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Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta grozījumi

Grozījumu iesniedza Carmen Fraga Estévez

Grozījums Nr. 23
3. APSVĒRUMS

(3) Pasākumu mērķim jābūt atjaunot šos 
krājumus lai tie sasniegtu drošas bioloģiskās 
robežas piecu līdz desmit gadu laikā.

(3) Pasākumu mērķim jābūt atjaunot šos 
krājumus līdz drošam bioloģiskajam 
līmenim desmit gadu laikā.

Or. es

Grozījumu iesniedza Carmen Fraga Estévez

Grozījums Nr. 24
6. APSVĒRUMS

(6) Lai sasniegtu šo mērķi, jāveic zvejas 
izraisītās mirstības koeficienta līmeņa 
kontrole, un jānodrošina augsta iespējamība, 

(6) Lai sasniegtu šo mērķi, jāveic zvejas 
izraisītās mirstības koeficienta līmeņa 
kontrole, un jānodrošina augsta iespējamība, 
ka ar katru gadu jūrā palielināsies 
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ka šis līmenis ar katru gadu samazināsies. pieaugušo zivju skaits.

Or. es

Grozījumu iesniedza Carmen Fraga Estévez

Grozījums Nr. 25
7. APSVĒRUMS

(7) Šādu zvejas izraisītās mirstības 
koeficienta kontroli var nodrošināt, ieviešot 
minētajiem krājumiem piemērotu kopējās 
pieļaujamās nozvejas (TAC) līmeni, kā arī 
sistēmu, kas ietvers zvejas liegumus un 
ierobežojumus kilovatdienām, ar kuru 
palīdzību šo zivju krājumu zvejas pasākumi 
tiks ierobežoti līdz līmenim, pie kura 
iespējamība, ka tiks pārsniegts TAC, ir 
neliela.

(7) Šādu zvejas izraisītās mirstības līmeņa 
kontroli var nodrošināt, ieviešot minētajiem 
zivju krājumiem piemērotu kopējās 
pieļaujamās nozvejas (TAC) līmeni, un 
ierobežojumus šo zivju krājumu zvejas 
pasākumiem, lai tie būtu ierobežoti līdz 
līmenim, pie kura iespējamība, ka tiks 
pārsniegts TAC, ir neliela..

Or. es

Grozījumu iesniedza Rosa Miguélez Ramos

Grozījums Nr. 26
2. PANTS

Atjaunošanas plāna mērķis ir atjaunot 
minētos krājumus, lai tie sasniegtu drošas 
bioloģiskās robežas. 

Atjaunošanas plāna mērķis ir atjaunot 
minētos krājumus, lai tie sasniegtu drošas 
bioloģiskās robežas, pietiekamā laika 
posmā, atbilstīgi ICES datiem. Tas nozīmē, 
ka divu gadu laikā nārstojošo heka krājumu 
biomasai jāsasniedz 35 000 tonnas, saskaņā 
ar pieejamajiem zinātniskajiem 
ziņojumiem. Šis skaitlis tiks regulēts, ņemot 
vērā jaunos STECF zinātniskos datus.

Or. es

Pamatojums

Saskaņā ar jaunākajiem zinātniskajiem ziņojumiem heka krājumu atjaunošanas mērķa 
pamatā jābūt zinātnisko iestāžu ieteiktā biomasas līmeņa sasniegšanai.
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Grozījumu iesniedza Carmen Fraga Estévez

Grozījums Nr. 27
2. PANTS

Atjaunošanas plāna mērķim jābūt minēto 
krājumu atjaunošanai, lai tie sasniegtu 
drošas bioloģiskās robežas.

Atjaunošanas plānam jāietver:

(a) attiecībā uz 1. panta a punktā 
norādītajiem krājumiem, pieaugušo zivju 
skaita palielināšanas desmit gadu laikā, 
sasniedzot 35 000 vai vairāk tonnu līmeni;
(b) attiecībā uz 1. panta b un c punktos 
norādītajiem krājumiem, minēto krājumu 
atjaunošana, lai tie sasniegtu drošas 
bioloģiskās robežas desmit gadu laikā.

Or. es

Grozījumu iesniedza Carmen Fraga Estévez

Grozījums Nr. 28
4. PANTA 2. PUNKTS

2. Dienvidu heka krājumiem jānosaka TAC 
atbilstīgi 5. pantam.

2. Dienvidu heka krājumiem jānosaka TAC 
atbilstīgi 5. pantam, gadījumā, ja STECF, 
ņemot vērā ICES jaunāko ziņojumu, 
uzskata, ka pieaugušo zivju skaits ir 
vienāds ar 25 000 tonnām vai lielāks.

Or. es

Grozījumu iesniedza Carmen Fraga Estévez

Grozījums Nr. 29
5. PANTS

1. Ja STECF ir aplēsis, ka, ņemot vērā 
ICES jaunāko ziņojumu, zvejas izraisītās 
mirstības koeficients attiecībā uz dienvidu 

2006. gadam kopējā pieļaujamā nozveja 
jānosaka līmenī, kura atbilstošais zvejas 
izraisītās mirstības koeficients ir 0.40. 
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heka krājumiem ir virs 0.17 gadā, kopējā 
pieļaujamā nozveja (TAC) nedrīkst 
pārsniegt tādu nozvejas līmeni, kura 
rezultātā atbilstīgi STEFC veiktajam 
zinātniskajam novērtējumam, ņemot vērā 
ICES jaunāko ziņojumu, zvejas izraisītās 
mirstības koeficients samazinātos par 10% 
attiecīgajā piemērošanas gadā 
salīdzinājumā ar aplēsto zvejas izraisītās 
mirstības koeficientu iepriekšējā gadā.

