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Christofer Fjellner
Priekšlikums Padomes regulai, ar ko izveido daudzgadu plānu Baltijas jūras mencu 
krājumiem un šo krājumu zvejniecībai

Regulas priekšlikums (COM(2006)0411 – C6-0281/2006 – 2006/0134(CNS))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 11
1. apsvērums

(1) Starptautiskās Jūras pētniecības padomes 
(ICES) jaunākajos zinātniskajos ieteikumos 
norādīts, ka Baltijas jūras mencu krājumi 
ICES 25. līdz 32. apakšapgabalā ir 
samazinājušies līdz līmeņiem, kad tos 
ietekmē samazināta reproduktīvā spēja un ka 
netiek nodrošināta ilgtspējīga krājumu zveja.

(1) Starptautiskās Jūras pētniecības padomes 
(ICES) jaunākajos zinātniskajos ieteikumos 
norādīts, ka Baltijas jūras mencu krājumi 
ICES 25. līdz 32. apakšapgabalā ir 
samazinājušies līdz līmeņiem zemākiem par 
bioloģiski drošu līmeni, kad tos ietekmē 
samazināta reproduktīvā spēja un ka netiek 
nodrošināta ilgtspējīga krājumu zveja.

Or. en

Pamatojums

Kopējās zivsaimniecības politikas pamatregulā Nr. 2371/2002/EK ir definēts bioloģiski drošs 
līmenis un abi Baltijas mencu krājumi ir mazāki par šo līmeni.
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Grozījumu iesniedza Anders Wijkman un Frieda Brepoels

Grozījums Nr. 12
2.a apsvērums (jauns)

(2a) Mencu krājumu, kuri ir nozīmīgi 
Baltijas jūras ekosistēmas līdzsvarošanas 
elementi, samazināšanās var būt postoša 
vairāku iemeslu dēļ, un viens no tiem ir 
pārtikai izmantojumu zivju sugu izzušana 
un tās negatīvā ietekme uz zivsaimniecību, 
kā arī tāpēc, ka mencas ir nozīmīgas jūras 
ekosistēmai, jo tās spēj samazināt aļģu 
ziedēšanu. Mencu zvejas pagaidu 
aizliegums uz četriem gadiem būtu saskaņā 
ar zinātnisko ieteikumu, ar kuru ierosina 
piemērot piesardzības principu, un tas 
ļautu plašāk nekā pašreiz. nodrošināt 
ilgtspējīgu zveju. 

Or. en

Pamatojums

Mencas ir nozīmīgas Baltijas jūras ekosistēmai kopumā. Piemēram, mencas samazina aļģu 
ziedēšanu. Tas nozīmē, ka, samazinoties mencu krājumiem, savairojas brētliņas un tā 
rezultātā ir maz zooplanktona, bet pārāk daudz fitoplanktona un fosfora.

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels

Grozījums Nr. 13
2.a apsvērums (jauns)

(2a) Pietiekami stingrs un ilgtspējīgs 
daudzgadu pārvaldības plāns mencu zvejai, 
kas balstīts uz piesardzības principu, ļautu 
plašāk nekā pašreiz nodrošināt pastāvīgu 
un ilgtspējīgu zveju. 

Or. en

Pamatojums

Mencas ir nozīmīgas Baltijas jūras ekosistēmai kopumā. Vidējā termiņā un ilgtermiņā būtu 
ieguvums gan zvejniecības nozarei, gan arī jūras ekosistēmai, ļaujot tai atjaunoties, un ir 
jāīsteno ļoti stingri pasākumi tā panākšanai. Ja mēs nekavējoties nerīkosimies, varam 
saskarties ar tādām pašām problēmām, kādas bija Ņūfaundlendā.
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Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 14
3. apsvērums

(3) Jāveic pasākumi, lai izveidotu 
daudzgadu plānu mencu krājumu zvejas 
pārvaldībai Baltijas jūrā.

