
 

 

P7_TA(2013)0538 

Zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgā organizācija ***II 

Eiropas Parlamenta 2013. gada 10. decembra normatīvā rezolūcija par Padomes nostāju 

pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par zvejas un 

akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes Regulas (EK) 

Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 

(12005/2/2013 – C7-0376/2013 – 2011/0194(COD)) 

 

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (12005/2/2013 – C7-0376/2013), 

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 28. marta atzinumu1, 

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2012. gada 4. maija atzinumu2,  

– ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā3 attiecībā uz Komisijas priekšlikumu 

Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0416), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu, 

– ņemot vērā Reglamenta 72. pantu, 

– ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A7-0413/2013), 

1. apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā; 

2. apstiprina Parlamenta un Padomes kopīgo paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai; 

3. konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju; 

4. uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma 

par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu; 

5. uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir pienācīgi 

ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā 

publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī; 

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

parlamentiem. 

                                                 
1  OV C 181, 21.6.2012., 183. lpp. 
2  OV C 225, 27.7.2012., 20. lpp. 
3  Pieņemtie teksti, 12.9.2012., P7_TA(2012)0333. 



 

 

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS 

Eiropas Parlamenta un Padomes paziņojums par kontroles noteikumiem saistībā ar 

produktu izsekojamību un patērētāju informēšanu 

 

Pēc reformas veikšanas regulā par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju 

Eiropas Parlaments un Padome aicina Eiropas Komisiju iesniegt tiem priekšlikumu, kura 

mērķis būtu grozīt Kontroles regulu (Regula (EK) Nr. 1224/2009). Grozījumos būtu jāņem vērā 

nepieciešamība reglamentēt informēšanu par zvejas rīku veidiem saistībā ar produktiem, kurus 

iegūst savvaļas zvejā. 

 

Eiropas Parlaments un Padome aicina Komisiju arī laikus pieņemt vajadzīgos grozījumus 

Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 404/2011 attiecībā uz patērētājiem obligāti sniedzamo 

informāciju, lai ņemtu vērā noteikumus, kuri izklāstīti šajā regulā, grozītajā Kontroles regulā un 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas 

sniegšanu patērētājiem.  

 


