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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

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra Regulu (ES) Nr. 1343/2011 par 
atsevišķiem noteikumiem attiecībā uz zveju Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības 
komisijas (GFCM) nolīguma apgabalā 
(COM(2014)0457 – C8-0102/2014 – 2014/2013(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2014)0457),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 43. panta 
2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0102/2014),

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

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2014. gada 15. oktobra 
atzinumu1,

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu (A8-0000/2014),

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Savās 2011. un 2012. gada sesijās 
GFCM atbilstoši tās kompetencei pieņēma 
Savienības tiesību aktos ieviešamus 

(4) Savās 2011. un 2012. gada sesijās 
GFCM atbilstoši tās kompetencei pieņēma 
Savienības tiesību aktos ieviešamus 

                                               
1 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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pasākumus sarkano koraļļu ilgtspējīgai 
izmantošanai. Viens no šiem pasākumiem 
attiecas uz attālināti vadāmu zemūdens 
ierīču (ROV) izmantošanu. GFCM nolēma, 
ka ROV, ko lieto valstu jurisdikcijas 
apgabalos tikai sarkano koraļļu 
apsekošanai un atklāšanai saskaņā ar 
Rekomendāciju GFCM/35/2011/2, vairs 
nebūs atļauts izmantot pēc 2014. gada. 
Saskaņā ar citu Rekomendācijā 
GFCM/36/2012/1 noteiktu pasākumu 
sarkano koraļļu vākumu var izkraut tikai 
noteiktās atbilstoši aprīkotās ostās un 
GFCM sekretariātam iesniedz šādu 
nozīmēto ostu sarakstu. Jebkādas izmaiņas 
dalībvalstu nozīmēto ostu sarakstos paziņo 
Eiropas Komisijai, kas pārsūta šo 
informāciju GFCM sekretariātam.

pasākumus sarkano koraļļu ilgtspējīgai 
izmantošanai. Viens no šiem pasākumiem 
attiecas uz attālināti vadāmu zemūdens 
ierīču (ROV) izmantošanu. GFCM nolēma, 
ka ROV, ko lieto valstu jurisdikcijas 
apgabalos tikai sarkano koraļļu 
apsekošanai un atklāšanai saskaņā ar 
Rekomendāciju GFCM/35/2011/2, vairs 
nebūs atļauts izmantot pēc 2014. gada, ja 
vien zinātniskajā ieteikumā nav paredzēts 
citādi. Tomēr, kā teikts rekomendācijā, 
būtu jāļauj ROV izmantot dalībvalstīm, 
kas vēl nav atļāvušas šīs ierīces lietot 
atklāšanai un varētu vēlēties to darīt, taču 
ar nosacījumu, ka saistībā ar pārvaldības 
plāniem iegūtie zinātniskie rezultāti 
neatklāj negatīvu ietekmi uz sarkano 
koraļļu ilgtspējīgu izmantošanu. Varētu 
atļaut ROV izmantot ierobežotā 
laikposmā, kura ilgums nepārsniedz 
2015. gadu, zinātniski eksperimentālām 
kampaņām gan apsekošanai, gan 
vākšanai. Saskaņā ar citu Rekomendācijā 
GFCM/36/2012/1 noteiktu pasākumu 
sarkano koraļļu vākumu var izkraut tikai 
noteiktās atbilstoši aprīkotās ostās un 
GFCM sekretariātam iesniedz šādu 
nozīmēto ostu sarakstu. Jebkādas izmaiņas 
dalībvalstu nozīmēto ostu sarakstos paziņo 
Eiropas Komisijai, kas pārsūta šo 
informāciju GFCM sekretariātam.