(3) Daudzgadu pārvaldības plānu mencu 
zvejai Baltijas jūrā pieņēma 2003. gadā 
Starptautiskās Baltijas jūras Zvejniecības 
komisijas vadībā.

Or. en

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman un Frieda Brepoels

Grozījums Nr. 15
3.a apsvērums (jauns)

(3a) Baltijas jūras sadalījumu rietumu daļā 
(SJPP 22., 23. un 24. apakšapgabals) un 
austrumu daļā (SJPP 25. līdz 
32. apakšapgabals) nosaka fakts, ka tās ir 
atsevišķas ekosistēmas ar pilnīgi atšķirīgām 
pazīmēm. 

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi saglabāt Baltijas jūras sadalījumu divās atsevišķās daļās, jo tās ir divas 
ekosistēmas ar pilnīgi atšķirīgām pazīmēm. Tāpēc nozvejas kvotas ir nepieciešams noteikt 
katram krājumam atsevišķi. Ja netiek saglabāts šis sadalījums, pastāv risks, ka zveja 
galvenokārt notiek vienā daļā un līdz ar to šajā Baltijas jūras daļā draud pilnībā samazināties 
zivju krājumi. Baltijas jūras austrumu daļa ir unikāla un mencu krājumi šajā daļā ir unikāli 
piemērojušies Baltijas jūrai.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 16
4.a apsvērums (jauns)

(4a) Padomes pieņemtajā lēmumā nav 
ievēroti noteikumi, kas norādīti 
Starptautiskās Baltijas jūras Zvejniecības 



AM\642245LV.doc PE 382.324v01-00 4/11 AM\

LV

komisijas 2003. gada plānā attiecībā uz 
KPN noteikšanu.

Or. en

Pamatojums

Padome regulāri nosaka pārāk augstu KPN. 

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman un Frieda Brepoels

Grozījums Nr. 17
4.a apsvērums (jauns)

(4a) Mencu krājumu ilgtspējīgu pārvaldību 
Baltijas jūrā visvairāk apdraud pārlieku 
lielas nozvejas kvotas, kuras ir piešķirtas 
iepriekš, un nelegāla zveja, kuru sekmē 
zvejniecības darbību kontroles trūkums un 
nevēlēšanās sodīt par pašreizējo regulu 
neievērošanu.

Or. en

Pamatojums

Nelegāla zveja, kā arī lielas nozvejas kvotas ir nopietna problēma. Baltijas jūras 
administratīvās pārvaldes austrumu daļā (SJPP 25. līdz 32. apakšapgabals) zvejas pagaidu 
aizliegums varētu būt vienīgā iespēja, lai garantētu mencu krājumu atjaunošanos. 2005. gadā 
nozveja Baltijas jūras rietumu daļā bija 25 000 tonnas un austrumu daļā 40 000 tonnas. 
Tomēr zinātniskais atzinums ir tāds, ka austrumu daļā nozvejai vispār nebūtu jābūt. Legālas 
un nelegālas zvejas procentuālie rādītāji liecina, ka nelegāla zveja ir apmēram 40 % no 
kopējās zvejas.

Grozījumu iesniedza Andres Tarand

Grozījums Nr. 18
4.a apsvērums (jauns)

(4a) Lai gan klimata pārmaiņas un 
piesārņojums ir izraisījuši nopietnas 
izmaiņas Baltijas jūras ekosistēmā, mencu 
krājumus Baltijas jūrā visvairāk apdraud 
nelegāla zveja, kuru sekmē zvejniecības 
kontroles trūkums un nevēlēšanās sodīt par 
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pašreizējo regulu neievērošanu.

