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ĪSS PAMATOJUMS

Mencu krājumi Baltijas jūrā ir apdraudēti. Par spīti tam, ka pēdējos gados ir samazinātas 
nozvejas kvotas, mencu krājumi ir samazinājušies līdz bioloģiski kritiskajai robežai. Tas ir 
nopietns apdraudējums unikālajai un neaizsargātajai Baltijas jūras videi.

Mūsu kopējā atbildība ir nodrošināt, lai arī turpmāk būtu iespējams zvejot mencas Baltijas 
jūrā. Pašreizējās regulas ir solis pareizajā virzienā, bet tām nebūs nozīmes, ja tās netiks 
ievērotas. Kaut gan mencu krājumiem un Baltijas jūras videi radītais apdraudējums ir 
komplicēts, tomēr visvairāk jūras videi kaitē nelegāla mencu zveja. Saskaņā ar Starptautiskās 
Jūras pētniecības padomes aprēķiniem nelegāla mencu zveja ir 35 % līdz 45 % no mencām, 
kuras nozvejotas Baltijas jūras austrumu daļā. Tāpēc galvenais paņēmiens mencu krājumu 
aizsardzībai nav viss jaunu noteikumu ieviešana mencu zvejai, bet gan garantijas, ka tiek 
ievērotas pašreizējās regulas. Tādēļ prioritāte ir jāpiešķir šim jautājumam.

Dalībvalstu atbildība ir nodrošināt regulas ievērošanu. Pašreiz ir acīmredzami, ka dalībvalstu 
kontroles īstenošanā ir nopietnas nepilnības. Tas rada apdraudējumu mencu krājumiem un 
Baltijas jūras videi. Tā kā Kopienai vienai pašai nav iespējams kontrolēt zvejniecības darbības 
vai piemērot sodus par nelegālu zveju, tās centieni ir jāpievērš dažādiem paņēmieniem, kas 
pamudinātu dalībvalstis ievērot šo regulu.

Mencu krājumu saglabāšana visā Baltijas jūrā ir svarīga gan no vides aspekta, gan arī 
turpmākai iespējai zvejot mencas. Pašreiz mencu krājumu pārvaldīšana ir administratīvi 
sadalīta Baltijas jūras austrumu daļā un rietumu daļā, un tas traucē kontrolēt mencu zveju, kā 
arī veicina mencu nelegālu zveju un rada nepilnības zinātniskos datos. Mencu krājumi abos 
apgabalos ir savstarpējā mijiedarbībā un tāpēc, lai novērstu nelegālu zveju un vienkāršotu 
kontroli, šo sadalījumu būtu jāatceļ un mencu krājumi jāpārvalda vietoti.

Mencu krājumu saglabāšanu ietekmē arī tas, ka pārāk daudz mencu tiek nozvejotas 
nepieaugušas, kad tās ir nārstojušas tikai vienu reizi un nereti pat nav nārstojušas. Tā rezultātā 
mencu krājumi nepalielinās un to atražošanās spēja ir ierobežota. Jāatzīmē arī, ka nozvejoto 
nepieaugušo mencu tirgus vērtība ir zemāka, jo tās ir pārāk mazas.

Lai novērstu mencu krājumu samazināšanos Baltijas jūrā, ir jāsaglabā stingras nozvejas 
kvotas. Jābūt iespējai bez ierobežojumiem iepazīties ar ikgadējiem zinātniskajiem 
novērtējumiem par mencu krājumiem, pamatojoties uz kuriem pieņem Padomes lēmumus. 
Galvenās prioritātes ir jūras vide un ilgtspējība, nevis īslaicīgi sociālie un politiskie mērķi.

