atjaunošanai, kā arī grozīt 
I pielikumu saistībā ar termiņiem un 
krājumiem, uz kuriem attiecas pienākums 
izkraut visas nozvejas, un grozīt 
II pielikumu saistībā ar minimālo 
saglabāšanas references izmēru. Ir īpaši 
svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, atbilstīgi apspriestos, tostarp ar 
ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. en

Pamatojums

Komisijai vajadzētu būt pilnvarotai pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem atbalsta zvejniekus 
lēmuma pieņemšanā par to, vai nozvejotās zivis var atlaist jūrā.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu nosaka jaunus tehniskos 
pasākumus un kontroles pasākumus 
Skagerakā.

1. Ar šo regulu nosaka jaunus tehniskos 
pasākumus un kontroles pasākumus tajos 
Skageraka apgabalos, kuri atrodas 
attiecīgās dalībvalsts jurisdikcijā.

Or. en

Pamatojums

Regula var attiekties vienīgi uz to Skageraka daļu, kas ietilpst Dānijas un Zviedrijas 
jurisdikcijā. To piemēros visiem zvejas kuģiem, kas darbojas minētajā Skageraka daļā. Tas 
nozīmē, ka vieni un tie paši pasākumi tiks attiecināti arī uz Norvēģijas kuģiem, piemēram, ja 
tie darbojas Skageraka Zviedrijas vai Dānijas daļā.
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šo regulu piemēro visiem zvejas 
kuģiem, kas darbojas Skagerakā.

2. Šo regulu piemēro visiem zvejas 
kuģiem, kas darbojas tajos Skageraka 
apgabalos, kuri atrodas attiecīgās 
dalībvalsts jurisdikcijā.

Or. en

Pamatojums

Skatīt grozījumu Nr. 1.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
2. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildus definīcijām, kas noteiktas 
Regulas (EK) Nr. 850/98 3. pantā un 
Regulas (EK) Nr. 2371/2002 3. pantā, šajā 
regulā piemēro šādas definīcijas:

Papildus definīcijām, kas noteiktas 
Regulas (EK) Nr. 850/98 2. un 3. pantā un 
Regulas (EK) Nr. 2371/2002 3. pantā, šajā 
regulā piemēro šādas definīcijas:

Or. en

Pamatojums

Skageraka definīcija ir atrodama Regulas (EK) Nr. 850/98 2. pantā.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
2. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) traļa, dāņu vada vai līdzīga velkama 
zvejas rīka linuma acs izmērs ir uz zvejas 
kuģa esoša āmja vai pagarinājuma daļas 

c) traļa, dāņu vada vai līdzīga velkama 
zvejas rīka linuma acs izmērs ir uz zvejas 
kuģa esoša āmja vai pagarinājuma daļas 
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linuma acs izmērs; linuma izstieptas acs iekšējais izmērs;

Or. en

Pamatojums

Precizējums.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
2. pants – h punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) rāmja tralis ir zvejas rīks, kura linuma 
maisa horizontālo atvērumu nodrošina 
tērauda vai koka stienis (rāmis), kura 
linums ir aprīkots ar grunts ķēdēm, ķēžu 
pīteņiem vai smaguma ķēdēm un kuru ar 
kuģa dzinēja spēku aktīvi velk pa grunti;

h) rāmja tralis ir zvejas rīks, kura linuma 
maisa horizontālo atvērumu nodrošina 
rāmis, kura linums ir aprīkots ar grunts 
ķēdēm, ķēžu pīteņiem vai smaguma ķēdēm 
un kuru ar kuģa dzinēja spēku aktīvi velk 
pa grunti;

Or. en

Pamatojums

Precizējums.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
2. pants – ja punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) attālās elektroniskās novērošanas 
(Remote Electronic Monitoring, REM) 
sistēma ir sistēma, ar ko darbojas tās 
dalībvalsts iestādes, kuras uzrauga zvejas 
darbības.

Or. en

Pamatojums

Precizējums.



PE500.527v01-00 14/30 PR\919502LV.doc

LV

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
2. pants – jb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

jb) datu vākšanas un nosūtīšanas iekārta 
(CTE) ir sistēma, kura savāc datus un 
nosūta tos REM un kurā iekļautas slēgta 
tīkla televīzijas (CCTV) kameras, globālās
pozicionēšanas sistēma (GPS), sensori un 
pārraidīšanas iekārta. 

Or. en

Pamatojums

Precizējums.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 850/98 
19. panta 1. punkta, visas nozvejas no zivju 
krājumiem, kas norādīti I pielikumā, 
atbilstīgi minētajā pielikumā noteiktajiem 
termiņiem paceļ un patur uz zvejas kuģiem, 
un izkrauj, izņemot tad, ja izmestajām 
zivīm, kas nozvejotas no šādiem 
krājumiem, ir augsts izdzīvotības rādītājs 
vai ja slogs, ko zvejniekiem radītu 
nevēlamo sugu atdalīšana no nozvejas 
atsevišķai apstrādei, būtu nepamatoti liels.

1. Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 850/98 
19. panta 1. punkta, visas nozvejas no zivju 
krājumiem, kas norādīti I pielikumā, 
atbilstīgi minētajā pielikumā noteiktajiem 
termiņiem paceļ un patur uz zvejas kuģiem, 
un izkrauj.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā redakcija ir neskaidra. Ar šo grozījumu precizē šā noteikuma nozīmi.
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Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pienākumu izkraut visas nozvejas 
saskaņā ar 1. punktu nepiemēro to 
krājumu zivīm, kam izdzīvotības rādītājs 
ir tāds, ka zivju atlaišana jūrā būtu 
lietderīga ilgtspējīgai šo krājumu 
saglabāšanai. Kad atlaiž jūrā šādu 
krājumu zivis, varētu vienlaikus atlaist arī 
ierobežotu daudzumu tādu krājumu zivis, 
kuriem nav augsts izdzīvotības rādītājs, ja 
slogs, ko zvejniekiem radītu nevēlamo 
sugu atdalīšana no nozvejas atsevišķai 
apstrādei, būtu nepamatoti liels.

Or. en

Pamatojums

Novērtēšana par to, vai attiecīgu sugu zivis var tikt atlaistas jūrā, ir jāizdara saistībā ar to, 
kas ir lietderīgi ilgtspējīgai sugu saglabāšanai, un nevis ar to, vai izdzīvotības rādītāji ir 
augsti skaitliskā izteiksmē. Varētu būt iespējams, ka pat tad, ja izdzīvotības rādītājs ir zemāks 
par 50 %, nozvejoto mazuļu palaišana jūrā varētu palīdzēt attiecīgo sugu atjaunošanā. Lai 
būtu iespējami ieguvumi kādas sugas saglabāšanai, būtu jāatzīst, ka pat tad, ja kādu citu sugu 
zivju zināms daudzums neizdzīvotu pēc palaišanas jūrā, tomēr tas būtu jādara.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neatkarīgi no 1. punkta un atkāpjoties 
no Regulas (EK) Nr. 850/98 19. panta 
1. punkta, ja zvejo ar rīkiem, kuru linuma 
acs izmērs ir 32 mm vai mazāks, visas 
nozvejas no krājumiem, ieskaitot krājumus,
uz kuriem izkraušanas pienākums 
neattiecas, paceļ un patur uz zvejas kuģa, 
un izkrauj.

2. Neatkarīgi no 1. punkta un atkāpjoties 
no Regulas (EK) Nr. 850/98 19. panta 
1. punkta, ja zvejo ar rīkiem, kuru linuma 
acs izmērs ir 32 mm vai mazāks, visas 
nozvejas no krājumiem, ieskaitot krājumus, 
kuri nav uzskaitīti I pielikumā, paceļ un 
patur uz zvejas kuģa, un izkrauj.
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Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu precizē attiecīgo noteikumu.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus, lai grozītu I pielikumu, pamatojoties 
uz zinātniskās informācijas progresu, vai 
gadījumos, kad zvejniekiem uzliktais slogs 
izrādās nesamērīgs ar ieguvumiem. Šos 
deleģētos aktus pieņem saskaņā ar 
16. pantu. 

4. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus, lai grozītu I pielikumu, pamatojoties 
uz zinātniskās informācijas progresu.
Komisija ir arī pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus, ar ko precizē tos zivju 
krājumus, kurus var atlaist jūrā šīs sugas 
ilgtspējīgas saglabāšanas nolūkā, kā arī 
nosaka, kādā apjomā to konkrēto 
krājumu zivis, kam nav augsts izdzīvotības 
rādītājs, var tikt izmestas vienlaikus ar to 
krājumu zivīm, kuriem ir augsts 
izdzīvotības rādītājs. Šos deleģētos aktus 
pieņem saskaņā ar 16. pantu. 

Or. en

Pamatojums

Deleģējumu Komisijai grozīt I pielikumu ir paredzēts izmantot, lai sarakstam pievienotu 
sugas un no tā izņemtu tikai to sugu, par kuru ir pietiekami skaidri zinātniski ieteikumi, ka 
visām konkrētā krājuma nozvejotajām zivīm, piemērojot jebkuru no zvejas metodēm, varētu 
būt augsts izdzīvotības rādītājs. Turklāt ir jāatbalsta zvejnieki lēmuma pieņemšanā par to, vai 
viņi var izmest zivis, kurām ir augsts izdzīvotības rādītājs. Komisijai vajadzētu būt arī 
pilnvarotai pieņemt deleģētos aktus, lai atbalstītu šādus zvejnieku pieņemtos lēmumus.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visas nozvejas, ko Savienības zvejas 
kuģi guvuši no 3. pantā minētajiem 

