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GROZĪJUMI Nr. 23.-29.

Ziņojuma projekts (PE 350.158v01-00)
Philippe Morillon
Priekšlikums Padomes regulai, kas nosaka Lamanša un Biskajas līča jūras mēļu krājumu 
atjaunošanu

Priekšlikums Regulai (COM(2003) 819 – C5-0047/2004 – 2003/0327(CNS))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta grozījumi

Grozījumu iesniedza Struan Stevenson

23.grozījums
1. apsvērums

(1) Starptautiskās jūras pētniecības 
padomes (turpmāk - ICES) jaunākajos 
zinātniskajos padomos norādīts, ka jūras 
mēļu krājumi, par ko minēts ICES VII e un 
VIII a, b nodaļās, ir pakļauti izmiršanai, ko 
rada zvejniecība, kas būtiski samazina 
pieaugušo zivju daudzumu jūrā, nespējot 
nodrošināt vairošanos, kas papildinātu 
krājumus ar jaunu pieaugumu, un tādējādi 
tos apdraud izmiršana.

Svītrots

Or. en

Pamatojums

Visjaunākajos zinātniskajos pārskatos norādīts, ka jūras mēļu krājumi neatrodas zem 
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bioloģiskās drošības robežas. ICES paziņojums, uz kā pamatots Komisijas priekšlikums, ir 
novecojis.

Grozījumu iesniedza Struan Stevenson

24.rozījums
3. apsvērums

(3) Plānu mērķiem jāparedz šo krājumu 
atjaunošana līdz drošai bioloģiskai robežai 
piecu līdz desmit gadu laikā.

(3) Plānu mērķiem jānodrošina šo krājumu 
saglabāšana drošās bioloģiskās robežās.

Or. en

Pamatojums

Šie krājumi pēc visjaunākajiem zinātniskajiem pārskatiem neatrodas zem bioloģiskā riska 
robežas un tādēļ pārvaldības plānu mērķis ir nodrošināt šo līmeņu nemainīgu drošību. 

Grozījumu iesniedza Elspeth Attwooll

. 25. grozījums 
3. a apsvērums (jauns)

(3. a) Komisijai un dalībvalstīm pilnībā 
jānodrošina, lai plāna ieviešanā piedalītos 
Reģionālās padomdevējas padomes un citas 
ieinteresētās puses.

Or. en

Pamatojums

Zvejnieku un citu ieinteresēto pušu pastiprinātai iesaistīšanai kopējā zivsaimniecības politikā ir 
izšķiroša loma kopējo zivsaimniecības politikas (turpmāk – CFP) reformas mērķu izstrādē. Tas 
ir skaidri jāatzīmē šajā Padomes regulā.

Grozījumu iesniedza Dirk Sterckx

26. grozījums 
16. pants

Atkāpjoties no 1983. gada 22. septembrī 
pieņemtās Komisijas Regulas (EEK) Nr. 

Atkāpjoties no1983. gada 22. septembrī 
pieņemtās Komisijas Regulas (EEK) Nr. 
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2807/83 5. panta 2. punkta, kas paredz sīkāk 
izstrādātus noteikumus informācijas 
reģistrēšanā par dalībvalstu nozveju, 
pieļaujamās tolerances robeža, aprēķinot 
daudzumu kilogramos, kas tiek paturēti uz 
kuģa klāja, ir 5% no kuģa žurnālā minētā 
skaitļa.

2807/83 5. panta 2. punkta, kas paredz sīkāk 
izstrādātus noteikumus informācijas 
reģistrēšanā par dalībvalstu nozveju, 
pieļaujamās tolerances robeža, aprēķinot 
daudzumu kilogramos, kas tiek paturēti uz 
kuģa klāja, ir 8% no kuģa žurnālā minētā 
skaitļa. Ja Kopienas likumdošana nenosaka 
pārrēķināšanas koeficientu, tad piemēro tās 
dalībvalsts pieņemto pārrēķināšanas 
koeficientu, kuras karogs plīvo kuģa mastā.

Or. nl

Pamatojums

Loģiski šķiet, piemērot tādu pašu tolerances robežu, kāda tā ir heka atjaunošanas plānā, ko 
nosaka nesen pieņemtā Regula Nr. 811/2004 (10. pants).

Grozījumu iesniedza Philippe Morillon

27. grozījums 
17. pants

Dalībvalstu kompetentās iestādes nodrošina, 
ka jebkurš parasto jūras mēļu daudzums, kas 
pārsniedz 50 kg un nozvejots jebkurā zonā, 
kas attiecas uz 1. pantā norādīto, pirms 
pārdošanas tiek nosvērts, izmantojot svarus 
izsoles zālē.

Dalībvalstu kompetentās iestādes nodrošina, 
ka jebkurš parasto jūras mēļu daudzums, kas 
pārsniedz 100 kg un nozvejots jebkurā zonā, 
kas attiecas uz 1. pantā norādīto, pirms 
pārdošanas tiek nosvērts, izmantojot svarus 
izsoles zālē.

Or. fr

Grozījumu iesniedza Philippe Morillon

28. grozījums 
19. panta 1.punkts

1. Dalībvalstu kompetentās iestādes var 
pieprasīt nosvērt jebkuru parasto jūras mēļu 
daudzumu, kas pārsniedz 50 kg un ir 
nozvejots jebkurā ģeogrāfiskā zonā, kas 
minēts 1. pantā, un pirmo reizi ir piestājis 
krastā šajā dalībvalstī pirms tā 
transportēšanas uz citu vietu no pirmās 

1. Dalībvalstu kompetentās iestādes var 
pieprasīt nosvērt jebkuru parasto jūras mēļu 
daudzumu, kas pārsniedz 100 kg un ir 
nozvejots jebkurā ģeogrāfiskā zonā, kas 
minēts 1. pantā, un pirmo reizi ir piestājis 
krastā šajā dalībvalstī pirms tā 
transportēšanas uz citu vietu no pirmās 
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piestāšanās ostas. piestāšanās ostas.

Or. fr

Grozījumu iesniedza Philippe Morillon

29. grozījums 
19. panta 2.punkts

2. Atkāpjoties no Regulas (EEK) Nr. 
2847/93 13. panta, parasto jūras mēļu 
daudzumam, kas ir lielāks par 50 kg, kuru 
transportē uz vietu, kas nav piestāšanās vai 
importēšanas vieta, pievieno vienas 
deklarācijas kopiju, kā paredzēts Regulas 
(EEK) Nr. 2847/93 8. panta 1. punktā, kas 
attiecas uz transportējamo jūras mēļu 
daudzumu. Izņēmumu, ko paredz Regulas 
(EEK) Nr. 2847/93 13. panta 4.b punkts, 
nepiemēro.

2. . Atkāpjoties no Regulas (EEK) Nr. 
2847/93 13. panta, parasto jūras mēļu 
daudzumam, kas ir lielāks par 100 kg, kuru 
transportē uz vietu, kas nav piestāšanās vai 
importēšanas vieta, pievieno vienas 
deklarācijas kopiju, kā paredzēts Regulas 
(EEK) Nr. 2847/93 8. panta 1. punktā, kas 
attiecas uz transportējamo jūras mēļu 
daudzumu. Izņēmumu, ko paredz Regulas 
(EEK) Nr. 2847/93 13. panta 4.b punkts, 
nepiemēro.

Or. fr