Visbeidzot, lai pārvaldītu Baltijas jūras vidi un mencu krājumus, ir nepieciešama jauna 
zvejniecības politika, kura pašiem zvejniekiem visā Eiropas Savienībā liek justies atbildīgiem 
un kurā ir noteikta atbildība par zivju krājumu saglabāšanu. Viens no paņēmieniem, kurš ir 
izrādījies efektīvs zivju krājumu aizsargāšanai un nodrošina zvejniekiem iztikas līdzekļus, ir 
individuālas nododamās kvotas (INK). INK zvejniekiem dod tiesības zvejot, piešķirot 
atsevišķu kvotu par katru zivju sugu, zvejas vietu un gadu. Atbildīgā iestāde, tas ir, 
Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komiteja (ZZTEK), vispirms nosaka 
kopējo kvotu un pēc tam saskaņā ar zvejnieku uzņēmu ierosinājumiem tiek noteiktas 
atsevišķas kvotas.
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INK nodrošina, ka zvejnieki ir ieinteresēti nepalielināt nozveju, jo tai ilgtermiņā ir kaitējoša 
ietekme. Tas ir pašu zvejnieku interesēs — ievērot noteikumus, uzraudzīt zvejniecību un 
apkarot nelegālu zveju, kā arī aizsargāt zivju nārstošanas vietas. Tā kā INK var pārdot, tad 
ikvienam zvejniekam, kurš vēlas pārtraukt darbu savā arodā, ir iespējams iegūt līdzekļus 
jaunas profesionālās karjeras uzsākšanai. INK ar labiem rezultātiem tiek izmantotas 
Jaunzēlandē, Aļaskā un Islandē.

INK varētu būt kā ES izmēģinājuma projekts mencu zvejai Baltijas jūrā. Baltijas jūra ir 
ierobežota zvejas vieta, kuras mencu krājumi sadalīti divos apgabalos, bet attālumi ir samērā 
nelieli, lai zvejnieki varētu pārvietoties un mainīt mencu nozvejas vietas.

Kopsavilkumā referenta priekšlikumā ir četri ierosinājumi:

1. Atcelt Baltijas jūras administratīvo sadalījumu austrumu daļā un rietumu daļā un 
mencu krājumus pārvaldīt vienoti ne tikai tāpēc, ka zivju krājumi ir savstarpējā mijiedarbībā, 
bet arī lai vienkāršotu kontroli un novērstu nelegālu zveju.

2. Ieviest stingrākas prasības dalībvalstu kontrolei un noteikt sodus par mencu nelegālu 
zveju, kā arī uzdot Komisijai publicēt sarakstu ar tām valstīm, kuras to nav izpildījušas.

3. Noteikt zvejojamo mencu minimālo garumu 40 cm, kuru nesasniegušās zivis ir jāatlaiž 
atpakaļ jūrā, tādējādi nodrošinot mencu vairošanos un pavairojot zivju krājumus.

4. Ļaut zinātniski noteikt mencu nozvejas kvotu apmēru un nepieļaut, ka dalībvalstis 
neievēro vides aspektus, nosakot nozvejas kvotas.

5. Sagatavojot novērtējumu, Komisijai ir jāizpēta iespējas ieviest INK mencu nozvejai 
Baltijas jūrā un tādā veidā pastiprināt zvejnieku ieinteresētību saglabāt zivju krājumus.

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.a apsvērums (jauns)

(3a) Mencu krājumus gan Baltijas jūras
austrumu daļā, gan rietumu daļā zvejo 
vienas un tās pašas zvejas flotes, un tāpēc 
abi mencu krājumi ir vienoti jāpārvalda 
daudzgadu plānā Baltijas jūras mencu 

  
1 OV vēl nav publicēts.
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krājumiem, neņemot vērā, ka tiem ir dažas 
atšķirības.

Pamatojums

Mencas un zvejas kuģi pārvietojas starp Baltijas jūras austrumu daļu un rietumu daļu. 
Svarīgi ir saglabāt mencu krājumus visā Baltijas jūrā gan vides dēļ, gan arī lai turpmāk būtu 
iespējams zvejot mencas.

Grozījums Nr. 2
4.a apsvērums (jauns)

(4a) Nelegāla zveja rada lielāko 
apdraudējumu mencu krājumiem Baltijas 
jūrā, to sekmē zvejniecības kontroles 
trūkums un nevēlēšanās sodīt par 
pašreizējo regulu neievērošanu.

Pamatojums

Lai aizsargātu mencu krājumus Baltijas jūrā, nav nepieciešams ieviest jaunus noteikumus, bet 
gan piespiest ievērot pašreizējās regulas.