1. Visas nozvejas, ko Savienības zvejas 
kuģi guvuši no 3. pantā minētajiem 
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krājumiem, uzskaita attiecībā pret karoga
dalībvalsts kvotu, kas piemērojama katram 
attiecīgajam krājumam vai krājumu grupai, 
neatkarīgi no izkraušanas vietas.

krājumiem, un ņemot vērā apgabalu, kur 
notikusi zveja, uzskaita attiecībā pret 
karoga dalībvalsts kvotu, kas piemērojama 
katram attiecīgajam krājumam vai krājumu 
grupai, neatkarīgi no izkraušanas vietas. Tā 
krājuma nozvejas, kas minēts I pielikumā 
un kas veido mazāk nekā divus procentus 
no kopējās nozvejas, var uzskaitīt attiecībā 
pret kvotām galvenās nozvejas krājumam. 
Nozvejas no vairāk nekā viena cita 
krājuma var arī tikt uzskaitītas attiecībā 
pret galveno nozveju, ja šo citu krājumu 
nozvejas īpatsvars nepārsniedz 5 % no 
galvenās nozvejas apjoma.

Or. en

Pamatojums

Tā kā 8. pantā ir paredzēts, ka arī uz to zveju, kas notiek citos apgabalos, attieksies II nodaļas 
noteikumi, ir jāprecizē, ka nozvejas būtu jāuzskaita attiecībā pret tajos apgabalos 
piemērojamajām kvotām, kuros notikusi zveja. Tādējādi attiecībā pret galveno nozveju varētu 
būt ne vairāk kā 5 %.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka zvejas 
kuģiem, kas darbojas Skagerakā, ir 
pieejama kvota zvejai no krājumiem, uz 
kuriem attiecas izkraušanas pienākums un 
no kura minētie kuģi var gūt nozveju, 
ņemot vērā šo kuģu iespējamo nozvejas 
sastāvu. 

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka zvejas 
kuģiem, kas peld ar to karogu un darbojas 
Skagerakā, ir pieejama līdz pienācīgam 
līmenim paaugstināta kvota zvejai no 
krājumiem, uz kuriem attiecas izkraušanas 
pienākums un no kura minētie kuģi var gūt 
nozveju, ņemot vērā šo kuģu iespējamo 
nozvejas sastāvu, kā arī to, ka izkrautās 
nozvejas būs lielākas, pastāvot 
nemainīgiem mirstības rādītājiem.

Or. en

Pamatojums

Regulas 2. pantā minētais pienākums ir pienākums attiecībā uz karoga dalībvalsti. Piešķirot 
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kvotas, dalībvalstīm būtu jāņem vērā tas, ka ar šo regulu nav paredzēts pazemināt zivju 
mirstības rādītājus. Kvotām tāpēc vajadzētu būt augstākām, lai atļautu izkraut pilnu nozveju.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja krājumam, uz kuru attiecas 3. pants, ir 
noteikts minimālais saglabāšanas 
references izmērs, no minētā krājuma 
nozvejotus īpatņus, kas nav sasnieguši 
minimālo saglabāšanas references izmēru, 
ir atļauts pārdot tikai pārstrādei zivju 
miltos, dzīvnieku barībā vai citos 
produktos, kas nav paredzēti lietošanai 
pārtikā, vai izmantošanai labdarības 
mērķiem.

1. Ja krājumam, uz kuru attiecas 3. pants, ir 
noteikts minimālais saglabāšanas 
references izmērs, no minētā krājuma 
nozvejotus īpatņus, kas nav sasnieguši 
minimālo saglabāšanas references izmēru, 
ir atļauts pārdot tikai pārstrādei zivju 
miltos, dzīvnieku barībā vai citos 
produktos, kas nav paredzēti lietošanai 
pārtikā.

Or. en

Pamatojums

Nav pieņemami, ka zivju mazuļi tiek pārdoti izmantošanai labdarības nolūkā. Varētu būt bijis 
iespējams grozīt noteikumu, ar ko atļauj zivju mazuļus izmantot labdarības nolūkiem, taču 
dalībvalstīs, kas robežojas ar Skageraku, šādas tradīcijas nav, tāpēc šādam noteikumam 
regulā nevajadzētu būt ietvertam.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) drīkst izmantot traļus, kuru linuma acs 
izmērs ir mazāks par 32 mm, ja vairāk 
nekā 50 % uz kuģa paturētās nozvejas 
veido viena vai vairākas pelaģiskās sugas 
vai rūpnieciskās zvejas sugas.

(b) zvejojot pelaģisko sugu un 
rūpnieciskās zvejas sugu zivis, drīkst 
izmantot traļus, kuru minimālais linuma 
acs izmērs ir vienāds vai mazāks par 
32 mm; taču, ja mazāk nekā 80 % uz kuģa 
paturētās nozvejas jebkurā laikā zvejas 
reisa laikā veido viena vai vairākas 
pelaģiskās sugas vai rūpnieciskās zvejas 
sugas, zvejas kuģis atgriežas ostā. 
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Or. en

Pamatojums

Būtu jāprecizē, ka vienīgi pelaģisko sugu vai rūpnieciskās zvejas sugu zvejā drīkst izmantot 
traļus, kuru minimālais linuma acs izmērs ir vienāds vai mazāks par 32 mm. Slieksnis, kas 
attiecas uz pelaģisko vai rūpnieciskās zvejas sugu zivīm, kurām jābūt nozvejā, ir paaugstināts 
uz 80 %. 

