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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

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 2019. gada 20. maija Regulu (ES) 2019/833, ar kuru nosaka 
saglabāšanas un izpildes panākšanas pasākumus, kas piemērojami Ziemeļrietumu 
Atlantijas zvejniecības organizācijas pārvaldības apgabalā
(COM(2020)0215 – C9-0157/2020 – 2020/0095(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2020)0215),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 43. panta 
2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0157/2020),

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

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu (A9-0220/2020),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 
aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Kopš Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES) 2019/8332 
pieņemšanas Ziemeļrietumu Atlantijas 
zvejniecības organizācija (NAFO) 
41. gadskārtējā sanāksmē ir pieņēmusi 
vairākus juridiski saistošus lēmumus par 

(1) Kopš Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES) 2019/8332 
pieņemšanas Ziemeļrietumu Atlantijas 
zvejniecības organizācija (NAFO) 41. un 
42. gadskārtējā sanāksmē, attiecīgi 2019. 
un 2020. gadā, ir pieņēmusi vairākus 
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tās pārziņā esošo zvejas resursu 
saglabāšanu.

juridiski saistošus lēmumus par tās pārziņā 
esošo zvejas resursu saglabāšanu.

__________________ __________________
2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2019/833 (2019. gada 20. maijs), ar 
kuru nosaka saglabāšanas un izpildes 
panākšanas pasākumus, kas piemērojami 
Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības 
organizācijas pārvaldības apgabalā, groza 
Regulu (ES) 2016/1627 un atceļ Padomes 
Regulas (EK) Nr. 2115/2005 un (EK) 
Nr. 1386/2007 (OV L 141, 28.5.2019., 
1. lpp.).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2019/833 (2019. gada 20. maijs), ar 
kuru nosaka saglabāšanas un izpildes 
panākšanas pasākumus, kas piemērojami 
Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības 
organizācijas pārvaldības apgabalā, groza 
Regulu (ES) 2016/1627 un atceļ Padomes 
Regulas (EK) Nr. 2115/2005 un (EK) 
Nr. 1386/2007 (OV L 141, 28.5.2019., 
1. lpp.).

Pamatojums

Jāiekļauj atsauce uz 2020. gada sanāksmi, jo dažus pieņemtos lēmumus referente ir iekļāvusi 
kā grozījumus.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Minētie lēmumi ir adresēti NAFO 
līgumslēdzējām pusēm, taču tajos ir ietverti 
arī operatoru pienākumi. NAFO 
saglabāšanas un izpildes panākšanas 
pasākumi (CEM) pēc to stāšanās spēkā 
2019. gada 2. decembrī ir saistoši visām 
NAFO līgumslēdzējām pusēm. Savienībās 
gadījumā tie ir jāiestrādā Savienības tiesību 
aktos tādā mērā, ciktāl Savienības tiesību 
aktos tie vēl nav paredzēti.

(2) Minētie lēmumi ir adresēti NAFO 
līgumslēdzējām pusēm, taču tajos ir ietverti 
arī operatoru pienākumi. Spēkā stājušies 
jauni NAFO saglabāšanas un izpildes 
panākšanas pasākumi (CEM), kas ir 
saistoši visām NAFO līgumslēdzējām 
pusēm. Savienības gadījumā tie ir 
jāiestrādā Savienības tiesību aktos tādā 
mērā, ciktāl Savienības tiesību aktos tie vēl 
nav paredzēti.

Pamatojums

Jāmaina atsauce uz divu dažādu CEM stāšanos spēkā — 2019. un 2020. gada CEM, ar 
kuriem tika izdarītas izmaiņas, kas ir saistošas visām NAFO līgumslēdzējām pusēm, un kuri 
nu ir ietverti Savienības tiesību aktos.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) 2019/833
3. pants – 31. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

31) “MCS tīmekļa vietne” ir NAFO 
uzraudzības, kontroles un pārraudzības 
tīmekļa vietne, kurā ir informācija, kas ir 
relevanta inspekcijām jūrā un ostā. 
Procedūra, saskaņā ar kuru līgumslēdzēju 
pušu personām piešķir piekļuvi šai tīmekļa 
vietnei, ir izklāstīta CEM II.XX pielikumā, 
kas minēts šīs regulas pielikuma 45. 
punktā.

