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ĪSS PAMATOJUMS 

Komisija ierosina ūdeņos ap Kanāriju salām, Madeiru un Azoru salām aizliegt izmantot 
grunts traļus un jebkādus citus zvejas rīkus, kas darbojas saskarē ar jūras grunti. Tas 
paredzēts, lai aizsargātu tur esošos dziļūdens biotopus, ko veido dziļūdens koraļļu kolonijas 
(Lophelia pertusa), vulkāniskās atveres un karbonāta nogulumieži, jo ir zināms, ka šiem 
biotopiem ir raksturīgs augsts jūras bioloģiskās daudzveidības līmenis un tie ir ļoti jutīgi pret 
fizisku saskari ar zvejas rīkiem.  
Jaunajā kopējās zivsaimniecības politikas pamatregulā1 ir īpaši pieprasīts, lai Kopiena pieņem 
pasākumus, kas samazinātu zvejas ietekmi uz vidi. Tādēļ Komisijas priekšlikums ir pelnījis 
atzinību no Parlamenta, ātru pieņemšanu Padomē un īstenošanu dalībvalstīs.   
 
Dziļūdens koraļļu un citu jutīgu jūras dziļūdens biotopu aizsardzība ir kļuvusi jautājumu, par 
ko arvien vairāk uztraucas zinātnieku aprindas visā pasaulē. Helsinku komisijai, OSPAR 
komisijai un Eiropas Komisijas Zivsaimniecības ģenerāldirektorātam gatavotajā ziņojumā 
Starptautiskā Jūras pētniecības padome (ICES) ieteica, ka “vienīgā pierādītā metode dziļūdens 
biogēno rifu aizsardzībai no zvejas aktivitātēm ir noteikt teritoriālus liegumus tādiem 
velkamiem zvejas rīkiem, kas varētu ietekmēt jūras dibenu.”2  Rīkojoties atbilstīgi ICES 
sniegtajai konsultācijai, Eiropas Kopiena un attiecīgās dalībvalstis sadarbībā ar pārējām Oslo 
un Parīzes Konvencijas par Ziemeļaustrumu Atlantijas reģiona jūras vides aizsardzību 
līgumslēdzējām pusēm apņēmās “nekavējoties īstenot pasākumus, lai aizsargātu koraļļu rifus 
no turpmākiem bojājumiem, ko izraisa intensīva zvejas rīku lietošana virs rifiem. Turklāt mēs 
nodrošināsim, ka līdz 2005. gadam nosaka citus aukstūdens rifu apdraudējumus un īsteno 
pasākumus šo rifu aizsardzībai pret šādiem apdraudējumiem.”3  Komisijas ierosinātā 
priekšlikuma pieņemšana dotu ieguldījumu OSPAR saistību, kā arī attiecīgo Kopienas tiesību 
aktu, piemēram, biotopu un dzīvnieku sugu aizsardzības direktīvas izpildē.  
 
Saistībā ar kaitējumiem, ko dziļūdens bioloģiskajai daudzveidībai atklātā jūrā var nodarīt 
zveja ar grunts traļiem, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja 
atgādina par ANO Ģenerālās asamblejas 2003. gada aicinājumu “steidzami izpētīt, kā labāk, 
zinātniski pamatoti un, ievērojot piesardzības principu, risināt jautājumu par draudiem un 
risku, kam ir pakļautas jutīgās un apdraudētās ekosistēmas rajonos, kuri ir ārpus valstu 
jurisdikcijas”4  Turklāt komiteja atgādina, ka 2004. gada februārī notikušajā Konvencijas par 
bioloģisko daudzveidību līgumslēdzēju pušu 7. konferencē izteica aicinājumu ANO 
Ģenerālajai asamblejai un katrai valstij īstenot steidzamus īstermiņa un ilgtermiņa pasākumus, 
lai dziļūdens bioloģisko daudzveidību atklātā jūrā aizsargātu pret destruktīvu praksi.5  
 
Komiteja uzskata, ka atbilstīgi Komisijas priekšlikumam par šo biotopu aizsardzību Kopienas 
                                                 