Or. en

Pamatojums

Cilvēku darbības rezultātā radītā piesārņojuma netiešas sekas ir eitrofikācija (aļģu attīstība) 
Baltijas jūrā. Pēdējos 20 gados novērotajām statistiski ievērojamām izmaiņām saldūdens 
pieplūdes periodiskumā Baltijas jūrā pa Dānijas jūras šaurumiem nav vispusīga zinātniska 
izskaidrojuma, bet mencu krājumi Baltijas jūras galējos ziemeļos ir saistīti ar saldūdens 
pieplūdi.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 19
- 5. apsvērums (jauns)

(–5) Regulas (EK) Nr. 2371/2002 5. panta 
1. punktā Padomei ir noteikts pieņemt zivju 
krājumu atjaunošanas plānus kā prioritāti 
zivsaimniecības darbībām, izmantojot zivju 
krājumus, kuri ir mazāki par bioloģiski 
drošu līmeni. 

Or. en

Pamatojums

Tāpēc attiecībā uz mencu krājumiem 25. līdz 32. apakšapgabalā ir jābūt zivju krājumu 
atjaunošanas plānam ar visām prasībām, kādas ir iekļautas Regulā Nr. 2371/2002.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 20
5. apsvērums

(5) Regulā (EK) Nr. 2371/2002 cita starpā 
pieprasīts, ka, lai sasniegtu šo mērķi, 
Kopienai jāpiemēro piesardzības pieeja, 
veicot pasākumus, lai aizsargātu un 
saglabātu krājumus, nodrošinātu to 
ilgtspējīgu izmantošanu un līdz 
minimumam samazinātu zvejniecības 
ietekmi uz jūras ekosistēmām. Ir jātiecas 
pakāpeniski ieviest uz ekosistēmu balstītu 

(5) Regulas (EK) Nr. 2371/2002 5. panta 
3. punktā cita starpā pieprasīts, ka zivju 
krājumu atjaunošanas plānus izstrādā, 
balstoties uz piesardzības principu un tie 
(ii) nodrošina zivju krājumu ilgtspējīgu 
izmantošanu, kā arī zvejniecības darbību 
ietekme uz jūras ekosistēmu tiek saglabāta 
ilgtspējīgā līmenī un tie ir daudzgadu plāni, 
kuros ir norādīts paredzētais termiņš 
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zvejniecības pārvaldības pieeju un jāveicina 
efektīva zveja ekonomiski dzīvotspējīgas un 
konkurētspējīgas zivsaimniecības nozarē, 
nodrošinot pietiekami augstu dzīves līmeni 
tiem, kuri ir atkarīgi no Baltijas mencu 
zvejas, un ievērojot patērētāju intereses.

noteikto mēŗku sasniegšanai.

Or. en

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 21
9. apsvērums

(9) Lai nodrošinātu zvejas iespēju 
stabilitāti, ir lietderīgi ierobežot KPN 
novirzi no viena gada uz nākamo.

(9) Lai novērstu zvejniecības izzušanu un 
sekmētu zivju krājumu ātru atjaunošanos 
līdz krājuma līmenim, kad ir iespējams 
noteikt lielāku KPN, ir svarīgi, ka KPN 
nosaka saskaņā ar SJPP ieteikumiem.

Or. en

Pamatojums

ES pieprasa ievērot zinātniskos ieteikumus, bet SJPP zinātniskie ieteikumi ir regulāri 
pārkāpti, kā rezultātā pašreiz ir samazinājušies zivju krājumi.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 22
4. pants

1. Plāna mērķis ir palielināt pieaugušo 
zivju daudzumu līdz vai lielāku par:
1) 23 000 tonnām mencu krājumiem 22., 
23. un 24. apakšapgabalā un
2) 160 000 tonnām mencu krājumiem 
25. līdz 32. apakšapgabalā.

Plāns nodrošina attiecīgo mencu krājumu 
ilgtspējīgu izmantošanu, pakāpeniski 
samazinot un uzturot zvejas izraisītās 
mirstības koeficientus līmeņos, kas nav 
zemāki par 

2. Ja SJPP konstatē, ka šie mērķi ir 
sasniegti, plāns arī nodrošina attiecīgo 
mencu krājumu ilgtspējīgu izmantošanu, 
pakāpeniski samazinot un uzturot zvejas 
izraisītās mirstības koeficientus līmeņos, kas 
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nav augstāki par
1) 0,6 3 līdz 6 gadu veciem mencu 
krājumiem 22., 23. un 24. apakšapgabalā un

1) 0,6 3 līdz 6 gadu veciem mencu 
krājumiem 22., 23. un 24. apakšapgabalā un

2) 0,3 4 līdz 7 gadu veciem mencu 
krājumiem 25. līdz 32. apakšapgabalā.