31) “MCS tīmekļa vietne” ir NAFO 
uzraudzības, kontroles un pārraudzības 
tīmekļa vietne, kurā ir informācija, kas ir 
relevanta inspekcijām jūrā un ostā. 
Procedūra, saskaņā ar kuru līgumslēdzēju 
pušu personām piešķir piekļuvi šai tīmekļa 
vietnei, ir izklāstīta CEM II.H pielikumā, 
kas minēts šīs regulas pielikuma 
45. punktā.

Pamatojums

Kļūdaina norāde uz CEM pielikumu.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2019/833
6. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) regulas 6. panta 1. punktā iekļauj 
šādu apakšpunktu:
“fa) aizliedz mencas specializēto zveju 
3M rajonā no 2020. gada 31. decembra 
plkst. 24.00 pēc koordinētā universālā 
laika (UTC) līdz 2021. gada 31. marta 
plkst. 24.00 (UTC);”

Pamatojums

2020. gada NAFO sanāksmē pieņemts lēmums, kas jāietver Savienības tiesību aktos.
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2019/833
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a) regulā iekļauj šādu pantu:
“9.a pants
Menca 3M rajonā
1. Kuģiem, uz kuriem atrodas vairāk 
nekā 1250 kg mencas nozvejas, kas gūta 
3M rajonā, piemēro šādus kontroles 
pasākumus:
a) 3M rajonā gūtu mencas nozveju 
kuģi izkrauj vai pārkrauj tikai ostās, kas 
apstiprinātas saskaņā ar 39. pantu;
b) vismaz 48 stundas pirms aplēstā 
ostā ierašanās laika atļauju saņēmušais 
kuģis vai kuģa pārstāvis tā vārdā dara 
kompetentajai ostas iestādei zināmu tā 
aplēsto ierašanās laiku, aplēsto 3M rajonā 
gūtās mencas nozvejas daudzumu, kas 
paturēts uz kuģa, un informāciju par 
rajonu vai rajoniem, kuros gūtas citas 
mencas nozvejas, kas paturētas uz kuģa;
c) katra dalībvalsts inspicē katru 
3M rajonā gūtas mencas nozvejas 
izkrāvumu vai pārkrāvumu citā kuģī tās 
ostās un sagatavo inspekcijas ziņojumu 
CEM IV.C pielikumā paredzētajā 
formātā, kas minēts šīs regulas pielikuma 
9. punktā, un 12 darbdienu laikā no 
inspekcijas pabeigšanas dienas nosūta to 
Komisijai ar kopiju EFCA. Minētajā 
ziņojumā norāda ikvienu šīs regulas 
pārkāpumu, kas konstatēts ostā veiktas 
inspekcijas laikā, un sniedz sīkas ziņas 
par to. Tajā ietver visu relevanto 
informāciju, kas pieejama attiecībā uz 
pārkāpumiem, kuri konstatēti jūrā 
inspicētā zvejas kuģa kārtējā reisa laikā.
2. Katra dalībvalsts inspicē kuģus, uz 
kuriem atrodas mazāk nekā 1250 kg 3M 
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rajonā gūtas mencas nozvejas, 
pamatojoties uz riska pārvaldību.
3. Komisija vai tās izraudzīta 
struktūra nodrošina, lai 1. punkta 
c) apakšpunktā minētā informācija 
nekavējoties tiktu nosūtīta NAFO 
izpildsekretāram, lai to ievietotu NAFO 
MCS tīmekļa vietnē.”