Grozījums Nr. 3
1. pants

Šajā regulā noteikts daudzgadu plāns šādiem 
mencu krājumiem (še turpmāk – „attiecīgie 
mencu krājumi”) un šo krājumu 
zvejniecībai:

Šajā regulā noteikts daudzgadu plāns šādiem 
mencu krājumiem (še turpmāk – „attiecīgie 
mencu krājumi”) un šo krājumu 
zvejniecībai:

(a) mencas, kas mīt 22., 23. un 24. 
apakšapgabalā;

mencas, kas mīt 22. līdz 32. apakšapgabalā;

(b) mencas, kas mīt 25. līdz 32. 
apakšapgabalā.

Pamatojums

Baltijas jūras administratīvais sadalījums austrumu daļā un rietumu daļā ir jāatceļ un abi 
mencu krājumi ir jāpārvalda vienoti, jo abi zivju krājumi ir savstarpējā mijiedarbībā, un, 
vienkāršojot kontroli, samazinātu nelegālo zveju.

Grozījums Nr. 4
4. pants
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Plāns nodrošina attiecīgo mencu krājumu 
ilgtspējīgu izmantošanu, pakāpeniski 
samazinot un uzturot zvejas izraisītās 
mirstības koeficientus līmeņos, kas nav 
zemāki par 

Plāns nodrošina attiecīgo mencu krājumu 
ilgtspējīgu izmantošanu, pakāpeniski 
samazinot un uzturot zvejas izraisītās 
mirstības koeficientus līmeņos, kas nav 
zemāki par 0,3 līdz 7 gadus veciem mencu 
krājumiem 22. līdz 32. apakšapgabalā. 

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.

Pamatojums

Baltijas jūras administratīvais sadalījums austrumu daļā un rietumu daļā ir jāatceļ un abi 
mencu krājumi ir jāpārvalda vienoti, jo abi zivju krājumi ir savstarpējā mijiedarbībā, un, 
vienkāršojot kontroli, samazinātu nelegālo zveju. Vienota pārvalde arī nozīmē, ka ir kopēji 
zivju mirstības koeficienti. Noteikumiem ir jābūt stingriem, jo mencu krājumi Baltijas jūrā ir 
nopietni apdraudēti.

Grozījums Nr. 5
6. panta 3. punkts

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.

svītrots

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi, ka Padome ievēro pašreizējos zinātniskos ieteikumus un ievēro vides aspektus, 
nosakot nozvejas kvotas. 

Grozījums Nr. 6
6. panta 4. punkts

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.

4. Nepiemēro 3. punktu, ja ZZTEK veiktā 
zinātniskā novērtēšana liecina, ka zvejas 
izraisītās mirstības koeficients KPN 
piemērošanas gadā pārsniegs vērtību 0,6
gadā 3 līdz 7 gadu veciem mencu krājumiem 
22. līdz 32. apakšapgabalā.
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Pamatojums

Baltijas jūras administratīvais sadalījums austrumu daļā un rietumu daļā ir jāatceļ un abi 
mencu krājumi ir jāpārvalda vienoti, jo abi zivju krājumi ir savstarpējā mijiedarbībā, un, 
vienkāršojot kontroli, samazinātu nelegālo zveju. 

Grozījums Nr. 7
8. panta 1. punkts

1. Aizliegts zvejot ar traļiem, velkamiem 
vadiem vai līdzīgu zvejas rīku ar linuma acu 
izmēru, kas ir vienāds vai lielāks par 90 mm, 
ar žaunu tīkliem, iepinējtīkliem vai trīssienu 
tīkliem ar linuma acu izmēru, kas ir vienāds 
vai lielāks par 90 mm, vai ar apakšējām 
savienotājvirvēm:

1. Aizliegts zvejot ar traļiem, velkamiem 
vadiem vai līdzīgu zvejas rīku ar linuma acu 
izmēru, kas ir vienāds vai lielāks par 90 mm, 
ar žaunu tīkliem, iepinējtīkliem vai trīssienu 
tīkliem ar linuma acu izmēru, kas ir vienāds 
vai lielāks par 90 mm, vai ar apakšējām 
savienotājvirvēm no 15. jūnija līdz 
14. septembrim 22. līdz 32. apakšapgabalā, 
kur ir mencas. 

