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IEROSINĀJUMI

Zivsaimniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Zivsaimniecības komiteju savā 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzīmē, ka Reformas līgums kopējās zivsaimniecības politikā (KZP) ienes tālejošas 
izmaiņas lēmumu pieņemšanas sistēmā, jo sākot no tā stāšanās spēkā 2009. gada 
1. janvārī, Eiropas Parlaments vairs nebūs tikai konsultatīva iestāde, bet pamatā kļūs par 
likumdevēju, kopīgi un vienlīdzīgi ar Padomi īstenojot lēmumu pieņemšanas pilnvaras; 

2. uzskata, ka pašreizējais ģeopolitiskais, ekonomiskais un sociālais stāvoklis, kā arī 
stratēģijas un rīcības plāna izstrāde Eiropas un pasaules okeānu un jūru saglabāšanai un 
ilgtspējīgai attīstībai (Eiropas jūras politika) ir pamats lielākām Parlamenta lēmumu 
pieņemšanas pilnvarām KZP jomā;

3. uzskata, ka šajā jaunajā scenārijā nav vairs iespējams izvairīties no tā, ka ir jāpārskata un 
jāatjauno Zivsaimniecības komitejas Reglamenta VI pielikumā noteiktās pilnvaras, kuras 
tai ir jau no tās izveidošanas brīža 1994. gadā un kuras saglabājās arī, veicot vispārējo 
kopējās zivsaimniecības politikas reformu 2002. gadā, kā arī Komisijas agrākā 
Zivsaimniecības ģenerāldirektorāta divkārtējo nosaukuma maiņu un no tā izrietošo šī 
direktorāta iekšējo pārstrukturizāciju, lai tas atbilstu jaunajiem zivsaimniecības 
pārvaldības apstākļiem pasaules līmenī;

4. lūgumu atjaunot Zivsaimniecības komitejas pilnvaras pamato ar to, ka papildus 
galvenajām izmaiņām, kuras ir ietekmējušas KZP attīstību, un iepriekš minētajai 
2002. gada reformai, ir notikušas arī veiksmīgas pārmaiņas saistībā ar zivsaimniecībai 
atvēlētajiem līdzekļiem kopš tie tika izņemti no Kopienas struktūrfondu sadaļas, 
zivsaimniecības nolīgumi ir pārtapuši par zivsaimniecības partnerības nolīgumiem, 
reģionālās zivsaimniecības pārvaldības organizācijas ir pamanāmākas un Eiropas 
Savienībai tajās ir aizvien pieaugoša loma, ir nopietni mainījusies zivju produktu 
tirdzniecība, zivsaimniecībā piemēro jaunās tehnoloģijas, kā arī ir mainījies Kopienas 
zivsaimniecības nolīgumu mērķis — no šī brīža tie ir jāīsteno, izmantojot ekosistēmu 
pieeju kā daļu no jaunās ES apstiprinātās saskaņotās jūras politikas;

5. uzsver, ka pastāv nekonsekvence, ka parlamenta komitejai ar koplēmuma pilnvarām ir 
jāturpina būt neitrālai komitejai, un tādēļ iesaka veikt nepieciešamās izmaiņas, lai 
izvairītos no šīs situācijas;

6. atzinīgi vērtē šo jauno kārtību, kurā saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru 
Parlaments un Padome izstrādās noteikumus, kas nepieciešami KZP mērķu sasniegšanai 
(37. panta 2. punkts);

7. uzskata, ka izņēmumus šim abu iestāžu paritātes pamatprincipam, kurus stingri ierobežo 
Līgumā paredzētie noteikumi, ir jāpielāgo Eiropas Kopienu Tiesas judikatūrai par 
vispārējo normu izņēmumiem;

8. atzīmē, ka 37. panta 3. punktā noteikts, ka zvejas iespēju (kopējā pieļaujamā nozveja un 
kvotas) noteikšana un sadalījums dalībvalstu starpā būs Padomes ekskluzīvā kompetencē, 
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un tādēļ šai jomai nebūs vajadzīga Parlamenta iesaistīšanās, kā tas bija iepriekš;