1  Regula (EK) 2371/2002  
2 Starptautiskās Jūras pētniecības padomes (ICES) Ekosistēmas konsultatīvās komitejas ziņojums. ICES 
sadarbības pētniecības ziņojums Nr. 254. Izdevējs: Starptautiskā Jūras pētniecības padome, 2002. gada 
decembris, 28. lpp. 
3 Brēmenes paziņojums, ko 2003. gada jūnijā pieņēma OSPAR konvencijas par Ziemeļaustrumu Atlantijas 
reģiona jūras vides aizsardzību līgumslēdzēju pušu ministru sanāksmē. 12. punkts 
4 Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas rezolūcija par okeāniem un jūras tiesībām. 
A/RES/58/240. 51. un 52. punkts. 2003. gada 12. decembris  
5 Konvencijas par bioloģisko daudzveidību līgumslēdzēju pušu 7. konferences lēmums Nr. VII/5 par jūras un 
piekrastes bioloģisko daudzveidību, 57.–62. punkts, 2004. gada februāris  
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ūdeņos Eiropas Savienībai ar savu nostāju ir jāatbalsta ANO Ģenerālās asamblejas rīcība. 
Šāds moratorijs zvejai ar grunts traļiem nodrošinās vismaz to, ka līdz laikam, kad būs 
izveidoti juridiski saistoši režīmi, dziļūdens bioloģiskā daudzveidība ir aizsargāta pret zveju ar 
grunts traļiem un ka bentālo zivju sugu zveju atklātā jūrā saglabā un pārvalda atbilstīgi ANO 
Jūras tiesību konvencijai, ANO 1995. gada Zivju krājumu nolīgumam, Konvencijai par 
bioloģisko daudzveidību un citiem attiecīgiem dokumentiem.    
 
Tas pilnībā atbilst saistībām, ko Eiropas Kopiena un dalībvalstis ir uzņēmušās, kļūstot par 
ANO Zivju krājumu nolīguma līgumslēdzējām pusēm, it īpaši pienākumam plaši piemērot 
piesardzības principu un aizsargāt jūras vides bioloģisko daudzveidību, kā noteikts ANO 
1995. gada Zivju krājumu nolīguma 5. un 6. pantā.   
 
Vienīgais ierosinājums, ko referente vēlas izteikt, lai uzlabotu Komisijas cildināmo 
priekšlikumu, ir pieprasīt turpmākus zinātniskus pētījumus, lai noskaidrotu, vai līdzīga 
aizsardzība nav nepieciešama arī citos rajonos ES ūdeņos, un šādā nolūkā ir ierosināti pāris 
grozījumu. 

GROZĪJUMI 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Zivsaimniecības komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus: 

Komisijas ierosinātais teksts1 

 

Parlamenta izdarītie grozījumi 

Grozījums Nr. 1 
3. apsvēruma A daļa (jauna) 

  3. a) Šo rajonu aizsardzība pret zvejas 
negatīvo ietekmi pilnībā atbilst ANO 
1995. gada Zivju krājumu nolīguma 5. un 
6. pantam, it īpaši noteikumiem par 
piesardzības principa piemērošanu un jūras 
vides bioloģiskās daudzveidības 
aizsardzību, un minētajos pantos šāda 
prasība ir izteikta. 

 

Grozījums Nr. 2 
1. pants 

30. panta 5. punkts (jauns) (Regula (EK) Nr. 850/98) 

                                                 
1 OV vēl nav publicēts. 
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 Regulas (EK) Nr. 850/98  30. pantā 
pievieno šādu 5. punktu: 

 “5. Līdz 2005. gada 31. decembrim 
Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu, kurā novērtēts 
aizsardzības statuss 4. punktā minētajiem 
rajoniem, kā arī pārējiem ES ūdeņos 
esošajiem rajoniem, kur atrodas līdzīgi 
jutīgi dziļūdens biotopi. Pamatojoties uz šo 
ziņojumu Padome pieņem lēmumu par 
vajadzīgajiem papildinājumiem 4. punktā 
iekļautajā sarakstā.” 
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