Or. en

Pamatojums

GFCM Rekomendācijas 35/2011/2 3. panta a) apakšpunkta pēdējā teikumā ir paredzēts, ka 
„atklāšanai ROV ir atļauts izmantot līdz 2015. gadam, ja vien zinātniskajā ieteikumā nav 
paredzēts citādi”. Turklāt minētajā rekomendācijā ir paredzēti izņēmumi saskaņā ar 
konkrētiem nosacījumiem.
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai nodrošinātu, ka Savienība turpina 
pildīt tās saistības saskaņā ar GFCM
nolīgumu, Komisijai jādeleģē pilnvaras 
pieņemt aktus atbilstīgi Līguma 
290. pantam par atļaujām atkāpties no 
aizlieguma vākt sarkanos koraļļus dziļumā, 
kas ir mazāks par 50 m, un neievērot 
sarkano koraļļu audžu minimālo pamatnes 
diametru. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, rīkotu 
atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu 
līmenī. Sagatavojot un izstrādājot deleģētos 
aktus, Komisijai būtu jānodrošina 
vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga 
attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

(9) Lai nodrošinātu, ka Savienība turpina 
pildīt tās saistības saskaņā ar GFCM
nolīgumu, Komisijai jādeleģē pilnvaras 
pieņemt aktus atbilstīgi Līguma 
290. pantam par atļaujām atkāpties no 
aizlieguma vākt sarkanos koraļļus dziļumā, 
kas ir mazāks par 50 m, un neievērot 
sarkano koraļļu audžu minimālo pamatnes 
diametru, izņemot, ja attiecīgā dalībvalsts 
atbilstošo GFCM rekomendāciju jau ir 
transponējusi, izstrādājot pienācīgus 
valsts pārvaldības plānus. Ir īpaši būtiski, 
lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp 
ekspertu līmenī. Sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, Komisijai būtu 
jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nav ņemti vērā pasākumi, kas jau ieviesti valsts līmenī saskaņā ar 
GFCM rekomendācijām. Dalībvalstis, kas jau ir transponējušas šīs 2011., 2012. un 
2013. gadā pieņemtās rekomendācijas, nevajadzētu tagad spiest pakļauties Komisijas 
prasībām attiecībā uz rekomendācijās paredzētajām atkāpēm, ņemot vērā arī to, ka EK līdz 
šim rekomendācijas nav transponējusi.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 1343/2011
16.b pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sarkano koraļļu vākšana ir aizliegta 1. Sarkano koraļļu vākšana ir aizliegta 
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dziļumā, kas ir mazāks par 50 m. dziļumā, kas ir mazāks par 50 m, ja vien 
zinātniskajos pētījumos, ko apstiprinājusi 
GFCM Zinātniskā padomdevēja komiteja 
(ZPK), nav norādīts citādi.

Or. en

Pamatojums

GFCM Rekomendācijā 35/2011/2 ir paredzēta iespēja vākt sarkanos koraļļus dziļumā, kas ir 
mazāks par 50 m, ja vien zinātniskajos pētījumos nav norādīts citādi.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 1343/2011
16.b pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
27. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
atļautu atkāpes no 1. punkta. Šie deleģētie 
akti ietver noteikumus, kas nodrošina 
zinātnisko novērtēšanu apgabalos, kuriem 
piemēro atkāpi.

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
27. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
atļautu atkāpes no 1. punkta. Šie deleģētie
akti ietver noteikumus, kas nodrošina 
zinātnisko novērtēšanu apgabalos, kuriem 
piemēro atkāpi. Tomēr šo punktu 
nepiemēro dalībvalstīm, kas jau 
transponējušas GFCM 
Rekomendāciju 35/2011/2, izstrādājot 
atbilstošus valsts pārvaldības plānus.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nav ņemti vērā pasākumi, kas jau ieviesti valsts līmenī saskaņā ar 
GFCM rekomendācijām. Dalībvalstis, kas jau ir transponējušas šīs 2011., 2012. un 
2013. gadā pieņemtās rekomendācijas, nevajadzētu tagad spiest pakļauties Komisijas 
prasībām attiecībā uz rekomendācijās paredzētajām atkāpēm, ņemot vērā arī to, ka EK līdz 
šim rekomendācijas nav transponējusi. 
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 1343/2011
16.c pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisijai ir pilnvaras pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 27. pantu, lai atļautu 
atkāpes no 1. punkta, un maksimālā 
pielaide ir 10 % no mazizmēra ( < 7 mm) 
sarkano koraļļu audzes dzīvsvara.