Pamatojums

2020. gada NAFO sanāksmē pieņemts lēmums, kas jāietver Savienības tiesību aktos.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts – i punkts
Regula (ES) 2019/833
10. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) katra dalībvalsts nosūta Komisijai 
ikvienas šim nolūkam apstiprinātās ostas 
nosaukumu, un Komisija to nosūta 
NEAFC izpildsekretāram. Visas turpmākās 
izmaiņas sarakstā nosūta ne mazāk kā 20 
dienas pirms izmaiņu stāšanās spēkā, un tās 
aizstāj iepriekšējo sarakstu;

c) katra dalībvalsts nosūta Komisijai 
ikvienas šim nolūkam apstiprinātās ostas 
nosaukumu, un Komisija to nosūta NAFO 
izpildsekretāram. Visas turpmākās 
izmaiņas sarakstā nosūta ne mazāk kā 20 
dienas pirms izmaiņu stāšanās spēkā, un tās 
aizstāj iepriekšējo sarakstu;

Pamatojums

Kļūdaina atsauce uz NEAFC — jābūt NAFO.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2019/833
14. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7a) regulas 14. pantā iekļauj šādu 
punktu:
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“3.a Traleri, kas veic mencas 
specializēto zveju 3M rajonā, izmanto 
šķirotājrežģi, kam attālums starp režģa 
stieņiem ir vismaz 50 mm, lai samazinātu 
mazāku mencas īpatņu nozveju. 
Šķirotājrežģis atrodas traļa augšpuses 
plātnē pirms āmja.”

Pamatojums

2020. gada NAFO sanāksmē pieņemts lēmums, kas jāietver Savienības tiesību aktos.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7.b punkts (jauns)
Regula (ES) 2019/833
18. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

7b) regulas 18. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu:

1. Līdz 2020. gada 31. decembrim 
neviens kuģis neiesaistās grunts zvejas 
darbībās nevienā apgabalā, kuri redzami 
CEM 3. attēlā, kas minēts šīs regulas 
pielikuma 14. punktā, un kuru robežas 
noteiktas, numuru secībā savienojot CEM 
5. tabulā, kura minēta šīs regulas pielikuma 
15. punktā, norādītās koordinātas un tad 
pēdējo koordinātu savienojot ar 1. 
koordinātu.

“1. Līdz 2021. gada 31. decembrim 
neviens kuģis neiesaistās grunts zvejas 
darbībās nevienā apgabalā, kuri redzami 
CEM 3. attēlā, kas minēts šīs regulas 
pielikuma 14. punktā, un kuru robežas 
noteiktas, numuru secībā savienojot CEM 
5. tabulā, kura minēta šīs regulas pielikuma 
15. punktā, norādītās koordinātas un tad 
pēdējo koordinātu savienojot ar 
1. koordinātu.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LV/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX%3A32019R0833)

Pamatojums

2020. gada NAFO sanāksmē pieņemts lēmums, kas jāietver Savienības tiesību aktos.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7.c punkts (jauns)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX%3A32019R0833
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX%3A32019R0833
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Regula (ES) 2019/833
18. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

7c) regulas 18. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu:

2. Līdz 2020. gada 31. decembrim 
neviens kuģis neiesaistās grunts zvejas 
darbībās 3O rajona apgabalā, kurš redzams 
CEM 4. attēlā, kas minēts šīs regulas 
pielikuma 16. punktā, un kura robežas 
noteiktas, numuru secībā savienojot CEM 
6. tabulā, kas minēta šīs regulas pielikuma 
17. punktā, norādītās koordinātas un tad 
pēdējo koordinātu savienojot ar 
1. koordinātu.