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai zvejas kuģim, kura lielākais garums 
ir 12 metri vai vairāk, būtu atļauts atstāt 
ostu, uz tā ir uzstādīta pilnībā 
funkcionējoša REM sistēma, kura sastāv 
no pietiekama skaita slēgta tīkla televīzijas 
(CCTV) kameru, globālās pozicionēšanas 
sistēmas (GPS) un sensoriem.

2. REM sistēma pamatojas uz 
automatizēto kontroli, kas izmanto 
atpazīšanas lietojumprogrammu. Datus 
drīkst saglabāt REM sistēmā un izmantot 
cilvēku veiktas kontroles nolūkiem vienīgi 
pārkāpumu gadījumā.

Or. en

Pamatojums

Lai ierobežotu zvejnieku privātās dzīves traucēšanu, REM sistēmā savākto datu kontrole ir 
automatizēta, un vienīgi pārkāpumu gadījumā dati būtu jāsaglabā sistēmā, un tie būtu rūpīgi 
jāpārbauda cilvēkiem. Tas neattur zvejniekus no informācijas saglabāšanas un izmantošanas 
savām privātajām vajadzībām, piemēram, zvejas piepūles novērošanai, lai optimizētu 
nozveju.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 2. punktu piemēro saskaņā ar 
šādu grafiku:

3. Ja automatizētās kontroles laikā nav 
atklāti pārkāpumi, zvejas darbības ir 
uzskatāmas par atbilstīgām šai regulai 
attiecībā uz visiem REM sistēmas 
kontrolētajiem aspektiem.
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a) Savienības zvejas kuģiem, kuru 
lielākais garums ir 15 metri vai vairāk, –
no 2014. gada 1. janvāra;
b) Savienības zvejas kuģiem, kuru 
lielākais garums ir 12 metri vai vairāk, –
no 2015. gada 1. jūlija.

Or. en

Pamatojums

Gadījumos, kad automatizētās kontroles sistēma nekonstatē pārkāpumus, dati ir jādzēš un 
jāuzskata, ka zvejas darbības ir notikušas atbilstīgi noteikumiem attiecībā uz visiem REM 
sistēmas kontrolētajiem aspektiem.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
īstenošanas aktus par šādiem REM 
aspektiem: sistēmas drošums, sistēmas 
specifikācijas, ierakstāmie un 
apstrādājamie dati, REM izmantošanas 
uzraudzība vai jebkuri citi elementi, kas 
vajadzīgi sistēmas funkciju nodrošināšanai. 
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
17. pantu.

4. Neskarot šā panta 2. un 3. punktu,
Komisija ir pilnvarota pieņemt īstenošanas 
aktus par šādiem REM aspektiem: sistēmas 
drošums, sistēmas specifikācijas, 
ierakstāmie un apstrādājamie dati, REM 
izmantošanas uzraudzība vai jebkuri citi 
elementi, kas vajadzīgi sistēmas funkciju 
nodrošināšanai. Šos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 17. pantu.

Or. en

Pamatojums

Ar deleģējumu Komisija nebūtu jāpilnvaro grozīt noteikumus, kas paredzēti šā panta 
1. punktā.
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Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants
Datu vākšanas un nosūtīšanas iekārta

1. Dalībvalstis var nodrošināt 
priekšrocības kvotu veidā tiem zvejas 
kuģiem, kas ir brīvprātīgi aprīkoti ar CTE 
sistēmu.

Or. en

Pamatojums

REM sistēma ir sistēma, ar ko darbojas attiecīgā dalībvalsts. Konkrētā dalībvalsts var sniegt 
stimulus kvotu veidā tiem zvejas kuģiem, kas ir aprīkoti ar sistēmām saziņai ar REM sistēmu.

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minētās 
priekšrocības drīkst sniegt vienīgi tiem 
zvejas kuģiem, kuri apņemas vākt 
informāciju un nosūtīt to uz REM 
sistēmu, pat ja tie zvejo tādos Skageraka 
apgabalos, kas neatrodas nevienas 
dalībvalsts jurisdikcijā.

Or. en

Pamatojums

Lai iegūtu papildkvotas, kuģiem ir arī jāsniedz informācija REM sistēmā, ja tie zvejo 
Skageraka Norvēģijas apgabalā.
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Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka zvejas 
kuģiem, kas nav ievērojuši 3. līdz 8. panta 
prasības vairāk nekā vienā gadījumā, tiek 
prasīts uz kuģa uzstādīt CTE sistēmu, 
pirms tam tiek dota nākamā atļauja atstāt 
ostu.