2) 0,3 4 līdz 7 gadu veciem mencu 
krājumiem 25. līdz 32. apakšapgabalā.

Or. en

Pamatojums

Starptautiskā Jūras pētniecības padome ir definējusi zivju krājuma mazāko pieļaujamo 
lielumu (Blim) 160 000 tonnas mencām 25. līdz 32. apakšapgabalā, bet nav to definējusi 
mencām 22. līdz 24. apakšapgabalā, tāpēc šim krājumam nosaka ierobežotu lielumu (Bpa) 23 
000 tonnas. SJPP arī ir noteikusi zivju mirstības koeficientu no 0,3 līdz 0,6 – mencām 22. līdz 
24. apakšapgabalā un 0,3 – mencām 25. līdz 32. apakšapgabalā, kā rezultātā būtu mazāks 
risks saistībā ar mencu atražošanu un lielāki ieguvumi ilgtermiņā. Tāpēc zivju mirstības 
koeficients ir jāsaglabā zemāks par šiem līmeņiem.

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman un Frieda Brepoels

Grozījums Nr. 23
4. panta 2. apakšpunkts

2) 0,3 4 līdz 7 gadu veciem mencu 
krājumiem 25. līdz 32. apakšapgabalā.

2) 0 4 līdz 7 gadu veciem mencu krājumiem 
25. līdz 32. apakšapgabalā.

Or. en

Pamatojums

Zinātniskajos atzinumos ir paustas nopietnas bažas par mencu krājumu straujo 
samazināšanos Baltijas jūras administratīvās pārvaldes austrumu daļā un ir ierosināts 
pilnībā aizliegt zveju laikā periodā, kas būtu pietiekams zivju krājumu atjaunošanai. Labāk ir 
noteikt pilnīgu zvejas aizliegumu visām valstīm vienlaicīgi, nevis katrai valstij atšķirīgus 
periodus, lai mencu krājumi atjaunotos. Pilnīga zvejas aizlieguma laikā nelegāla zveja nav 
iespējama.

Grozījumu iesniedza Jens Holm

Grozījums Nr. 24
5. panta 1. punkts

1. Katru gadu Padome, pamatojoties uz 
Komisijas priekšlikumu, ar kvalificētu balsu 

1. Katru gadu Padome, pamatojoties uz 
Komisijas priekšlikumu, ar kvalificētu balsu 
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vairākumu pieņem lēmumu par attiecīgo 
mencu krājumu KPN nākamajam gadam.

vairākumu pieņem lēmumu par attiecīgo 
mencu krājumu KPN nākamajam gadam. 
Katrai iesaistītajai dalībvalstij ir tiesības 
ieviest mencu zvejas pagaidu aizliegumu, ja 
tas ir nepieciešams.

Or. sv

Pamatojums

Ir svarīgi, ka katrai dalībvalstij ir tiesības veikt turpmākus pasākumus zivju krājumu 
aizsardzībai, ja tas ir nepieciešams.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 25
6. pants

1. Padome pieņem attiecīgo mencu krājumu 
KPN, kas atbilstīgi Zivsaimniecības 
zinātnes, tehnikas un ekonomikas komitejas 
(ZZTEK) veiktajai zinātniskai novērtēšanai 
ir lielākā no

1. Padome pieņem attiecīgo mencu krājumu 
KPN, kas atbilstīgi Zivsaimniecības 
zinātnes, tehnikas un ekonomikas komitejas 
(ZZTEK) veiktajai zinātniskai novērtēšanai 
varētu nodrošināt, ka pieaugušu zivju 
daudzums jūrā ir lielāks nekā 4. panta 
1. punktā definētais daudzums. 
Ja zinātniskajā novērtējumā ir norādīts, ka 
tas būtu nepieciešams, Padome pieņem 
KPN, kas nodrošinātu 4. panta 2. punktā
definēto zivju mirstības koeficientu.
Ja zinātniskajā novērtējumā ir norādīts, ka 
tas nebūtu nepieciešams, Padome pieņem 
iespējamo zemāko KNP.