2. Komisijai ir pilnvaras pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 27. pantu, lai atļautu 
atkāpes no 1. punkta, un maksimālā 
pielaide ir 10 % no mazizmēra ( < 7 mm) 
sarkano koraļļu audzes dzīvsvara. Tomēr 
šo punktu nepiemēro dalībvalstīm, kas jau 
transponējušas GFCM 
Rekomendāciju 36/2012/1, izstrādājot 
atbilstošus valsts pārvaldības plānus.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nav ņemti vērā pasākumi, kas jau ieviesti valsts līmenī saskaņā ar 
GFCM rekomendācijām. Dalībvalstis, kas jau ir transponējušas šīs 2011., 2012. un 
2013. gadā pieņemtās rekomendācijas, nevajadzētu tagad spiest pakļauties Komisijas 
prasībām attiecībā uz rekomendācijās paredzētajām atkāpēm, ņemot vērā arī to, ka EK līdz 
šim rekomendācijas nav transponējusi.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 1343/2011
16.c pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ir ieviestas īpašas uzraudzības un 
kontroles programmas, kurās norādīti 
inspekcijas mērķi, prioritātes un kritēriji.

b) ir ieviestas īpašas uzraudzības un 
kontroles programmas.

Or. en
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Pamatojums

Grozījumā ir ņemts vērā GFCM Rekomendācijas 36/2012/1 2. punkta formulējums par atkāpi 
attiecībā uz mazizmēra sarkano koraļļu audzēm. Komisijas dokumentā ir papildu pienākumi, 
kas šajā rekomendācijā nav iekļauti.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 1343/2011
16.d pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sarkano koraļļu vākšanai vienīgais 
atļautais rīks ir āmurs, ko manuāli izmanto 
profesionāls zvejnieks.

1. Sarkano koraļļu vākšanai vienīgais 
atļautais rīks ir āmurs, ko manuāli izmanto 
licencēts zvejnieks, ienirstot ar akvalangu.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā, ka katrā dalībvalstī ir atšķirīgi noteikumi par zvejnieku apmācību un 
kvalifikāciju, norāde uz terminu „profesionāls” var radīt jaunus administratīvus un 
finansiālus pienākumus pašreiz licencētajiem zvejniekiem; no otras puses, Kopienas tiesību 
aktos nav definīcijas „profesionāls zvejnieks”.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 1343/2011
16.d pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sarkano koraļļu izmantošanā ir aizliegts 
lietot attālināti vadāmas zemūdens ierīces. 
Šis aizliegums no 2015. gada 1. janvāra 
attiecas uz attālināti vadāmu zemūdens 
ierīču izmantošanu, kuru dalībvalstis var 
būt atļāvušas valsts jurisdikcijā esošajos 
apgabalos tikai sarkano koraļļu 
apsekošanai un atklāšanai saskaņā ar 
Rekomendācijas GFCM/35/2011/2 

2. Sarkano koraļļu izmantošanā ir aizliegts 
lietot attālināti vadāmas zemūdens ierīces. 
Ja vien zinātniskajā ieteikumā nav 
paredzēts citādi, šis aizliegums no 
2015. gada 1. janvāra attiecas uz attālināti 
vadāmu zemūdens ierīču izmantošanu, 
kuru dalībvalstis var būt atļāvušas valsts 
jurisdikcijā esošajos apgabalos tikai 
sarkano koraļļu apsekošanai un atklāšanai 
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3. punkta a) vai b) apakšpunktu. saskaņā ar Rekomendācijas 
GFCM/35/2011/2 3. punkta a) vai 
b) apakšpunktu.

