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Daudzgadu plāns stavridas rietumu krājumam  

Eiropas Parlamenta 2012. gada 16. februāra rezolūcija par situāciju attiecībā uz 

ierosināto daudzgadu plānu stavridas rietumu krājumam un zivsaimniecībām, kas šo 

krājumu izmanto (2011/2937(RSP))  

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM (2009)0189) un EK līguma 37. pantu, 

saskaņā ar kuru Padome ir apspriedusies ar Parlamentu (C7-0010/2009), 

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Parlamentam un Padomei „Lisabonas līguma stāšanās 

spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” 

(COM(2009)0665), 

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

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2010. gada 17. marta atzinumu1, 

– ņemot vērā Parlamenta nostāju, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2010. gada 23. novembrī, lai 

pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2011, ar ko izveido 

daudzgadu plānu stavridas rietumu krājumam un zivsaimniecībām, kas šo krājumu 

izmanto2,  

– ņemot vērā 2010. gada 25. februāra rezolūciju par Zaļo grāmatu „Kopējās zivsaimniecības 

politikas reforma”3, 

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 13. jūlija priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 

regulai, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu (COM(2011)0425), 

– ņemot vērā mutiskos jautājumus Komisijai un Padomei par situāciju attiecībā uz ierosināto 

daudzgadu plānu stavridas rietumu krājumam un zivsaimniecībām, kas šo krājumu izmanto 

(O-000308/2011 – B7-0023/2012, O-000309/2011 – B7-0024/2012), 

– ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu un 110. panta 2. punktu, 

A. tā kā saskaņā ar 2002. gadā Johannesburgā Apvienoto Nāciju Organizācijas Pasaules 

augstākā līmeņa sanāksmē par ilgtspējīgu attīstību pieņemto īstenošanas plānu, Eiropas 

Savienība ir uzņēmusies saistības saglabāt vai atjaunot zivju krājumus tādā apjomā, kas 

nodrošinātu maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu, un steidzami, ja iespējams, ne vēlāk kā 

2015. gadā sasniegt šos mērķus attiecībā uz noplicinātajiem krājumiem; 

                                                 
1  OV C 354, 28.12.2010., 68. lpp. 
2  Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0421. 
3  OV C 348 E, 21.12.2010., 15. lpp. 



B. tā kā kopējās zivsaimniecības politikas mērķis saskaņā ar 2. pantu Padomes 2002. gada 

20. decembra Regulā (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un 

ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku ir nodrošināt ūdeņu 

dzīvo resursu tādu izmantošanu, kas nodrošina ilgtspējīgus ekonomiskos, vides un sociālos 

apstākļus; 

C. tā kā rietumu krājums ir ekonomiski vissvarīgākais stavridas krājums, kas dzīvo Kopienas 

ūdeņos; 

D. tā kā 2009. gada aprīlī Komisija ierosināja pārvaldības plānu (COM(2009)0189), kura 

pamatā bija Pelaģisko zivju krājumu reģionālajā konsultatīvajā padomē veiktais 

sagatavošanas darbs, kā arī Starptautiskās Jūras pētniecības padomes (ICES) un 

Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komitejas (ZZTEK) ieteikumi; 

E. tā kā daudzgadu plāni ir KZP stūrakmeņi un krājumu saglabāšanas pamatinstrumenti, kas 

nosaka vispārējus noteikumus, kas nepieciešami KZP mērķu īstenošanai, un tādēļ tie ir 

jāpieņem saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru atbilstīgi LESD 43. panta 2. punktam; 

F. tā kā bioloģiskā informācija par rietumu krājumu nav pietiekama, lai sniegtu krājuma 

pilnīgu novērtējumu; tā kā tomēr ZZTEK ieteikumos norādīts, ka krājuma ilgtspējīgu 

pārvaldību iespējams panākt ar ieguves kontroles noteikumu, kas izstrādāts, pamatojoties uz 

ikru produkcijas tendencēm; tā kā kontroles noteikumam proporcionāli jābalstās uz 

piesardzīgu ieteikumu, kas sniegts, vadoties pēc vidējiem krājuma papildināšanās 

apstākļiem, un uz jaunāko kopējo pieļaujamo nozveju, kas koriģēta ar koeficientu, kurš 

atspoguļo jaunākās krājuma apmēra tendences, kas noteiktas, ņemot vērā ikru produkciju; 