(a) no 15. marta līdz 14. maijam 22., 23. un 
24. apakšapgabalā un
(b) no 15. jūnija līdz 14. septembrim 25. 
līdz 27. apakšapgabalā. 

Pamatojums

Baltijas jūras administratīvais sadalījums austrumu daļā un rietumu daļā ir jāatceļ un abi 
mencu krājumi ir jāpārvalda vienoti, jo abi zivju krājumi ir savstarpējā mijiedarbībā, un, 
vienkāršojot kontroli, samazinātu nelegālo zveju. Vienota pārvalde arī nozīmē, ka ir kopēji 
zvejas lieguma periodi.

Grozījums Nr. 8
8. panta 6.a punkts (jauns)

6.a Atkāpjoties no noteikumiem par 
nozvejojamo mencu minimālo garumu, kas 
izklāstīti Regulā (EK) Nr. 2187/2005, 
22. līdz 32. apakšapgabalā nozvejojamo 
mencu minimālais garums ir 40 cm.

Pamatojums

Lai pavairotu mencu krājumus Baltijas jūrā, ir nepieciešams grozīt noteikumus par mencu 
minimālo garumu Baltijas jūrā. Nosakot nozvejojamo mencu minimālo garumu 40 cm, tiek 
nodrošinātas turpmākās mencu vairošanās iespējas un tādējādi pavairoti zivju krājumi.
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Grozījums Nr. 9
25. panta 4.a punkts (jauns)

4.a Komisija katru gadu detalizēti novērtē 
dažādu dalībvalstu kontroles un 
uzraudzības pasākumus, kā arī sankciju 
piemērošanu pret zvejniekiem, kuri 
neievēro regulas noteikumus. Novērtējuma 
ziņojumam ir jābūt publiski pieejamam un 
tajā ir skaidri jānorāda, vai katrai 
dalībvalstij ir izdevies piemērot regulu un 
vai dalībvalstu pasākumi ir bijuši veiksmīgi 
vai neveiksmīgi.

Pamatojums
Dalībvalstis ir atbildīgas par regulas ievērošanu. Pašreiz ir acīmredzami, ka dalībvalstīm ir 
nopietnas problēmas kontroles īstenošanā, un tas rada apdraudējumu mencu krājumiem un 
Baltijas jūras neaizsargātajai videi. Tā kā Komisijai nav iespējams tieši kontrolēt, kā 
dalībvalstis ievēro regulu, tad publicējot to dalībvalstu sarakstu, kuras īsteno noteikumus, kā 
arī ar to dalībvalstu sarakstu, kuras neievēro noteikumus, varētu mudināt ievērot regulu. 

Grozījums Nr. 10
27. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Komisija izpēta, vai Baltijas jūra var 
kļūt par izmēģinājuma apgabalu, lai 
pārbaudītu, kā darbojas individuālo 
nododamo kvotu sistēma mencu zvejai un 
lai izstrādātu ilgtspējīgu sistēmu mencu 
nozvejai. Tas ir jāveic saistībā ar regulas 
novērtēšanu, trīs gadus pēc regulas spēkā 
stāšanās. Izpētes rezultāti ir jāņem vērā 
ikviena jauna plāna ieviešanā.

Pamatojums
Individuālo nododamo kvotu (INK) sistēma ir izrādījusies efektīva zivju krājumu aizsardzībai 
un nodrošina zvejniekiem iztikas līdzekļus. INK zvejniekiem dod atsevišķas tiesības zvejot, 
piešķirot individuālu kvotu par katru zivju sugu, zvejas vietu un gadu. Atbildīgā iestāde 
vispirms nosaka kopējo kvotu un pēc tam saskaņā ar zvejnieku uzņēmumu ierosinājumiem 
nosaka atsevišķas kvotas. Tā tiek pastiprināta pašu zvejnieku ieinteresētība pārvaldīt mencu 
zivju krājumus ilgtspējīgā veidā.
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