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EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA 

pieņemta pirmajā lasījumā 2017. gada 24. oktobrī,  

lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/..., ar ko groza Regulu 

(ES) Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku 

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME, 

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

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu, 

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem, 

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu1, 

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru2, 

                                                 
1  2017. gada 18. oktobra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav  publicēts). 
2  Eiropas Parlamenta 2017. gada 24. oktobra nostāja. 
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tā kā: 

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1380/20131 15. panta 1. punktā ir 

noteikts pienākums izkraut visu to sugu nozvejas, kurām noteikti nozvejas limiti, un 

Vidusjūrā arī dažu tādu sugu nozvejas, kurām noteikts minimālais izmērs 

(“izkraušanas pienākums”). 

(2) Regulas (ES) Nr. 1380/2013 9. pantā minētajos daudzgadu plānos un Padomes 

Regulas (EK) Nr. 1967/20062 18. pantā minētajos pārvaldības plānos ir jānosaka sīki 

izstrādāti noteikumi, kuru nolūks ir atvieglot izkraušanas pienākuma izpildi 

(“izmetumu plāni”). 

(3) Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 6. punktā paredzēts, ka tad, ja daudzgadu 

plānu vai pārvaldības plānu nav, Komisija var pieņemt izmetumu plānus pagaidu 

kārtā un uz laiku, kas nav ilgāks par trim gadiem. 

(4) Pieredze liecina, ka tādu daudzgadu plānu vai pārvaldības plānu sagatavošana un 

pieņemšana, kuros iekļauti izmetumu plāni, aizņem vairāk laika, nekā tika plānots 

Regulas (ES) Nr. 1380/2013 pieņemšanas laikā. 

                                                 
1  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1380/2013 (2013. gada 11. decembris) 

par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) 

Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 

un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK (OV L 354, 28.12.2013., 

22. lpp.). 
2  Padomes Regula (EK) Nr. 1967/2006 (2006. gada 21. decembris), kas attiecas uz 

Vidusjūras zvejas resursu ilgtspējīgas izmantošanas pārvaldības pasākumiem un ar ko 

groza Regulu (EEK) Nr. 2847/93, kā arī atceļ Regulu (EK) Nr. 1626/94 (OV L 409, 

30.12.2006., 11. lpp.). 



 

- 3 - 

 

(5) Tāpēc ir lietderīgi noteikt laikposmu, kuram Komisija var pieņemt izmetumu plānus, 

ja nav daudzgadu plānu vai pārvaldības plānu. 

(6) Tāpēc Regula (ES) Nr. 1380/2013 būtu attiecīgi jāgroza, 

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU. 

1. pants 

Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 6. punktu aizstāj ar šādu: 

“6.  Ja attiecīgajai zvejniecībai nav pieņemts daudzgadu plāns vai pārvaldības plāns 

saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1967/2006 18. pantu, Komisija saskaņā ar šīs regulas 

18. pantu ir pilnvarota pieņemt tādus deleģētos aktus saskaņā ar šīs regulas 46. pantu, 

ar kuriem pagaidu kārtā uz sākotnējo laikposmu, kas nav ilgāks par trim gadiem un 

ko var atjaunot uz vēl vienu trīs gadu laikposmu, izveido īpašus izmetumu plānus, 

kas satur šā panta 5. punkta a) līdz e) apakšpunktā minētās specifikācijas. 

Dalībvalstis var sadarboties šāda plāna izstrādē saskaņā ar šīs regulas 18. pantu, lai 

Komisija pieņem šādus aktus vai iesniedz priekšlikumu saskaņā ar parasto 

likumdošanas procedūru.”. 
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2. pants  

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī. 

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs. 

..., 

Eiropas Parlamenta vārdā – Padomes vārdā – 

priekšsēdētājs priekšsēdētājs 

 

 