“2. Līdz 2021. gada 31. decembrim 
neviens kuģis neiesaistās grunts zvejas 
darbībās 3O rajona apgabalā, kurš redzams 
CEM 4. attēlā, kas minēts šīs regulas 
pielikuma 16. punktā, un kura robežas 
noteiktas, numuru secībā savienojot CEM 
6. tabulā, kas minēta šīs regulas pielikuma 
17. punktā, norādītās koordinātas un tad 
pēdējo koordinātu savienojot ar 
1. koordinātu.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LV/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX%3A32019R0833)

Pamatojums

2020. gada NAFO sanāksmē pieņemts lēmums, kas jāietver Savienības tiesību aktos.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7.d punkts (jauns)
Regula (ES) 2019/833
18. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

7d) regulas 18. panta 3. punktu aizstāj 
ar šādu:

3. Līdz 2020. gada 31. decembrim 
neviens kuģis neiesaistās grunts zvejas 
darbībās 1.–13. apgabalā, kuri redzami 
CEM 5. attēlā, kas minēts šīs regulas 
pielikuma 18. punktā, un kuru robežas 
noteiktas, numuru secībā savienojot CEM 
7. tabulā, kas minēta šīs regulas pielikuma 
19. punktā, norādītās koordinātas un tad 
pēdējo koordinātu savienojot ar 
1. koordinātu.

“3. Līdz 2021. gada 31. decembrim 
neviens kuģis neiesaistās grunts zvejas 
darbībās 1.–13. apgabalā, kuri redzami 
CEM 5. attēlā, kas minēts šīs regulas 
pielikuma 18. punktā, un kuru robežas 
noteiktas, numuru secībā savienojot CEM 
7. tabulā, kas minēta šīs regulas pielikuma 
19. punktā, norādītās koordinātas un tad 
pēdējo koordinātu savienojot ar 
1. koordinātu.”

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX%3A32019R0833
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX%3A32019R0833
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LV/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX%3A32019R0833)

Pamatojums

2020. gada NAFO sanāksmē pieņemts lēmums, kas jāietver Savienības tiesību aktos.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts – c apakšpunkts – ii punkts
Regula (ES) 2019/833
25. pants – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par nozveju ziņo sugas līmenī, norādot 
atbilstošo trīsburtu kodu, kas sniegts šīs 
regulas pielikuma 11. punktā minētajā 
CEM I.C pielikumā vai, ja tas CEM I.C 
pielikumā nav norādīts, – FAO Ūdens 
zinātņu un zivsaimniecības informācijas 
sistēmas Zivsaimniecības statistikas 
vajadzībām paredzētajā sugu sarakstā. 
Reģistrē arī katra zvejas rīka iemetiena vai 
ievietošanas reizē nozvejoto haizivju 
aplēsto svaru.

Par nozveju ziņo sugas līmenī, norādot 
atbilstošo trīsburtu kodu, kas sniegts šīs 
regulas pielikuma 11. punktā minētajā 
CEM I.C pielikumā, vai, ja tas CEM I.C 
pielikumā nav norādīts, izmanto FAO 
Ūdens zinātņu un zivsaimniecības 
informācijas sistēmas Zivsaimniecības 
statistikas vajadzībām paredzēto sugu 
sarakstu. Reģistrē arī katra zvejas rīka 
iemetiena vai ievietošanas reizē nozvejoto 
haizivju aplēsto svaru.

Pamatojums

Saskaņotībai ar atsaucēm uz CEM pielikumiem.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) 2019/833
35. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) zveja aizlieguma apgabalā – 
pretrunā 9. panta 5. punktam un 
18. pantam;

e) zveja aizlieguma apgabalā — 
pretrunā 9. panta 5. punktam vai 
18. pantam;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX%3A32019R0833
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX%3A32019R0833
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Pamatojums

Saskaņotībai ar 2020. gada CEM.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2019/833
35. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

ba) regulas 35. panta 1. punkta 
g) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

g) neatļauta linuma acu izmēra 
izmantošana – pretrunā 13. pantam;

“g) neatļauta linuma acu vai režģa izmēra 
izmantošana — pretrunā 13. vai 
14. pantam;”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LV/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX%3A32019R0833)