Or. en

Pamatojums

Ja ir konstatēts, ka zvejas kuģis neievēro izmetumu aizliegumu, kā noteikts šajā regulā, 
konkrētās dalībvalsts attiecīgās iestādes uzliek par pienākumu kuģi aprīkot ar CCTV 
kamerām, GPS un sensoriem saziņai ar REM sistēmu.

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Priekšrocības saskaņā ar 1. punktu 
nedrīkst sniegt zvejas kuģiem, kas nav 
ievērojuši 3. līdz 8. pantā noteiktās 
prasības vairāk nekā vienā gadījumā.

Or. en

Pamatojums

Ja ir konstatēts, ka zvejas kuģis nav ievērojis izkraušanas pienākumu un citus šajā regulā 
paredzētos noteikumus, papildkvotas netiek piešķirtas. 
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Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
14. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgās dalībvalstis trešajā gadā pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā un pēc tam reizi 
trijos gados ziņo Komisijai par šīs regulas 
īstenošanu.

Attiecīgās dalībvalstis līdz …* un pēc tam 
reizi trijos gados ziņo Komisijai par šīs 
regulas īstenošanu.

___________

* OV: ievietot datumu – 18 mēneši pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Pamatojums

Tā kā prasība izkraut visu nozvejoto ir jauna, ir piemēroti noteikt īsāku pirmās ziņošanas 
laiku.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
15. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Plāna novērtēšana Pasākumu novērtēšana
Pamatojoties uz dalībvalstu ziņojumiem, 
kas minēti 14. pantā, un saistībā ar 
zinātnisko ieteikumu Komisija nākamajā 
gadā pēc ziņojumu saņemšanas novērtē 
pasākumu ietekmi uz attiecīgajiem 
krājumiem un zvejniecībām.

Pamatojoties uz dalībvalstu ziņojumiem, 
kas minēti 14. pantā, kā arī uz STECF un 
Ziemeļjūras reģionālās konsultatīvās 
padomes ieteikumiem un saistībā ar 
zinātnisko ieteikumu Komisija nākamajā 
gadā pēc ziņojumu saņemšanas novērtē 
pasākumu ietekmi uz attiecīgajiem 
krājumiem un zvejniecībām.

Or. en

Pamatojums

Pasākumu novērtēšana būtu arī jāveic, pamatojoties uz STECF un Ziemeļjūras reģionālās 
konsultatīvās padomes ieteikumiem.
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Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 3. panta 4. punktā un 
5. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku.

2. Pilnvaras pieņemt 3. panta 4. punktā un 
5. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz triju gadu laikposmu
no …*. Komisija sagatavo ziņojumu par 
pilnvaru deleģējumu vēlākais deviņus 
mēnešus pirms triju gadu laikposma 
beigām. Pilnvaru deleģējumu automātiski 
pagarina par tāda paša ilguma 
laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments 
vai Padome neiebilst pret šādu 
pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms 
katra laikposma beigām.
___________

* OV: ievietot šīs regulas spēkā stāšanās 
datumu.

Or. en

Pamatojums

Deleģējuma laikam jābūt ierobežotam.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) regulas 11. panta 1. punktam pievieno 
šādu otro daļu: 

1) regulas 11. panta 1. punktam pievieno 
šādu otro daļu: 

“Pirmajā daļā minēto zvejas piepūles 
režīmu no 2013. gada 1. janvāra nepiemēro 
Skagerakā.”;

“Pirmajā daļā minēto zvejas piepūles 
režīmu no 2014. gada 1. janvāra nepiemēro 
Skagerakā.”;

Or. en
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Pamatojums

Pielāgošana jaunajai noteiktajai dienai, kad stājas spēkā izkraušanas pienākums.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Daudzumi, kas minēti a) un 
b) apakšpunktā, nepārsniedz:

Daudzumi, kas minēti a) un 
b) apakšpunktā, nepārsniedz:

i) 2013. gadā 20 % attiecīgās kvotas, i) 2014. gadā 20 % attiecīgās kvotas,
ii) 2014. gadā 15 % attiecīgās kvotas un ii) 2015. gadā 15 % attiecīgās kvotas un

iii) no 2015. gada 10 % attiecīgās kvotas. iii) no 2016. gada 10 % attiecīgās kvotas.