9. uzskata, ka šīs kompetences ekskluzivitātes apjoms ir jāanalizē saistībā ar to 
priekšlikumu saturu, kas attiecas uz zivsaimniecības politiku, kuras pamatmērķis ir zivju 
krājumu saglabāšana;

10. šajā sakarībā uzskata, ka uz jebkuru citu jomu, izņemot zvejas iespēju noteikšanu un 
kvotu sadalījumu, kuru oficiāli iekļautu ikgadējos noteikumos, kā, piemēram, uz tām 
jomām, kas saistītas ar zvejas intensitāti, vai reģionālo zivsaimniecības organizāciju 
(RZO) pieņemto nolīgumu iekļaušanu, kurām ir savs juridiskais pamats, jāattiecina 
parastā likumdošanas procedūra, proti, koplēmuma procedūra;

11. uzsver, ka Eiropas Savienībai ar dalībvalstīm ir kopīga kompetence zivsaimniecības 
jomā, izņemot jūras bioloģisko resursu saglabāšanas pasākumus, kas ir tās ekskluzīvā 
kompetencē; ka Līgumā ir iekļauta valstu parlamentu veikta subsidiaritātes kontrole, un 
kopīgo zivsaimniecības kompetenču gadījumā, noteikts astoņu nedēļu termiņš valstu 
parlamentiem, lai sniegtu savu argumentēto nostāju par attiecīgo priekšlikumu; un ka 
Padomei un Parlamentam ir jānogaida termiņa beigas, jo subsidiaritātes principa 
neievērošana ir pamats, lai grieztos Eiropas Kopienu Tiesā;

12. atzīmē, ka vides aizsardzība ir galvenokārt kopēju pilnvaru jautājums; tāpēc aicina 
paskaidrot Līguma par Eiropas Savienības darbību 3. pantā izmantoto terminu 
„bioloģiskie jūras resursi”, kā arī apstākļus, kādos šos resursu saglabāšana „ietilpst kopējā 
zivsaimniecības politikā”, lai varētu labāk noteikt ekskluzīvo pilnvaru darbības jomu;

13. atzīmē jauno sistēmu starptautisko zivsaimniecības nolīgumu apstiprināšanai, kuru 
galvenais jaunievedums ir viņu noslēgšanas process, jo Līgumā ir skaidri norādīts, ka 
pirms Padome slēdz šos nolīgumus, Eiropas Parlamentam ir jāsniedz piekrišana; uzsver, 
ka no Eiropas Parlamenta viedokļa, praksē veto tiesības paplašinās un uzlabos pašlaik 
spēkā esošos noteikumus, kuri aprobežojas tikai ar tiem nolīgumiem, kam ir nozīmīga 
finanšu ietekme vai tiem, kas ir saistīti ar specifiskas iestāžu sistēmas radīšanu, kā, 
piemēram, nolīgumi, kuri noslēgti atbilstīgi RZO;

14. uzskata, ka gadījumā, ja Parlamenta Zivsaimniecības komitejai ir jāpiedalās 
zivsaimniecības partnerības nolīgumu apstiprināšanā, Komisijai tā ir nekavējoties 
jāinformē par šādu nolīgumu sarunu procesiem;

15. uzskata arī, ka ir būtiski, lai Zivsaimniecības komiteja piedalās kā novērotāja 
zivsaimniecības nolīgumos paredzētajās kopējās komitejās, kā jau Parlaments daudzos 
gadījumos ir lūdzis, un prasa šo nosacījumu atspoguļot iestāžu nolīgumā;

16. brīdina, ka pēc jaunā Līguma ieviesto KZP jauninājumu pārskatīšanas var atzīmēt:

 pašlaik ir ļoti grūti skaidri noteikt 37. panta 3. punkta darbības jomu;

 jauno Līgumu ir jāpiemēro visiem tiesību aktu priekšlikumiem, kuri pašlaik stājas 
spēkā;

 likumdevējam (Padomei un Parlamentam) pastāv plašas interpretācijas iespējas, tādēļ 
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principā ir jāgaida notikumu attīstība, ņemot vērā iespēju noslēgt iestāžu līgumu, kurā 
skaidrāk noteiktu 37. panta 2. un 3. punkta darbības jomu.
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