(a) KPN, kas nodrošinātu zvejas izraisītās 
mirstības koeficienta 10% samazinājumu 
tās piemērošanas gadā salīdzinājumā ar 
iepriekšējā gadā aplēsto zvejas izraisītās 
mirstības koeficientu,
(b) KPN, kas nodrošinātu 4. pantā noteikto 
zvejas izraisītās mirstības koeficienta 
līmeni.
2. Ja 1. punkta piemērošana nodrošinātu 
KPN, kas par vairāk nekā 15% pārsniedz 
iepriekšējā gada KPN, Padome pieņem 
KPN, kas ir 15% lielāka par tā gada KPN.

2. Ja 1. punkta piemērošana nodrošinātu 
KPN, kas par vairāk nekā 15% pārsniedz 
iepriekšējā gada KPN, Padome pieņem 
KPN, kas ir 15% lielāka par tā gada KPN.
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3. Ja 1. punkta piemērošana nodrošinātu 
KPN, kas ir vairāk nekā 15% zemāka par 
iepriekšējā gada KPN, Padome pieņem 
KPN, kas ir 15% mazāka par tā gada KPN.
4. Nepiemēro 3. punktu, ja ZZTEK veiktā 
zinātniskā novērtēšana liecina, ka zvejas 
izraisītās mirstības koeficients KPN 
piemērošanas gadā pārsniegs vērtību 1 
gadā 3 līdz 6 gadu veciem mencu 
krājumiem 22., 23. un 24. apakšapgabalā 
vai vērtību 0,6 gadā 4 līdz 7 gadu veciem 
mencu krājumiem 25. līdz 32. 
apakšapgabalā.

Or. en

Pamatojums

Komisija ierosina, ka KNP nebūtu jāsamazina vairāk par 15 % gadā, bet tajos gadījumos, 
kad zivju krājumi ir samazinājušies un nekavējoties ir nepieciešams veikt pasākumus krājumu 
saglabāšanai, kavēšanās var palielināt zivju krājumu samazināšanās risku. 

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels

Grozījums Nr. 26
6. panta 1. punkta a) apakšpunkts

(a) KPN, kas nodrošinātu zvejas izraisītās 
mirstības koeficienta 10% samazinājumu tās 
piemērošanas gadā salīdzinājumā ar 
iepriekšējā gadā aplēsto zvejas izraisītās 
mirstības koeficientu,

(a) KPN, kas nodrošinātu zvejas izraisītās 
mirstības koeficienta 30% samazinājumu tās 
piemērošanas gadā salīdzinājumā ar 
iepriekšējā gadā aplēsto zvejas izraisītās 
mirstības koeficientu,

Or. en

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman un Frieda Brepoels

Grozījums Nr. 27
6. panta 1. punkta a) apakšpunkts

(a) KPN, kas nodrošinātu zvejas izraisītās 
mirstības koeficienta 10% samazinājumu tās 
piemērošanas gadā salīdzinājumā ar 
iepriekšējā gadā aplēsto zvejas izraisītās 

(a) KPN, kas nodrošinātu zvejas izraisītās 
mirstības koeficienta 10% samazinājumu tās 
piemērošanas gadā salīdzinājumā ar 
iepriekšējā gadā aplēsto zvejas izraisītās 
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mirstības koeficientu, mirstības koeficientu, izņemot 25. līdz 
32. apakšapgabalu, kuriem ierosina noteikt 
zvejas pagaidu aizliegumu.