Or. en

Pamatojums

Pielāgošana jaunajai noteiktajai dienai, kad stājas spēkā izkraušanas pienākums.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. sleja – 1.–15. rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2013. gada 1. janvāris 2014. gada 1. janvāris

Or. en

Pamatojums

Pielāgošana jaunajai noteiktajai dienai, kad stājas spēkā izkraušanas pienākums.
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Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. sleja – 16.–35. rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2015. gada 1. janvāris 2016. gada 1. janvāris

Or. en

Pamatojums

Pielāgošana jaunajai noteiktajai dienai, kad stājas spēkā izkraušanas pienākums.
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PASKAIDROJUMS

Komisijas priekšlikums 
Kopš 1986. gada zveju Skagerakā reglamentē starptautisks nolīgums. Norvēģija šo nolīgumu 
ir denonsējusi. Denonsēšana stājās spēkā 2012. gada 1. novembrī. Notiek sarunas par jaunu 
ierobežotu nolīgumu, bet nav skaidrs, kad tas stāsies spēkā. ES un Norvēģijas 2010. gada 
apspriedēs par zvejniecību tika panākta vienošanās izveidot darba grupu, lai izstrādātu 
priekšlikumus par to, kā vajadzētu notikt zvejai, ja nav nolīguma par zveju. Citu priekšlikumu 
vidū darba grupa ierosināja uzlabot kontroles un noteikumu izpildes pasākumus saistībā ar 
zveju Skagerakā un ieteikt veidus, kā saskaņot ES un Norvēģijas regulējumu attiecībā uz 
tehniskajiem un kontroles pasākumiem apgabalā, kas atrodas tālāk par 4 jūras jūdzēm no 
bāzes līnijām. Darba grupas ieteikumi tika iekļauti ES un Norvēģijas Saskaņotajā protokolā, 
kas tika parakstīts 2011. gada 2. decembrī Bergenā. Regulas priekšlikuma pamatā daļēji 
izmantots Saskaņotais protokols. 

Referenta viedoklis
Galvenais priekšlikuma nolūks ir ieviest izmetumu aizliegumu Skagerakā. Pašreizējā kārtība, 
kad dažos gadījumos ievērojamas kopējā loma daļas tiek izmestas atpakaļ jūrā, iespējams, ir 
tā, kas plašai sabiedrībai attiecībā uz kopējo zivsaimniecības politiku ir visgrūtāk saprotama 
un atbalstāma. Par neaptveramu un pat amorālu ir uzskatāms tas, ka pilnībā derīgas zivis tiek 
pārmestam pāri bortam laikā, kad mēs pūlamies pabarot planētas iedzīvotājus. 

Priekšlikumā ieviests izkraušanas pienākums un atbalsta noteikumi, kas nepieciešami 
kontrolei un inspekcijām par to, kā šo pienākumu ievēro. Lai iedzīvotāji ievērotu likumdevēju 
pieņemtos noteikumus, galvenais nosacījums likumdevējiem ir izstrādāt tos tā, lai tos 
uzskatītu par godīgiem un taisnīgiem. Cilvēki vēlas ievērot likumus, bet viņi to darīs 
nelabprāt, ja likumu neuzskatīs par godīgu. Eiropas Parlamentam nav pilnvaru izmantot 
galveno līdzekli, lai izmetumu aizliegumu Skagerakā padarītu par godīgu darījumu, proti, 
piešķirt zvejas iespējas, kvotas.  
1) Stāšanās spēkā

Komisija ir ierosinājusi, ka izkraušanas pienākumam būtu jāstājas spēkā 2013. gada 
1. janvārī. Tā kā tas ir cieši saistīts ar noteikumiem par kvotām, būtu saprātīgāk, ja tas stātos 
spēkā kvotas gada sākumā. Tā kā varētu būt neiespējami ieviest noteikumus pirms šā gada 
beigām, tiem būtu jāstājas spēkā 2014. gada 1. janvārī. 

2) Ģeogrāfiskā darbības joma 
Norvēģijas un ES vienošanās nozīmē, ka zveju Skagerakā regulē saskaņā ar piekrastes valsts 
noteikumiem. Regulā paredzēti noteikumi, ko piemēro Skageraka apgabaliem, kuri atrodas 
Dānijas un Zviedrijas jurisdikcijā. To piemēros visiem kuģiem, kuri zvejo šajos apgabalos, 
tostarp kuģiem no Norvēģijas. Savukārt ES kuģi pakļausies Norvēģijas noteikumiem, kad 
zvejos Norvēģijas jurisdikcijā esošajā Skageraka daļā. 

3) Pienākums izkraut visas nozvejas
Priekšlikumā paredzēts pienākums izkraut kopumā 25 sugu zivis, kas minētas regulas 
I pielikumā. Šo sugu zivis tomēr var tikt atlaistas atpakaļ jūrā, ja pastāv iespēja, ka tām ir 
augsts izdzīvotības rādītājs. Precīzs izdzīvotības rādītājs tomēr nav tik svarīgs, bet 



PE500.527v01-00 28/30 PR\919502LV.doc

LV

noteicošajam faktoram vajadzētu būt tam, vai ir lietderīgi attiecīgās sugas ilgtspējīgas 
saglabāšanas nolūkā šīs zivis atlaist atpakaļ jūrā. Turklāt, ja var atlaist atpakaļ jūrā galveno 
lomu, vienlaikus varētu atlaist jūrā arī zināmu daudzumu zivju, kurām nav augsts izdzīvotības 
rādītājs, ja slogs, ko zvejniekiem radītu nevēlamo sugu atdalīšana no nozvejas, būtu 
nepamatoti liels. Komisijai vajadzētu būt pilnvarotai pieņemt deleģētos aktus, lai atbalstītu 
zvejnieku lēmumu attiecībā uz šo jautājumu. 