Or. en

Pamatojums

GFCM Rekomendācijas 35/2011/2 3. panta a) apakšpunkta pēdējā teikumā ir paredzēts, ka 
„atklāšanai ROV ir atļauts izmantot līdz 2015. gadam, ja vien zinātniskajā ieteikumā nav 
paredzēts citādi”.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 1343/2011
16.d pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Panta 2. punktu nepiemēro 
dalībvalstīm, kas vēl nav atļāvušas ROV 
lietot atklāšanai un varētu vēlēties to 
darīt. Šādas atļaujas izsniedz, 
pamatojoties tikai uz zinātniskiem 
rezultātiem, kas iegūti saistībā ar valsts 
pārvaldības plāniem un neatklāj negatīvu 
ietekmi uz sarkano koraļļu ilgtspējīgu 
izmantošanu. 

Or. en

Pamatojums

Šāds grozījums atbilst GFCM Rekomendācijas 35/2011/2 3. punkta b) apakšpunktam. 

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 1343/2011
16.d pants – 2.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b ROV izmantošanu var atļaut tikai 
valsts jurisdikcijā esošajos apgabalos un 
saskaņā ar regulējumu, kas ļauj veikt 
zinātniski eksperimentālas kampaņas gan 
apsekošanai, gan vākšanai ierobežotā 
laikposmā ne ilgāk par 2015. gadu, šīs 
kampaņas īstenojot valsts pētniecisko 
iestāžu uzraudzībā un/vai sadarbībā ar 
valsts vai starptautiskām struktūrām, kā 
arī citām attiecīgajām ieinteresētajām 
pusēm.

Or. en

Pamatojums

Šāds grozījums atbilst GFCM Rekomendācijas 35/2011/2 3. punkta c) apakšpunktam.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 1343/2011
16.f pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Zvejas kuģi neizved krastā jūras 
putnus, izņemot, ja tas notiek saskaņā ar 
jūras putnu aizsardzības valsts plāniem 
vai lai nodrošinātu palīdzību atsevišķu 
ievainotu jūras putnu atkopšanās procesā 
un ar noteikumu, ka kompetentās valsts 
iestādes pienācīgi un oficiāli pirms 
attiecīgā kuģa atgriešanās ostā ir 
informētas par nodomu šādus jūras 
putnus izvest krastā.

Or. en

Pamatojums

Ir pievienots jauns punkts, lai atļautu jūras putnus paturēt uz kuģa tikai stingri pamatotos 
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gadījumos.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 1343/2011
16.g pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Zvejas kuģu kapteiņi nekavējoties 
atbrīvo jūras bruņurupučus, kuri ir nejauši 
noķerti zvejas rīkos, un ielaiž tos atpakaļ 
jūrā neievainotus un dzīvus.

1. Zvejas kuģu kapteiņi, cik iespējams,
nekavējoties atbrīvo jūras bruņurupučus, 
kuri ir nejauši noķerti zvejas rīkā, un ielaiž 
tos atpakaļ jūrā neievainotus un dzīvus.

Or. en

Pamatojums

Šāds grozījums atbilst attiecīgajai GFCM rekomendācijai.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 1343/2011
16.g pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Zvejas kuģu kapteiņi neizved krastā 
jūras bruņurupučus, izņemot īpašas 
glābšanas programmas mērķiem un ar 
noteikumu, ka par to pirms atgriešanās ostā 
ir pienācīgi un oficiāli informētas attiecīgas 
kompetentās valsts iestādes.