Or. en

Pamatojums

10 % samazinājums ir iegūts dalībvalstu politiskās vienošanās rezultātā un nav balstīts uz 
zinātniskiem ieteikumiem. Lai noteiktu stingrākus pasākumus attiecībā uz zivju krājumiem, 
koeficientu ir nepieciešams paaugstināt, kā rezultātā panāktu mencu pienācīgu aizsardzību 
Baltijas jūrā, ļaujot zivju krājumiem atjaunoties.

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman un Frieda Brepoels

Grozījums Nr. 28
8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

(b) no 15. jūnija līdz 14. septembrim 25. 
līdz 27. apakšapgabalā.

Zveja ir pilnībā jāaizliedz. 25. līdz 
32. apakšapgabalā .

Or. en

Pamatojums

Grozījums ir saistīts ar F. Brepoels un A. Wijkman ierosināto 4. panta 2. punkta grozījumu.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 29
11. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis izdod 1. punktā minēto īpašo 
atļauju mencu zvejai tikai Kopienas kuģiem, 
kuriem 2005. gadā bija īpaša atļauja mencu 
zvejai Baltijas jūrā, saskaņā ar III pielikuma 
6.2.1. punktu Padomes 2004. gada 22. 
decembra Regulā (EK) Nr. 27/2005, ar ko 
2005. gadam nosaka zvejas iespējas un ar 
tām saistītus nosacījumus konkrētiem zivju 
krājumiem un zivju krājumu grupām, kuri 
piemērojami Kopienas ūdeņos un attiecībā 
uz Kopienas kuģiem - ūdeņos, kur 
nepieciešami nozvejas ierobežojumi. Tomēr 
dalībvalsts var izdot īpašu atļauju mencu 

2. Dalībvalstis izdod 1. punktā minēto īpašo 
atļauju mencu zvejai tikai Kopienas kuģiem, 
kuriem 2005. gadā bija īpaša atļauja mencu 
zvejai Baltijas jūrā, saskaņā ar III pielikuma 
6.2.1. punktu Padomes 2004. gada 22. 
decembra Regulā (EK) Nr. 27/2005, ar ko 
2005. gadam nosaka zvejas iespējas un ar 
tām saistītus nosacījumus konkrētiem zivju 
krājumiem un zivju krājumu grupām, kuri 
piemērojami Kopienas ūdeņos un attiecībā 
uz Kopienas kuģiem - ūdeņos, kur 
nepieciešami nozvejas ierobežojumi. Tomēr 
dalībvalsts var izdot īpašu atļauju mencu 
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zvejai Kopienas kuģim, kurš kuģo ar šīs 
dalībvalsts karogu, kuram nebija īpašas 
zvejas atļaujas 2005. gadā, ja tas nodrošina, 
ka vismaz līdzvērtīgai jaudai, kas mērīta 
kilovatos (kW), tiek liegta zveja Baltijas jūrā 
ar jebkuru 1. punktā minēto rīku.

zvejai Kopienas kuģim, kurš kuģo ar šīs 
dalībvalsts karogu, kuram nebija īpašas 
zvejas atļaujas 2005. gadā, ja tas nodrošina, 
ka vismaz 1,2 reizes līdzvērtīga jauda, kas 
mērīta kilovatos (kW), netiek pieļauta zvejai
Baltijas jūrā ar jebkuru 1. punktā minēto 
zvejas rīku.

Or. en

Pamatojums

Tā vārētu samazināt pārāk lielu jaudu kuģu flotēm mencu zvejai Baltijas jūrā.
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Grozījums Nr. 30
11. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Līdzvērtīga jauda, kas norādītā 
2. punktā, neattiecas uz kuģiem, kuru 
ekspluatāciju pārtrauc, par to saņemot 
valsts finansiālo palīdzību.

Or. en

Pamatojums

Mencu zvejai Baltijas jūrā Kuģu flotes ir pārāk lielas un tas būtu paņēmiens kā samazināt to 
jaudu.


