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LV Vienoti daudzveidībā LV 

22.10.2018 A8-0310/91 

Grozījums Nr.  91 

Linnéa Engström 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Daudzgadu plāns zivju krājumiem rietumu ūdeņos un blakusesošajos ūdeņos un 

zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 9.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (9a) “labākais pieejamais zinātniskais 

ieteikums” ir publiski pieejams 

zinātniskais ieteikums, kurš pamatojas uz 

jaunākajiem zinātniskajiem datiem un 

metodēm, ko izdevusi vai salīdzinoši 

izvērtējusi Savienības vai starptautiskā 

līmenī atzīta neatkarīga starptautiska 

zinātniskā struktūra, piemēram, 

Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un 

ekonomikas komiteja (ZZTEK) vai 

Starptautiskā Jūras pētniecības padome 

(ICES), un kurš atbilst Regulas (ES) 

Nr. 1380/2013 25. panta prasībām. 

Or. en 

Pamatojums 

Zinātniskajam ieteikumam, kas ir zvejniecības pārvaldības lēmumu pamatā, ir jābalstās uz 

neatkarīgu un starptautisku zinātnisku struktūru darba. 
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22.10.2018 A8-0310/92 

Grozījums Nr.  92 

Linnéa Engström 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Daudzgadu plāns zivju krājumiem rietumu ūdeņos un blakusesošajos ūdeņos un 

zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 3. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Neskarot 7. pantu, kopējo pieļaujamo 

nozveju Norvēģijas omāra krājumiem 

rietumu ūdeņos drīkst noteikt, summējot 

funkcionālo vienību un ārpus 

funkcionālajām vienībām esošo statistisko 

taisnstūru nozvejas limitus. 

3. Neskarot 7. pantu, kopējo 

pieļaujamo nozveju atsevišķam Norvēģijas 

omāra krājumam rietumu ūdeņos nosaka 

katrai funkcionālajai vienībai un 

vajadzības gadījumā pieņem pasākumus 

konkrētu funkcionālo vienību 

aizsardzībai. 

Or. en 

Pamatojums 

Labākajā pieejamajā zinātniskajā ieteikumā, ko sniedz neatkarīgas starptautiskas zinātniskās 

struktūras, jau kopš daudziem gadiem tiek uzsvērts, cik svarīgi ir šo alu sugu pārvaldīt pa 

funkcionālajām vienībām. 
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22.10.2018 A8-0310/93 

Grozījums Nr.  93 

Linnéa Engström 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Daudzgadu plāns zivju krājumiem rietumu ūdeņos un blakusesošajos ūdeņos un 

zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ja kopējās interesēs esošus krājumus 

izmanto arī trešās valstis, Savienība ar šīm 

trešām valstīm uztur saziņu, lai nodrošinātu, 

ka minētie krājumi tiek pārvaldīti ilgtspējīgā 

veidā, kas ir saskanīgs ar Regulas (ES) 

Nr. 1380/2013, jo īpaši tās 2. panta 

2. punkta, un ar šīs regulas mērķiem. Ja 

oficiāla vienošanās netiek panākta, Savienība 

pieliek visas pūles, lai kopīgi saskaņotu šādu 

krājumu apzvejošanas kārtību nolūkā padarīt 

iespējamu ilgtspējīgu pārvaldību un 

tādējādi sekmēt vienlīdzīgus konkurences 

apstākļus Savienības operatoriem. 

1. Ja kopējās interesēs esošus krājumus 

izmanto arī trešās valstis, Savienība ar šīm 

trešām valstīm uztur saziņu, lai nodrošinātu, 

ka minētie krājumi tiek pārvaldīti ilgtspējīgā 

veidā, kas ir saskanīgs ar Regulas (ES) 

Nr. 1380/2013, jo īpaši tās 2. panta 

2. punkta, un ar šīs regulas mērķiem. Ja 

oficiāla vienošanās netiek panākta, Savienība 

pieliek visas pūles, lai kopīgi saskaņotu šādu 

krājumu zvejošanas kārtību nolūkā vēlākais 

līdz 2020. gadam panākt, ka krājumi tiek 

izmantoti maksimālajā ilgtspējīgas ieguves 

apjomā, ko pēc tam saglabā. 

Or. en 
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22.10.2018 A8-0310/94 

Grozījums Nr.  94 

Linnéa Engström 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Daudzgadu plāns zivju krājumiem rietumu ūdeņos un blakusesošajos ūdeņos un 

zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Regulas priekšlikums 

14. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Līdz [pieci gadi pēc šīs regulas spēkā 

stāšanās dienas] un pēc tam reizi piecos 

gados Komisija saistībā ar 3. pantā izklāstīto 

mērķu sasniegšanu ziņo Eiropas 

Parlamentam un Padomei par plāna 

rezultātiem un ietekmi uz krājumiem, kuriem 

piemēro šo regulu, un uz zvejniecībām, kas 

minētos krājumus izmanto. 

1. Līdz [pieci gadi pēc šīs regulas 

spēkā stāšanās dienas] un pēc tam reizi 

piecos gados Komisija saistībā ar 3. pantā 

izklāstīto mērķu, tostarp par zivju krājumu 

atjaunošanos virs līmeņa, kas spēj 

nodrošināt maksimālo ilgtspējīgas ieguves 

apjomu un progresu virzībā uz labu vides 

stāvokli, sasniegšanu ziņo Eiropas 

Parlamentam un Padomei par plāna 

rezultātiem un ietekmi uz krājumiem, 

kuriem piemēro šo regulu, un uz 

zvejniecībām, kas minētos krājumus 

izmanto. Komisija pēc katras zvejas iespēju 

noteikšanas jo īpaši ziņo par to, kā šie lēmumi 

atbilst šīs regulas prasībām. 

Or. en 

 

 