2. Zvejas kuģu kapteiņi neizved krastā 
jūras bruņurupučus, izņemot īpašas 
glābšanas vai valsts saglabāšanas 
programmas mērķiem vai ja tas ir citādi 
prasīts glābšanas nolūkā un lai 
nodrošinātu palīdzību atsevišķu ievainotu 
un apdullinātu jūras bruņurupuču 
atkopšanās procesā, un ar noteikumu, ka 
par to pirms atgriešanās ostā ir pienācīgi un 
oficiāli informētas attiecīgas kompetentās 
valsts iestādes.

Or. en
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Pamatojums

Šajā punktā tiek pievienota iespēja izvest krastā jūras bruņurupučus saskaņā ar valsts 
saglabāšanas plāniem vai gadījumā, ja tas vajadzīgs ievainota dzīvnieka glābšanai.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 1343/2011
16.g pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kuģi, kuri izmanto riņķvadus mazo 
pelaģisko sugu zvejai vai aptverošus zvejas 
rīkus bez savilcējtroses pelaģisko sugu 
zvejai, nedrīkst ar tiem apņemt jūras 
bruņurupučus.

3. Ciktāl praktiski iespējams, kuģi, kuri 
izmanto riņķvadus mazo pelaģisko sugu 
zvejai vai aptverošus zvejas rīkus bez 
savilcējtroses pelaģisko sugu zvejai, 
izvairās ar tiem apņemt jūras 
bruņurupučus.

Or. en

Pamatojums

Šāds grozījums atbilst GFCM Rekomendācijai 35/2011/4.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 1343/2013
16.h pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Zvejas kuģu kapteiņi, kuri savos zvejas 
rīkos ir nejauši noķēruši mūkroņus, 
nekavējoties atbrīvo tos neievainotus un 
dzīvus. Mirušo īpatņu liemeņus izkrauj, un 
tos izņem un iznīcina valsts iestādes.

2. Zvejas kuģu kapteiņi, kuri savos zvejas 
rīkos ir nejauši noķēruši mūkroņus, 
nekavējoties atbrīvo tos neievainotus un 
dzīvus. Mirušo īpatņu liemeņus izkrauj, un 
tos izņem un iznīcina kompetentās valsts 
iestādes vai tos izmanto zinātniskiem 
mērķiem.

Or. en
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Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nav ņemti vērā zinātniskie mērķi.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Regula (ES) Nr. 1343/2011
17.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zvejas kuģu kapteiņiem, kuriem ir atļauja 
vākt sarkanos koraļļus, uz kuģa ir jābūt 
žurnālam, kurā katru dienu reģistrē sarkano 
koraļļu vākumu un zvejas darbības katrā 
konkrētā apgabalā un dziļumā, tostarp 
norāda zvejas dienu un ieniršanas reižu 
skaitu. Šo informāciju bez kavēšanās 
paziņo kompetentajām valsts iestādēm.

Uz zvejas kuģiem, kuriem ir atļauja vākt 
sarkanos koraļļus, ir jābūt žurnālam, kurā 
katru dienu reģistrē sarkano koraļļu 
vākumu un zvejas darbības katrā konkrētā 
apgabalā un dziļumā, tostarp norāda zvejas 
dienu un ieniršanas reižu skaitu. Šo 
informāciju bez kavēšanās paziņo 
kompetentajām valsts iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Grozījumā ir ņemtas vērā īpatnības, kas raksturīgas šai zvejai, kurā piedalās palīgkuģi un 
notiek ieniršana.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Regula (ES) Nr. 1343/2011
17.b pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis ne vēlāk kā līdz 2014. gada 
31. decembrim izstrādā noteikumus, 
saskaņā ar kuriem to zvejas kuģu 
kapteiņi, uz kuriem neattiecas zvejas 
žurnāla kārtošanas prasība saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1224/2009 14. pantu, 
reģistrē 1. punktā minēto nejaušo 

svītrots
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noķeršanu.