4) Kvotas saskaņā ar jaunajiem noteikumiem
Regulas nolūks nav izmainīt zivju mirstību Skagerakā. Tas ir jautājums, ko regulē saskaņā ar 
daudzgadu plāniem. Ieviešot izkraušanas pienākumu, tiks reāli īstenoti uzdevumi, kas 
paredzēti saistībā ar kvotām un kopējo pieļaujamo nozveju (KPN). Izpildot izkraušanas 
pienākumu, tiek izkrautas visas nozvejotās zivis (nepiemēro nekādus izņēmumus). Patlaban 
KPN būtībā nozīmē „kopējie pieļaujamie izkrāvumi”. Tā rezultātā KPN būtu jāpielāgo, lai tā 
atbilstu tam, kāda ir faktiskā nozveja Skagerakā pirms zivju izmetumiem. Nav uzticamas 
informācijas par to, cik daudz zivju faktiski tiek izmests, taču ir skaidrs, ka vajadzētu būtiski 
paaugstināt KPN.
5) Jautājumi, kas galvenokārt attiecas uz pelaģisko zveju

Īpašie pelaģiskās zvejas apstākļi rosina virkni jautājumu. Pirmais attiecas uz noteikumu, ka 
visu nozvejoto daudzumu uzskaita attiecībā pret kvotām, un tas varētu būt nepraktiski darbā 
ar pelaģiskajā un rūpnieciskajā zvejā nozvejotajām zivīm. Būtu jāievieš ierobežojošs 
noteikums, ar ko zvejniekiem atļautu skaidri noteiktos apstākļos uzskaitīt visu nozveju 
attiecībā pret galvenās nozvejas kvotu. Lai varētu izmantot šā noteikuma sniegtās 
priekšrocības, zvejniekiem varētu būt nepieciešams aprīkot zvejas kuģi ar CTE. Ja kuģi netiek 
šādi aprīkoti, varētu būt nepieciešams pilnībā izšķirot nozvejoto. Nākamais jautājums attiecas 
uz traļu izmantošanu, kas ir specifiska šai zvejas jomai. Piemērojamais slieksnis, ko piemēro 
saistībā ar šādu traļu izmantošanu, būtu jāpaaugstina līdz 80 %. 
6) Rīkošanās ar zivju mazuļiem 

Nav pieņemami, ka zivju mazuļi tiek pārdoti izmantošanai labdarības nolūkiem. Varētu būt 
bijis iespējams grozīt noteikumu, ar ko atļauj zivju mazuļus izmantot labdarības nolūkiem, 
taču dalībvalstīs, kas robežojas ar Skageraku, šādas tradīcijas nav, tāpēc šādam noteikumam 
regulā nevajadzētu būt ietvertam. 

7) Attālā elektroniskā novērošana
Ir ierosināts, ka kuģus, kas peld ar dalībvalsts karogu un zvejo Skagerakā, aprīko ar attālās 
elektroniskās novērošanas (REM) sistēmu, un kuģi ar to darbojas. Šī priekšlikuma daļa ir 
pieņemama. 

Svarīgs jautājums ir par to, kā tiek veikta kontrole REM sistēmā. Tradicionāli videoierakstus 
un citu informāciju pārsūta centrālajai REM pārvaldības iestādei un amatpersonas tos rūpīgi 
pārbauda.  Turpretī mūsdienīga atpazīšanas lietojumprogramma ļautu informāciju kontrolēt 
automātiski. Tas nozīmētu, ka lietojumprogramma skenē videoierakstus no slīdošās lentes vai 
citas vietas, kur nozvejoto izceļ uz kuģa, tā atpazīst sugas, nosaka zivju skaitu un izmēru un 
kontrolē, lai visas I pielikumā minēto sugu zivis paliktu uz zvejas kuģa klāja. Tādējādi 
videoierakstu un citas REM sniegtās informācijas kontroli cilvēki varētu veikt tikai 
gadījumos, kad ar automatizēto kontroli nevarētu konstatēt pārkāpumus. Turklāt vienīgi REM
pārvaldības iestādei šādos gadījumos būtu jāsaglabā CTE sniegtā informācija. Tas sniegtu 
ieguvumus gan zvejnieku privātuma ievērošanas, gan REM sistēmas pārvaldības iestādes 
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izmaksu ziņā. Zvejniekiem vienmēr vajadzētu būt spējīgiem saglabāt informāciju pašu 
vajadzībām. Dati, piemēram, varētu palīdzēt viņiem precīzi regulēt savu zvejas piepūli un 
maksimāli palielināt peļņu. Šāda sistēma mazāk traucētu zvejnieku privāto dzīvi. Turklāt 
automatizētās kontroles kvalitātei vajadzētu būt tādai, ka pamatīgo pārbaudi padarītu par 
izšķirošu. Ja automatizētās kontroles laikā nav atklāti pārkāpumi, zvejas reiss būtu jāuzskata 
par atbilstīgu noteikumiem, ciktāl tos kontrolē REM sistēma. Tāpēc tiem zvejniekiem, kas 
ievēro noteikumus, iestādes zivju izkraušanas laikā dokumentos iespiež spiedogu, ka tie ir 
kārtībā. 

