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Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas
Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1288/2009, ar ko nosaka
pārejas posma tehniskos pasākumus laikposmam no 2010. gada 1. janvāra līdz 2011. gada
30. jūnijam”
COM(2010) 488 galīgā redakcija – 2010/0255 (COD)
(2011/C 84/10)
Vienīgais ziņotājs: SARRÓ IPARRAGUIRRE kgs
Padome 2010. gada 7. oktobrī un Eiropas Parlaments 8. oktobrī saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības
darbību 43. panta 2. punktu nolēma konsultēties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju par
tematu
“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1288/2009, ar ko
nosaka pārejas posma tehniskos pasākumus laikposmam no 2010. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 30. jūnijam”
COM(2010) 488 galīgā redakcija — 2010/0255 (COD).
Par Komitejas dokumenta sagatavošanu atbildīgā Lauksaimniecības, lauku attīstības un vides specializētā
nodaļa savu atzinumu pieņēma 2010. gada 15. decembrī.
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 468. plenārajā sesijā, kas notika 2011. gada 19. un 20. janvārī
(19. janvāra sēdē), ar 82 balsīm par un 1 atturoties, pieņēma šo atzinumu.

1. Secinājumi un ieteikumi.
1.1
Ņemot vērā, ka ar Padomes regulu (EK) Nr. 1288/2009
noteikto pārejas posma tehnisko pasākumu piemērošanas
termiņš beidzas 2011. gada 30. jūnijā, Eiropas Ekonomikas
un sociālo lietu komiteja uzskata, ka minētā regula būtu jāgroza,
pagarinot tās darbības termiņu līdz 2013. gada 1. janvārim,
atbilstoši 2010. gada 23. septembra Priekšlikumam Eiropas
Parlamenta un Padomes regulai, COM(2010) 488 galīgā redak
cija.

1.2
Tā kā nav tiesību aktu, kuros būtu paredzēti pastāvīgi
tehniskie pasākumi, minētās regulas priekšlikuma pieņemšana
nodrošinās tiesisko noteiktību un jūras resursu saglabāšanu
līdz 2013. gada 1. janvārim, kad ir paredzēta jaunās kopējās
zivsaimniecības politikas, kurā noteikti tehnisko pasākumu
pamatprincipi, stāšanās spēkā.

1.3
Komiteja ierosina Eiropas Parlamentam un Padomei
apsvērt regulas priekšlikuma vienīgā panta 1. punkta b) apakš
punkta i) daļā, kas attiecas uz Regulas (EK) Nr. 1288/2009 1.
panta 2. punkta a) apakšpunkta i) daļu attiecībā uz 9.3., 9.6. un
9.8. punktu “2010.” aizstāšanu ar “2011.”.

2. Pamatojums.
2.1
Komisija 2008. gada 4. jūnijā iesniedza priekšlikumu
Padomes regulai par zvejas resursu saglabāšanu, izmantojot
tehniskos pasākumus (1).
(1) COM(2008) 324 galīgā redakcija.

2.2
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja izstrādāja
atzinumu par šo priekšlikumu un noteiktajā kārtībā to pieņēma
Komitejas 451. plenārsesijā 2009. gada 25. februārī (2).

2.3
Komisijas darbu ar regulu atbilstīgi regulas priekšli
kumam (3) 2009. gadā apgrūtināja sarunas par Lisabonas līguma
pieņemšanu.

2.4
Tomēr, ņemot vērā steidzamību, tika pieņemta Regula
(EK) Nr. 43/2009, ar ko 2009. gadam nosaka konkrētu zivju
krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas un ar tām
saistītus nosacījumus.

2.5
Vienlaikus un, kamēr 2009. gadā turpinājās Padomes
regulas par tehniskajiem pasākumiem izskatīšana, pārstāja
piemērot iepriekš minētās Regulas (EK) Nr. 43/2009 III pieli
kumā paredzētos pasākumus, jo bija beidzies to piemērošanas
termiņš.

2.6
Tādēļ un tiesiskās noteiktības, kā arī jūras resursu atbil
stīgas saglabāšanas un pārvaldības nolūkā pieņēma Padomes
Regulu (EK) Nr. 1288/2009, ar ko nosaka pārejas posma tehnis
kos pasākumus laikposmam no 2010. gada 1. janvāra līdz
2011. gada 30. jūnijam (4), nodrošinot Regulas (EK) Nr.
43/2009 III pielikumā noteikto pagaidu tehnisko pasākumu
turpināšanu 18 mēnešu pārejas posmā.
(2) OV C 218, 11.9.2009.
(3) OV L 22, 26.1.2009., 1. lpp.
(4) OV L 347, 24.12.2009., 6. lpp.
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2.7
Ņemot vērā Lisabonas līguma jaunās prasības, Komisija
2010. gadā atsauca Padomes regulas priekšlikumu attiecībā uz
zvejas resursu saglabāšanu, izmantojot tehniskos pasākumus.
2.8
Tehnisko pasākumu pamatprincipi tiktu noteikti jaunajā
pamatregulā par kopējās zivsaimniecības politikas pašreizējo
reformu. Ar tās priekšlikumu paredzēts iepazīstināt 2011.
gada trešajā ceturksnī, un tā stātos spēkā 2013. gada 1. janvārī.
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3. EESK piezīmes.
3.1
EESK regulas priekšlikumu atbalsta, jo ar tās noteiku
miem paredzēts Regulas (EK) Nr. 1288/2009 piemērošanas
termiņu pagarināt līdz 2013. gada 1. janvārim. Tas nodrošinātu
tiesisko noteiktību un jūras resursu saglabāšanu līdz pastāvīgu
tehnisku līdzekļu pieņemšanai.

2.9
Tā kā Regulas (EK) Nr. 1288/2009 darbība beigsies
2011. gada 30. jūnijā, un pašreiz nav spēkā esoša tiesību
akta, kurā paredzēti pastāvīgi tehniskie pasākumi, ir lietderīgi
pagarināt minētās regulas spēkā esamību vēl par 18 mēnešiem,
līdz 2013. gada 1. janvārim.

3.2
Tomēr attiecībā uz vienīgā panta 1. punkta b) apakšpun
kta i) daļu Komiteja uzskata, ka Eiropas Parlamentam un
Padomei vajadzētu apsvērt arī Regulā (EK) Nr. 1288/2009 dalīb
valstīm noteiktā termiņa, kas ir 2010. gada 1. oktobris, pagari
nāšanu līdz 2011. gada 1. oktobrim, lai dalībvalstu zinātniskie
institūti varētu iesniegt zinātniskos ziņojumus par zveju
dziļumā, kas Starptautiskās Jūras pētniecības padomes (ICES)
VIII, IX un X zonā pārsniedz 600 metrus.

2.10
Ņemot vērā iepriekš minēto, ir izstrādāts priekšlikums
Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes
Regulu (EK) Nr. 1288/2009, pagarinot tās darbības termiņu par
18 mēnešiem, līdz 2013. gada janvārim. Minētais priekšlikums
ir šā EESK atzinuma projekta temats.

3.3
Komitejas ierosinājuma pamatā ir apsvērums, ka šā atzi
numa 2. punktā minēto likumdošanas procesu ietekmējušo
apstākļu dēļ dalībvalstīm nav bijis iespējams savlaicīgi veikt vaja
dzīgos zinātniskos pētījumus, lai Zivsaimniecības zinātnes,
tehnikas un ekonomikas komitejai varētu iesniegt pietiekami
pamatotu ziņojumu par iepriekš minētā veida zveju.

Briselē, 2011. gada 19. janvārī
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas
priekšsēdētajs
Staffan NILSSON

