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1. Par galīgo zvejas iespēju noteikšanu

"Tiklīdz tas būs iespējams, Komisija gatavojas iesniegt Padomei priekšlikumu galīgo zvejas iespēju, 

tostarp nesadalīto iespēju noteikšanai attiecībā uz konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu 

grupām 2011. gada KPN regulā, uz ko attiecas divpusējas apspriedes par zvejniecību ar Fēru salām, 

lai Padome ne vēlāk kā 2011. gada 31. maijā pieņemtu attiecīgu tiesību aktu."

2. Par izmetumiem, Norvēģija

"Komisija veiks vajadzīgos pasākumus, lai īstenotu noteikumu, par ko panākta vienošanās ar 

Norvēģiju, par nepietiekami lielu zivju, ko nozvejojuši kuģi, kas piedalās pilnībā dokumentētu 

zvejas vietu izmēģinājumos, saglabāšanu uz klāja, lai izvairītos no izmetumiem. Komisija apņemas 

izskatīt iespēju vispārināt šo pieeju, attiecinot to uz visām zvejas vietām."

3. Par Capros aper zvejniecību

"Komisija pauž nodomu 2011. gada sākumā īstenot attiecīgas ierosmes, lai saskaņā ar parasto 

likumdošanas procedūru noteiktu piemērotu linuma acu izmēru Capros aper zvejniecībai, lai galīgā 

variantā izstrādātu juridisko sistēmu šo zivju zvejniecībai 2011. gadā."

4. Par jaunām un topošām zvejas vietām

"Padome un Komisija atzīst, ka jāizstrādā nostādnes jaunu un topošu zvejas vietu izveidei un 

paplašināšanai. Padome aicina Komisiju ierosināt šādas nostādnes 2011. gadā, kopējās 

zivsaimniecības politikas reformas procesa gaitā. Minētajā priekšlikumā var iekļaut prasības par 

ietekmes uz vidi novērtējumiem pirms jaunu un topošu zvejas vietu izveides un paplašināšanas, un 

pienācīgi tiks ņemts vērā darbs, ko šajā jomā jau paveikusi FAO un NEAFC."
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5. Par IIIa zonas slēgšanu mencu zvejai 

"Komisija atzīmē, ka, neraugoties uz būtisku KPN samazinājumu pēdējās desmitgades laikā, ir maz 

pazīmju, kas liecinātu par mencu krājumu uzlabošanos Kategatā. Komisija tādēļ atzīst, ka vajadzīgi 

turpmāki pasākumi mencu aizsardzībai. Tādēļ, lai aizsargātu krājumus nārsta laikā, Komisija lūgs 

STECF izvērtēt sezonas (no 1. janvāra līdz 30. aprīlim) zvejas aizliegumu efektivitāti saistībā ar 

visām ar traļiem saistītām zivsaimniecībām, izņemot tās, par kurām ir zināms, ka tās nozvejo 

nenozīmīgus mencu daudzumus. Balstoties uz izvērtējumu, Komisija apsvērs, vai ietvert šādus 

noteikumus mencu krājumu atjaunošanas plāna pārskatīšanā."

6. Par mencu plāna pārskatīšanu 

"Ņemot vērā Padomes Regulā (EK) 1342/2008 minēto mencu krājumu ieilgušo slikto stāvokli un 

pierādījumu trūkumu par zivju mirstības samazināšanos, Komisija sāks pārskatīt visus piemērotos 

faktorus, kas attiecas uz zivsaimniecībām, kuras zvejo atbilstīgos mencu krājumus. Pārskatīšanā 

ietvers pasākumus, kas noteikti saskaņā ar minēto regulu, pasākumu īstenošanu un ietekmi, ietverot 

izmetumu samazināšanas pasākumus un pasākumus, kas ietekmē mencu pārvaldību, par ko lēmušas 

dalībvalstis, kā arī zvejas piepūles ierobežojumu piemērošanu.

Pārskatīšanā ietvers zinātniskus un kontroles aspektus un lūgs, lai dalībvalstis iesniedz attiecīgus 

datus. Komisija lūgs STECF atzinumus saistībā ar pārskatīšanu un ar reģionālo konsultatīvo 

padomju starpniecību apspriedīsies ar ieinteresētajām personām. Komisija apņemas sasaukt 

konferenci, lai apspriestu minētajās apspriedēs gūtās atziņas."



5038/11 au/JRI/kl 4
DG B III LV

7. Par VIa zonas slēgšanu mencu zvejai 

"Komisija un Padome vienojas apsvērt iespēju piemērot teritoriālus un laika ierobežojumus, kas 

paredzēti mencu saglabāšanai, mencu un līdz ar mencām zvejojamu sugu zvejas iespējām zonā, 

kuru definē ar turpmāk norādītajām koordinātēm, no 1. februāra līdz 31. martam:

7°00W 55°00N

6°00W 55°00N

6°00W 55°30N

7°00W 55°30N

Balstoties uz STECF izvērtējumu, varētu apsvērt līdzīgu ierobežojumu piemērotību, lai samazinātu 

mencu mirstību arī citās VIa zonas daļās."