Or. en

Pamatojums

Komisijas tekstā ir noteikums par noķeršanas reģistrāciju kuģiem, uz kuriem zvejas žurnāla 
kārtošanas prasība neattiecas. Ņemot vērā to, cik sarežģīti ir piemērot šo jauno prasību, 
noteikums būtu jāattiecina tikai uz kuģiem, kuriem ir pienākums izdarīt ierakstus zvejas 
žurnālā.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Regula (ES) Nr. 1343/2011
17.b pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) visus Protokola par īpaši aizsargājamām 
teritorijām un bioloģisko daudzveidību 
Vidusjūrā II vai III pielikumā norādīto 
haizivju un raju sugu nejaušas noķeršanas 
un vēlākās atbrīvošanas gadījumus.

e) visus Protokola par īpaši aizsargājamām 
teritorijām un bioloģisko daudzveidību 
Vidusjūrā II vai III pielikumā norādīto 
haizivju un raju sugu nejaušas noķeršanas 
un, ja tiesību aktos ir tāda prasība, vēlākās 
atbrīvošanas gadījumus.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Komisijas teksts ir jāprecizē, jo dažas attiecīgā protokola III pielikumā norādītās 
sugas faktiski varētu ķert (un tāpēc tās nav jāatbrīvo). 

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
Regula (ES) Nr. 1343/2011
23.a pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz katra gada 15. novembrim 1. Līdz katra gada 15. decembrim
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dalībvalstis iesniedz Komisijai: dalībvalstis iesniedz Komisijai:

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā, piemēram, to, ka sarkano koraļļu vākšanas sezona beidzas 31. oktobrī, būtu 
jānosaka termiņš līdz 15. decembrim. Tāpēc Komisijas ierosinātais termiņš ir pārāk īss, jo 
varētu būt, ka valstu dati nav pieejami. Attiecīgi varētu noteikt vēlāku termiņu, līdz kuram 
Komisijai dati jāpaziņo GFCM sekretāram.
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PASKAIDROJUMS

Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisija (GFCM) ir izveidota 1949. gadā ar 
starptautisku nolīgumu. Tās kompetences zonā ir Vidusjūra, Melnā jūra un savienojošie 
ūdeņi. GFCM galvenās funkcijas ir veicināt jūras dzīvo resursu attīstību, saglabāšanu un 
racionālu pārvaldību, izstrādāt un ieteikt saglabāšanas pasākumus, atbalstīt sadarbības 
projektus mācību jomā. GFCM nolīguma slēdzējpuses ir Eiropas Kopiena, Albānija, Alžīrija, 
Bulgārija, Ēģipte, Francija, Grieķija, Horvātija, Itālija, Izraēla, Japāna, Libāna, Lībija, Kipra, 
Malta, Maroka, Monako, Rumānija, Sīrija, Slovēnija, Spānija, Tunisija un Turcija.   

GFCM savās 2011. un 2012. gada sesijās atbilstoši tās kompetencei pieņēma Savienības 
tiesību aktos ieviešamus pasākumus sarkano koraļļu ilgtspējīgai izmantošanai.
GFCM pieņēma arī citas rekomendācijas, kurās izklāstīti:

 pasākumi jūras putnu, jūras bruņurupuču, mūkroņu un vaļveidīgo nejaušas noķeršanas 

samazināšanai zvejas darbībās GFCM nolīguma apgabalā, kuri ir jāievieš Savienības 

tiesību aktos;

 pasākumi, kuru mērķis ir atbilstoši savai kompetencei nodrošināt augsta līmeņa 

aizsardzību haizivīm un rajām un jo īpaši haizivju un raju sugām, kas norādītas kā 

apdraudētas Protokola par īpaši aizsargājamām teritorijām un bioloģisko daudzveidību 