Pamatojums

Saskaņotībai ar NAFO 2020. gada sanāksmē pieņemtajiem lēmumiem.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – c apakšpunkts
Regula (ES) 2019/833
35. pants – 1. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) ar nozveju saistītu ziņu 
nenosūtīšana – pretrunā 12. panta 
1. punktam un 25. pantam;

k) ar nozveju saistītu ziņu 
nenosūtīšana — pretrunā 12. panta 
1. punktam vai 25. pantam;

Pamatojums

Saskaņotībai ar 2020. gada CEM.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX%3A32019R0833
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX%3A32019R0833
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Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 19. punkts
Regula (ES) 2019/833
50. pants – 2. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) ziemeļu garneles zvejā 
izmantojamo šķirotājrestu, režģu un 
savienojuma ķēžu tehniskajām 
specifikācijām, kas noteiktas 14. panta 
2. punktā;

j) ziemeļu garneles zvejā 
izmantojamo šķirotājrestu, režģu un 
savienojuma ķēžu tehniskajām 
specifikācijām, kas noteiktas 14. panta 
2. punktā, kā arī šķirotājrežģu vai 
piestiprinājumu tehniskajām 
specifikācijām, kas noteiktas 14. panta 3. 
vai 3.a punktā;

Pamatojums

Saskaņotībai ar NAFO 2020. gada sanāksmē pieņemtajiem lēmumiem.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 19. punkts
Regula (ES) 2019/833
50. pants – 2. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) grunts zvejas darbību teritoriālajiem 
ierobežojumiem, kas noteikti 18. pantā.

k) grunts zvejas darbību teritoriālajiem 
vai laikposma ierobežojumiem, kas 
noteikti 18. pantā.

Pamatojums

Saskaņotībai ar NAFO 2020. gada sanāksmē pieņemtajiem lēmumiem.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) 2019/833
Pielikums – 45. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

45) CEM II.XX pielikums, kas minēts 
3. panta 31. punktā.

45) CEM II.H pielikums, kas minēts 
3. panta 31. punktā.

Pamatojums

Kļūdaina norāde uz CEM pielikumu.
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PASKAIDROJUMS

1) Priekšlikuma saturs

Komisija 2020. gada 29. maijā nāca klajā ar priekšlikumu grozīt Regulu (ES) 2019/833, ar kuru 
ES tiesību aktos transponē saglabāšanas un izpildes panākšanas pasākumus (CEM), ko 
pieņēmusi Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācija (NAFO), kurā Eiropas Savienība 
(ES) kopš 1979. gada ir līgumslēdzēja puse. Priekšlikuma mērķis ir Savienības tiesību aktos 
transponēt saglabāšanas un izpildes panākšanas pasākumu grozījumus, ko NAFO ir pieņēmusi 
gadskārtējā sanāksmē 2019. gadā. Tas ietver arī NAFO veiktus redakcionālus uzlabojumus un 
pielāgo tekstu ES juridiskajam kontekstam. 

NAFO ir reģionālā zvejniecības pārvaldības organizācija (RZPO), kas ir atbildīga par zvejas 
resursu pārvaldību Atlantijas okeāna ziemeļrietumu daļā. NAFO saglabāšanas un pārvaldības 
pasākumus piemēro tikai NAFO pārvaldības apgabalā, kas atrodas atklātā jūrā. Saskaņā ar 
NAFO konvencijas noteikumiem par saglabāšanas un izpildes panākšanas pasākumu 
pieņemšanu ir atbildīga komisija, NAFO struktūrvienība, kuras locekles ir visas līgumslēdzējas 
puses.