G. tā kā zvejas iespēju noteikšana un iedalīšana kopējās zivsaimniecības politikas pasākumos 

tieši ietekmē dalībvalstu zvejas flotu sociāli ekonomisko stāvokli, jo īpaši piekrastes 

sīkzvejas flotu stāvokli; 

H. tā kā Padome nav tiesīga vienpusīgi pielāgot priekšlikumā minētos kopējās pieļaujamās 

nozvejas noteikšanas parametrus, jo tie ir ierosinātā ilgtermiņa plāna galvenie elementi;  

I. tā kā Parlaments, savā nostājā pirmajā lasījumā atļāva Padomei krājuma kopējā 

samazinājuma aprēķināšanā piemērot zināmu elastīgumu saskaņā ar zinātniski pamatotiem 

ieguves noteikumiem, lai tādējādi atbalstītu kompromisa risinājumu un veicinātu 

konstruktīvu un pozitīvu pieeju saistībā ar šo tiesību akta priekšlikumu; 

J. tā kā bioloģiskajiem atskaites punktiem un parametriem, kas ir daļa no ieguves 

noteikumiem, jāatbilst jaunākajiem zinātniskajiem atzinumiem un Komisijai jābūt 

pilnvarotai saskaņā ar LESD 290. pantu pieņemt deleģētus aktus attiecībā uz atsevišķu 

ieguves noteikumos iekļautu bioloģisko atskaites punktu un parametru grozījumiem, lai 

strauji reaģētu uz pārmaiņām; 

1. uzsver, ka plāna uzdevums ir saglabāt rietumu krājuma stavridu biomasu tādā apjomā, kas 

nodrošina ilgtspējīgu izmantošanu, un nodrošināt vislielāko ilgtermiņa ieguves apjomu; 

2. uzskata, ka ieguves kontroles noteikumam proporcionāli jābalstās uz piesardzīgu ieteikumu 

un uz jaunāko kopējo pieļaujamo nozveju, kas koriģēta ar koeficientu, kurš atspoguļo 

jaunākās krājuma apmēra tendences, kas noteiktas, ņemot vērā ikru produkciju; 

3. uzsver, ka ieguves kontroles noteikumi ir daudzgadu plāna pamatelementi, un lēmumi par 



tiem jāpieņem ar parasto likumdošanas procedūru; 

4. uzsver, ka ilgtermiņa pārvaldības plāni jāpiemēro tik daudziem zivju krājumiem, cik vien 

iespējams, jo tie ir zivju krājumu saglabāšanas izšķirošais faktors, kā uzsvērts Komisijas 

priekšlikumā par kopējās zivsaimniecības politikas reformu; 

5. uzsver, ka jāpanāk risinājums pašreizējai situācijai, kad iestādes nespēj vienoties, lai 

nodrošinātu zivju krājumu ilgtspējību un dotu iespēju zivsaimniekiem labāk plānot savas 

darbības; 

6. mudina Komisiju uzņemties vairāk iniciatīvas, lai veicinātu dialogu starp trim iestādēm, 

precizējot katras iestādes attiecīgo lomu lēmumu pieņemšanas procesā un risinot jautājumu 

par daudzgadu pārvaldības plānu sistēmu nākotnē; 

7. mudina Komisiju nekavējoties rīkoties, atbilstīgi vairākkārtējām norādēm un solījumiem, lai 

novērstu, ka iestādes atkal nespēj panākt vienošanos saistībā ar citiem turpmākajiem 

ilgtermiņa apsaimniekošanas plāniem; 

8. mudina Komisiju iesniegt daudzgadu plānu stavridas rietumu krājumam, lai Parlaments 

varētu sākt otro lasījumu un panākt virzību šajā jautājumā; 

9. uzdod priekšsēdētājam informēšanas nolūkā nosūtīt šo lēmumu Padomei un Komisijai. 

 

 

 