8. Par piezvejas noteikumiem

"Komisija lūgs STECF zinātniskus atzinumus par iespējamo ietekmi, ko dotu reglamentēts atļautais 

mencu izkrāvums no VIa zonas kā proporcija no citām sugām (piezvejas ierobežojums) vai nu kā 

atsevišķs ierobežojums, vai apvienojumā ar KPN ierobežojumu. Balstoties uz saņemto atzinumu, 

Komisija nāks klajā ar atbilstīgiem ierosinājumiem."

9. Par Spānijas zvejas piepūli

"Spānijas kuģu grupa, kura izmanto traļus heku zvejai rietumos no Skotijas, patlaban ir izslēgta no 

mencu plāna zvejas piepūles režīma. Minēto grupu būs jāiekļauj atpakaļ mencu plāna zvejas 

piepūles režīmā, ja netiks pierādīts, ka tie joprojām nozvejo mazāk nekā 1,5 % mencu. Spānija var 

izmantot iespēju STECF 2011. gada pavasara plenārsēdei iesniegt papildu datus par nozveju, lai 

pierādītu, ka minētais noteikums ir izpildīts. Ja nebūs pietiekamu papildu datu, Padome un Komisija

apņemas minēto kuģu grupu nekavējoties iekļaut atpakaļ saskaņā ar mencu plānā un tā īstenošanas 

pasākumos paredzētajiem noteikumiem."



5038/11 au/JRI/kl 5
DG B III LV

10. Par zvejas piepūles ierobežojumiem Ķeltu jūrā

"Padome un Komisija atzīst ICES un STECF sniegtos atzinumus par to, ka jāizvairās palielināt 

zvejas piepūli jebkurā no zvejas vietām Ķeltu jūrā. 2011. gadā būtu jāveic turpmāks darbs šajā jomā 

saistībā ar notiekošo Rietumu ūdeņu pārskatīšanu."

11. Par zvejas piepūles un kvotas ierobežojumiem

"Komisija ciešā sadarbībā ar attiecīgajām dalībvalstīm sekos kvotu un zvejas piepūles izmantošanas 

attīstībai, lai izvērtētu iespējamus gadījumus ar neproporcionāli zemām norādēm par zvejas piepūli 

saistībā ar attiecīgo dalībvalstu kvotu daļu, un vajadzības gadījumā risinās problēmas, kas varētu 

atklāties šādā izvērtēšanā."

12. Par pikšām un merlangiem Ķeltu jūrā

"Komisija pieņem zināšanai, ka dalībvalstis apņemas piemērot uzlabotu zvejas rīku selektivitāti, 

zvejojot pikšas un merlangus Ķeltu jūrā."

13. Par Norvēģijas omāru KPN apgabaliem VII zonā

"Padome un Komisija vienojas, ka jāturpina izskatīt pasākumus, kas vajadzīgi, lai reaģētu uz ICES

un STECF atzinumiem par to, ka vēlams pārvaldīt atsevišķas Norvēģijas omāru funkcionālās 

vienības VII zonā. 2011. gadā būtu jāturpina strādāt šajā jomā."

14. Par makrelēm

"Ierosināto makreļu kvotu pārskatīs, lai nodrošinātu relatīvas stabilitātes ievērošanu un lai 

nodrošinātu to, ka visus dalībvalstu maksājumus 2011. gadā taisnīgi ņem vērā visā atbilstīgo ES 

kvotu sadales laikā. Tādēļ Komisija līdz 2011. gada 31. janvārim organizēs tehnisku sanāksmi, lai 

noteiktu metodoloģiju šādam pasākumam."
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15. Par jūrasmēlēm Lamanša rietumu daļā – pilnībā dokumentēta zvejas vieta

"Komisija un Padome vienojas, ka 2011. gadā cieši jāpārrauga un jāizvērtē ierosme par pilnībā 

dokumentētām zvejas vietām jūrasmēļu zvejniecībai Lamanša rietumu daļā, it īpaši lai izvērtētu 

minēto pasākumu iedarbību uz jūrasmēļu izmetumiem minētajā zonā, pamatojoties uz attiecīgo 

dalībvalstu sniegtajiem datiem."