NAFO konvencijā turklāt ir noteikts, ka komisijas pieņemtie saglabāšanas pasākumi ir saistoši 
un ka līgumslēdzējām pusēm tie ir jāīsteno. Gadskārtējās sanāksmēs NAFO komisija pieņem 
jaunus pasākumus, kurus izpildsekretārs pēc sanāksmēm paziņo līgumslēdzējām pusēm kā 
komisijas lēmumus. Līguma par Eiropas Savienību 3. panta 5. punktā noteikts, ka ES ir stingri 
jāievēro starptautiskās tiesības. Tas nozīmē arī NAFO saglabāšanas un izpildes panākšanas 
pasākumu ievērošanu. 

Ar šo priekšlikumu tiek transponēti 2019. gadā pieņemtie NAFO pasākumi, kas stājās spēkā 
2. decembrī un ko piemēro no tās dienas.

2) Referentes nostāja

Referente atzinīgi vērtē ierosinātos regulas grozījumus, ar ko tiek atjaunināti ES tiesību akti, 
tajos transponējot NAFO jaunos saglabāšanas un izpildes panākšanas pasākumus. 

Referente uzsver: lai gan to ES kuģu skaits, kuriem atļauts zvejot NAFO pārvaldības apgabalā, 
2020. gadā ir samazināts un pašlaik flotē ir tikai 47 kuģi, nozvejas apjomi, ņemot vērā flotes 
lielumu, joprojām ir ievērojami. Saskaņā ar NAFO tīmekļa vietnē publicēto informāciju zvejas 
darbības attiecīgajā apgabalā 2019. gadā ir reģistrējuši 5 dalībvalstu kuģi un ES kuģu kopējā 
nozveja ir bijusi 51 076 tonnas. Portugāles un Spānijas nozveja veido 80 % no ES kopējās 
nozvejas, attiecīgi 44,5 % (22 735 tonnas) un 35,5 % (18 151 tonna).

Ir svarīgi nodrošināt, lai attiecībā uz zveju šajos ūdeņos tiktu ievēroti visefektīvākie 
saglabāšanas pasākumi, ņemot vērā, ka dažas mērķsugas ir īpaši jutīgas, sevišķi sugas, kurām 
ir ilgs dzīves cikls. Tāpēc attiecīgi jāievieš CEM standarti, lai aizsargātu Grenlandes haizivi, 
mugurkaulnieku ar garāko zināmo mūža ilgumu.  

Kopējās zivsaimniecības politikas īstenošana ir jānodrošina horizontāli visās Savienības zvejas 
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flotēs neatkarīgi no ģeogrāfiskā apgabala, kurā tās darbojas, un, pats galvenais, ir jāmazina 
resursu izmantošanas ietekme uz dzīvotnēm, citiem resursiem un citām sugām. Referente 
norāda, ka zvejas rīki, ko izmanto zvejniecībā konvencijas apgabalā, ir traļi, kas var nodarīt 
kaitējumu jūras gultnei un līdz ar to dzīvotnēm. Tāpēc referente aicina Komisiju paust viedokli 
NAFO sanāksmēs un īpaši raudzīties, lai NAFO pieņemtie saglabāšanas un pārvaldības 
pasākumi atbilstu kopējās zivsaimniecības politikas vērienīgajiem mērķiem. 

Visbeidzot, ņemot vērā vajadzību ātri transponēt CEM grozījumus Savienības tiesību aktos, 
referente ir iesniegusi vairākus grozījumus, kas tieši izriet no 2020. gada septembrī notikušās 
NAFO 42. gadskārtējās sanāksmes lēmumiem. Starp grozījumiem referente izceļ vajadzību 
iekļaut regulā mencu zvejas aizliegumu 3M rajonā no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. martam, 
kā arī konkrētos tehniskos un kontroles pasākumus attiecībā uz mencu nozveju, kas minētajā 
rajonā tiek veikta gada atlikušajā laikā. Referente vēlas, lai šie svarīgie pasākumi tiktu 
nekavējoties transponēti un īstenoti, jo tas ļautu izvairīties no vajadzības veikt turpmākus 
regulas grozījumus ar mērķi Savienības tiesību aktos iestrādāt 2020. gadā pieņemtos CEM.
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