8) Datu vākšanas un nosūtīšanas iekārta (CTE) 
Komisija ir ierosinājusi prasību, lai uz visiem kuģiem, kuru lielākais garums ir 12 metri vai 
vairāk, būtu uzstādīta datu vākšanas un to nosūtīšanas REM iekārta (CTE). CTE iekārta sastāv 
no slēgta tīkla televīzijas (CCTV) kamerām, globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS), 
sensoriem un pārraidīšanas ierīcēm. Šāda prasība izraisa virkni jautājumu ne tikai attiecībā uz 
ekonomisko slogu nozarei, bet arī — un, iespējams, pirmām kārtām — attiecībā uz zvejnieku 
privātās dzīves respektēšanas aspektiem. 
Saistībā ar ekonomiskā sloga problēmu nozarei būtisks jautājums ir par to, vai un cik lielā 
mērā ir pieejams līdzfinansējums kuģu aprīkošanai ar iekārtām. Nav sniegta skaidra 
informācija, bet ir paziņots, ka līdzfinansējums aptuveni 50 % apmērā būs pieejams. Sakarā ar 
REM sistēmas ieviešanu pieņemtās nostājas pamatojas uz pieņēmumu, ka minētā informācija 
ir pietiekami pareiza. 

Pat ja tiek mazināts ekonomiskais slogs zvejniekiem, saistībā ar privātuma respektēšanu 
izraisīto bažu dēļ nostāja ir tāda, ka CTE būtu jāievieš galvenokārt tikai brīvprātīgi.  Vienīgi 
tad, ja ir konstatēts, ka attiecīgie kuģi vairākos gadījumos nav ievērojuši jaunos noteikumus, 
šāda prasība būtu samērīga. Tādos gadījumos valsts iestādēm vajadzētu būt iespējai kuģu 
īpašniekiem uzlikt par pienākumu uzstādīt CTE vai palikt ostā.
Saistībā ar to, no sabiedrības viedokļa skatoties, varētu gūt virkni priekšrocību, ja kuģu 
īpašniekiem liek aprīkot savus kuģus ar CTE. Ņemot vērā iepriekš minēto, papildus 
līdzfinansējumam būtu jānodrošina turpmāki stimuli personām, kas atbilstīgi rīkojušās. Būtu 
godīgi iedalīt papildkvotas zvejniekiem, kuri pilda jaunos noteikumus un ir gatavi pierādīt, ka 
to dara, uzstādot CTE sistēmu.

Brīvprātīga sistēma dotu arī iespēju likumdevējiem atrisināt jautājumus par kuģu lielumiem 
un to, kad prasībai būtu jāstājas spēkā. Atsevišķu kuģu īpašnieku ziņā varētu atstāt ieguvumu 
izvērtēšanu un izlemšanu, vai viņi vēlas vai nevēlas aprīkot savus kuģus ar CTE.
Turklāt būtu vajadzīgs mazāk tradicionālo kontroles pasākumu kuģiem, kuri aprīkoti ar CTE 
sistēmu. Attiecībā uz apmēru, kādā notiek kontroles nodevas iekasēšana par nozveju, 
vajadzētu būt iespējai diferencēt apstākļus, ņemot vērā, vai minētā iekārta uz kuģa ir vai nav. 
Pat ja netiek iekasētas kontroles nodevas, pats fakts, ka būs retākas pārbaudes uz kuģiem, kuri 
aprīkoti ar CTE, būs ieguvums zvejniekiem. Kontroles pasākumi ne tikai prasa laiku, bet arī 
ietekmē cenu, ko var iegūt par zivīm.

Turklāt tas, ka automatizētā kontrole būtu izšķiroša, zvejniekiem dotu iespēju jau izkraušanas 
laikā pierādīt, ka nozvejā nav bijuši izmetumi, un parasti tas varētu paaugstināt cenas. Īpaši 
saistībā ar pelaģisko zveju zvejniekiem, kuri uzstāda CTE, vajadzētu gūt priekšrocības no 
specifiskajiem noteikumiem, kas attiecas uz jauktu nozveju. Tas pats attiektos uz zvejniekiem, 
kuri zvejo gan Skagerakā, gan citos ūdeņos, uzskaitot nozveju attiecībā pret kvotām, kuras 
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piemēro konkrētajam krājumam.