16. Par Padomes un Komisijas deklarāciju par garnelēm NAFO 3M zonā

"Lai nodrošinātu saskaņotu ārējās zivsaimniecības politikas pārvaldību, Komisija, ņemot vērā 

zinātniskus atzinumus, saistībā ar NAFO 2011. gada sanāksmi drīkst iesniegt Padomei priekšlikumu 

garneļu pārvaldības pasākumu pārskatīšanai 3M zonā, nosakot, ka zvejas vietu šā krājuma zvejai 

atkal atvērs, ja to atļaus zinātniskie atzinumi. Turklāt Padome aicina Komisiju, tiklīdz tas būs 

iespējams, iesniegt priekšlikumu ilgtermiņa pārvaldības pasākumiem attiecībā uz minēto krājumu."

17. Par dienvidu heku un Norvēģijas omāru plānu

"Komisija un Padome vienojas, ka, neskarot dienvidu heku un Norvēģijas omāru atjaunošanas plāna 

pārskatīšanu 2011. gadā, būtu piemēroti uzlabot pašreizējo zvejas piepūles ierobežojumu sistēmu, 

lai ņemtu vērā dažādu zvejas rīku ietekmi uz attiecīgajiem krājumiem.

Komisija, ņemot vērā dienvidu heku ilgstoši neapmierinošo stāvokli, kā arī pierādījumu trūkumu, 

kas liecinātu par zivju mirstības samazināšanos, beigs pārskatīt visus faktorus, kas attiecas uz tām 

zvejas vietām, kur zvejo dienvidu hekus. Pārskatīšanā ietvers pasākumus, kas noteikti saskaņā ar 

dienvidu heku un Norvēģijas omāru atjaunošanas plānu, to īstenošanu un to ieguldījumu minētā 

krājuma stāvokļa uzlabošanā."
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18. Par Komisijas deklarāciju par zilo tunzivju zvejas vietu kapacitātes plānu (IV pielikums)

"Komisija atzīst, ka ES pārvaldības plānu zvejas kapacitātei, kas ietverts IV pielikumā, 4. punktā, A 

un B tabulā, varētu pārskatīt. Minētajā pārskatīšanā ņems vērā valstu pārvaldības zvejas kapacitātes 

plānus, ko iesniegušas dalībvalstis, lai Komisija tos apstiprinātu, pirms iesniegt ICCAT 2011. gada 

februārī.

Tādēļ ES pārvaldības plānu pašreizējā regulā pārskatīs pēc nākamās ICCAT starpsezonu sanāksmes 

(2011. gada februārī), kuras laikā ICCAT oficiāli pieņems kapacitātes plānus, ko iesniegušas 

līgumslēdzējas puses, tostarp ES."

19. Par licencēm, kas piešķirtas Venecuēlas kuģiem, lai zvejotu lutjānzivis Francijas Gviānā

"Padome pieņem zināšanai faktu, ka Komisija gatavojas drīzumā iesniegt Padomei priekšlikumu 

Padomes lēmumam, ar ko apstiprina atļaujas apliecinājumu par zvejas kuģu, kas peld ar Venecuēlas 

Bolivāra Republikas karogu, piekļuvi ekskluzīvajai ekonomikas zonai Francijas Gviānas piekrastē 

(tā ir līdzvērtīga starptautiskam nolīgumam, tāpēc tai vajadzīga Eiropas Parlamenta piekrišana).

Minētais Padomes atļaujas apliecinājums derētu kā juridiskais pamats, lai izsniegtu licences 

minētajiem kuģiem. Padome un Komisija saprot, ka, lai izvairītos no piegāžu traucējumiem 

pārstrādes rūpniecībai Francijas Gviānā, ir svarīgi, lai Venecuēlas kuģi varētu turpināt savu darbu 

no 2011. gada sākuma. Ņemot to vērā kamēr nav pabeigts minētā Padomes lēmuma par atļaujas 

apliecinājumu pieņemšanas process, jāizsniedz pagaidu licences."
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20. Par izmetumu politiku

"Komisija un Padome atzīst, ka zivju izmetumi ir dabas resursu izšķērdēšana un tā ir nopietna 

problēma pasaules un Eiropas zivsaimniecībām. Plaši izmetumi nodara kaitējumu jūras 

ekosistēmām un zvejniecības nozares finanšu stabilitātei, kā arī ir ētiski nevēlami.

Komisija un Padome ir apņēmušās tagad samazināt izmetumus saskaņā ar reformēto kopējo 

zivsaimniecības politiku. Tās pauž gandarījumu par dalībvalstu un citu dalībnieku darbībām un cieši 

sadarbosies ar tiem, lai risinātu šo problēmu, tostarp izmēģinot alternatīvas pārvaldes sistēmas, 

pilnībā dokumentētas zvejas vietas vai pārvaldību ar zvejas piepūli. Komisija un Padome gaida tādu 

ierosmju kā zvejas kvotu pārvaldības rezultātus, lai gūtu STECF novērtējumu par to efektivitāti, 

samazinot izmetumus un vispārējo zivju mirstību."

_______________