Vidusjūrā II pielikumā (Barselonas Konvencija);

 pasākumi, kuri attiecas uz zveju, kas ekspluatē mazo pelaģisko sugu krājumus Adrijas 

jūrā, un kuri ir jāievieš Savienības tiesību aktos.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā Nr. 1343/2011 ir paredzēti atsevišķi noteikumi par 
zveju GFCM nolīguma apgabalā. Tiek ierosināts šo regulu grozīt, lai iekļautu pasākumus, kas 
minēti GFCM rekomendācijās.
Priekšlikums paredz tehniskus pasākumus sarkano koraļļu ilgtspējīgai izmantošanai, nejaušas 
jūras putnu, jūras bruņurupuču un vaļveidīgo noķeršanas samazināšanai un Vidusjūras 
mūkroņu, haizivju un raju saglabāšanai GFCM nolīguma apgabalā.
Šie pasākumi ir plašāki par aizsardzību, kuru šīm sugām ES mērogā jau nodrošina Biotopu 
direktīva un citi Savienības tiesību akti, un tie nosaka konkrētus uzskaitvedības un ziņošanas 
pienākumus gan operatoriem, gan dalībvalstīm.
Ar šo priekšlikumu Savienības tiesību aktā tiek ieviesti noteikti pasākumi attiecībā uz mazo 
pelaģisko sugu zveju Adrijas jūrā.

Referenta nostāja

Referents atzinīgi vērtē šo priekšlikumu, kura mērķis ir GFCM rekomendācijas transponēt 
Kopienas tiesību aktos. Tomēr viņš atzīmē, ka priekšlikumā nav ņemti vērā pasākumi, kas jau 
ieviesti valsts līmenī saskaņā ar šīm rekomendācijām. Dalībvalstis, kas jau ir transponējušas 
šīs 2011., 2012. un 2013. gadā pieņemtās rekomendācijas, nevajadzētu tagad spiest pakļauties 
Komisijas prasībām attiecībā uz GFCM paredzētajām atkāpēm, ņemot vērā arī to, ka EK līdz 
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šim rekomendācijas nav transponējusi.

Turklāt Komisijas priekšlikums daudzos gadījumos ir stingrāks nekā GFCM rekomendācijas. 
Piemēram, tas aizliedz sarkano koraļļu izmantošanā pēc 2014. gada lietot attālināti vadāmas 
zemūdens ierīces (ROV), kaut gan attiecīgajā GFCM rekomendācijā nav izslēgts, ka šādi 
varētu rīkoties, ja vien zinātniskajā ieteikumā nav paredzēts citādi. Turklāt, pamatojoties uz 
zinātniskiem rezultātiem, kas iegūti saistībā ar valsts pārvaldības plāniem un neatklāj negatīvu 
ietekmi uz sarkano koraļļu ilgtspējīgu izmantošanu, rekomendācijā ir atļauts ROV izmantot 
dalībvalstīm, kuras vēl nav šīs ierīces lietojušas atklāšanai un varētu vēlēties to darīt. GFCM
rekomendācijā ir arī atļauts ROV izmantot zinātniski eksperimentālām kampaņām līdz 
2016. gadam.

Minami vēl citi piemēri pārliekai Eiropas Komisijas centībai GFCM rekomendāciju 
interpretācijā: ne vienmēr ir iespējams zvejas rīkos nejauši noķertos jūras bruņurupučus 
nekavējoties atbrīvot neievainotus un dzīvus; to atzīst GFCM — kura prasa tā rīkoties „cik 
iespējams” —, taču ne Komisija savā priekšlikumā. Līdzīga elastība jāpiemēro gadījumos, 
kad kuģi, kuri izmanto riņķvadus vai aptverošus zvejas rīkus, ir nejauši noķēruši jūras 
bruņurupučus. Ziņošanas pienākums nebūtu jāpiemēro kuģiem, kuriem ieraksti zvejas žurnālā 
nav jāveic. Sarakstu varētu vēl turpināt…

Referents uzskata, ka GFCM rekomendācijās ir noteikts pietiekams regulatīvās aizsardzības 
līmenis, kas nolīguma pusēm jāīsteno pirms citu pasākumu pieņemšanas.


