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GROZĪJUMI 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 

Zivsaimniecības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:  

 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

1. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Kopējai zivsaimniecības politikai 

(KZP) būtu jāpalīdz aizsargāt jūras vidi, 

ilgtspējīgi pārvaldīt visas komerciāliem 

mērķiem izmantotās sugas un jo īpaši 

vēlākais līdz 2020. gadam sasniegt labu 
jūras vides stāvokli saskaņā ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 2008/56/EK40 1. panta 

1. punktu. 

(1) Kopējai zivsaimniecības politikai 

(KZP) būtu jānodrošina jūras vides 

aizsardzība un visu komerciāliem mērķiem 

izmantojamo sugu ilgtspējīga pārvaldība, 

kā arī būtu jāveicina laba jūras vides 

stāvokļa sasniegšana vēlākais līdz 

2020. gadam saskaņā ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 2008/56/EK40 1. panta 

1. punktu. 

__________________ __________________ 

40 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2008. gada 17. jūnija 

Direktīva 2008/56/EK, ar ko izveido 

sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides 

politikas jomā (Jūras stratēģijas 

pamatdirektīva) (OV L 164, 25.6.2008., 

19. lpp.). 

40 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2008. gada 17. jūnija 

Direktīva 2008/56/EK, ar ko izveido 

sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides 

politikas jomā (Jūras stratēģijas 

pamatdirektīva) (OV L 164, 25.6.2008., 

19. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

6.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (6a) Reģionalizācija būtu jāizmanto, lai 

radītu īpaši pielāgotus pasākumus, kuros 

ņemta vērā katra zivsaimniecības 

apgabala specifika, kā arī aizsargāti tā 

vides apstākļi. 
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Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

6.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (6b) Zvejas iespējas būtu jāpiešķir 

saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 

17. pantā paredzētajiem principiem, 

pielietojot pārredzamus un objektīvus 

kritērijus, tostarp vides, kā arī sociāla un 

ekonomiska rakstura kritērijus. Zvejas 

iespējas būtu taisnīgi jāsadala arī starp 

dažādiem zvejniecības segmentiem, 

tostarp tradicionālajai un mazapjoma 

zvejai. Turklāt dalībvalstīm būtu 

jānodrošina stimuli zvejas kuģiem, kuri 

izmanto selektīvus zvejas rīkus vai zvejas 

paņēmienus ar samazinātu ietekmi uz 

vidi. 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Vajadzības gadījumā šādi 

korektīvie pasākumi var ietvert leģislatīvu 

aktu priekšlikumu iesniegšanu, ko veic 

Komisija, un ārkārtas pasākumus, kurus 

Komisija pieņem saskaņā ar Regulas (ES) 

Nr. 1380/2013 12. pantu. 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

14. pants – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā 

un pēc tam reizi piecos gados Komisija 

nodrošina to, ka tiek izvērtēta daudzgadu 

plāna ietekme uz krājumiem, uz kuriem 

Trīs gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā 

un pēc tam reizi piecos gados Komisija 

nodrošina to, ka tiek izvērtēta daudzgadu 

plāna ietekme uz krājumiem, uz kuriem 
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attiecas šī regula, un uz zvejniecībām, kas 

minētos krājumus izmanto. Šīs izvērtēšanas 

rezultātus Komisija iesniedz Eiropas 

Parlamentam un Padomei. 

attiecas šī regula, un uz zvejniecībām, kas 

minētos krājumus izmanto,  jo īpaši 

attiecībā uz panāktajiem rezultātiem zivju 

krājumu atjaunošanai un saglabāšanai 

virs līmeņa, kas spēj nodrošināt 

maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu. 

Šīs izvērtēšanas rezultātus Komisija nosūta 

Eiropas Parlamentam un Padomei, un 

Komisija var ierosināt pielāgot daudzgadu 

plānu vai ierosināt grozīt deleģētos aktus, 

ja tas ir vajadzīgs un ņemot vērā 

aktuālākos zinātniskos ieteikumus. 
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ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA 

Virsraksts Daudzgadu plāns Adrijas jūras mazo pelaģisko sugu krājumiem un 

zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto 

Atsauces COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD) 

Atbildīgā komiteja 

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē 

PECH 

1.3.2017 
   

Atzinumu sniedza 

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē 

ENVI 

1.3.2017 

Atzinumu sagatavoja 

       Iecelšanas datums 

Adina-Ioana Vălean 

16.3.2018 

Pieņemšanas datums 7.9.2017    

 
 