Atjaunošanas programmas turpmākajos 
gados kopējā pieļaujamā nozveja nedrīkst 
pārsniegt tādu nozvejas līmeni, kurš, 
atbilstīgi STECF veiktajam zinātniskajam 
novērtējumam, ņemot vērā ICES jaunākos 
ziņojumus, atbilst zvejas izraisītās mirstības 
koeficientam 0.40.

2. Ja STECF ir aplēsis, ka, ņemot vērā 
ICES jaunāko ziņojumu, zvejas izraisītās 
mirstības koeficients attiecībā uz dienvidu 
heka krājumiem ir 0,17 gadā vai mazāks, 
kopējo pieļaujamo nozveju nosaka tādā 
nozvejas līmenī, kura rezultātā atbilstīgi 
STECF veiktajam zinātniskajam 
novērtējumam, ņemot vērā ICES jaunāko 
ziņojumu, zvejas izraisītās mirstības 
koeficients samazinātos par 0,15 gadā 
attiecīgajā piemērošanas gadā.

Or. es

Grozījumu iesniedza Duarte Freitas

Grozījums Nr. 30
5. PANTA 1. PUNKTS

1. Ja STECF ir aplēsis, ka, ņemot vērā ICES 
jaunāko ziņojumu, zvejas izraisītās mirstības 
koeficients attiecībā uz dienvidu heka 
krājumiem ir virs 0.17 gadā, kopējā 
pieļaujamā nozveja (TAC) nedrīkst pārsniegt 
tādu nozvejas līmeni, kura rezultātā atbilstīgi 
STEFC veiktajam zinātniskajam 
novērtējumam, ņemot vērā ICES jaunāko 
ziņojumu, zvejas izraisītās mirstības 
koeficients samazinātos par 10% attiecīgajā 
piemērošanas gadā salīdzinājumā ar aplēsto 
zvejas izraisītās mirstības koeficientu 
iepriekšējā gadā.

1. Ja STECF ir aplēsis, ka, ņemot vērā ICES 
jaunāko ziņojumu, zvejas izraisītās mirstības 
koeficients attiecībā uz dienvidu heka 
krājumiem ir virs 0.31 gadā, kopējā 
pieļaujamā nozveja (TAC) nedrīkst pārsniegt 
tādu nozvejas līmeni, kura rezultātā atbilstīgi 
STEFC veiktajam zinātniskajam 
novērtējumam, ņemot vērā ICES jaunāko 
ziņojumu, zvejas izraisītās mirstības 
koeficienta maksimālais ikgadējais 
samazinājums ir 10% attiecīgajā 
piemērošanas gadā salīdzinājumā ar aplēsto 
zvejas izraisītās mirstības koeficientu 
iepriekšējā gadā.

Or. pt
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Pamatojums

Noteiktais mirstības koeficienta mērķa skaitlis ir pārāk ambiciozs un ir pretrunā ar faktisko 
ekonomisko un finansiālo situāciju nozarē. Pieņemot Komisijas ierosināto zvejas izraisītās 
mirstības koeficienta skaitli, zvejas izraisītās mirstības koeficients samazinātos vairāk kā par 
60%.

Grozījumu iesniedza Rosa Miguélez Ramos

Grozījums Nr. 31
5. PANTA 1. PUNKTS

1. Ja STECF ir aplēsis, ka, ņemot vērā ICES 
jaunāko ziņojumu, zvejas izraisītās mirstības 
koeficients attiecībā uz dienvidu heka 
krājumiem ir virs 0.17 gadā, kopējā 
pieļaujamā nozveja (TAC) nedrīkst pārsniegt 
tādu nozvejas līmeni, kura rezultātā atbilstīgi 
STEFC veiktajam zinātniskajam 
novērtējumam, ņemot vērā ICES jaunāko 
ziņojumu, zvejas izraisītās mirstības 
koeficients samazinātos par 10% attiecīgajā 
piemērošanas gadā salīdzinājumā ar aplēsto 
zvejas izraisītās mirstības koeficientu 
iepriekšējā gadā.

1. Ja STECF ir aplēsis, ka, ņemot vērā ICES 
jaunāko ziņojumu, zvejas izraisītās mirstības 
koeficients attiecībā uz dienvidu heka 
krājumiem ir virs 0.27 gadā, kopējā 
pieļaujamā nozveja (TAC) nedrīkst pārsniegt 
tādu nozvejas līmeni, kura rezultātā atbilstīgi 
STEFC veiktajam zinātniskajam 
novērtējumam, ņemot vērā ICES jaunāko 
ziņojumu, zvejas izraisītās mirstības 
koeficients samazinātos par 10% attiecīgajā 
piemērošanas gadā salīdzinājumā ar aplēsto 
zvejas izraisītās mirstības koeficientu 
iepriekšējā gadā.

Or. es

Pamatojums

Šāds mirstības līmenis nodrošinātu racionālu resursu ekspluatāciju.

Grozījumu iesniedza Duarte Freitas

Grozījums Nr. 32
5. PANTA 2. PUNKTS

2. Ja STECF ir aplēsis, ka, ņemot vērā ICES 
jaunāko ziņojumu, zvejas izraisītās mirstības 
koeficients attiecībā uz dienvidu heka 
krājumiem ir 0,17 gadā vai mazāks, kopējo 
pieļaujamo nozveju nosaka tādā nozvejas 
līmenī, kura rezultātā atbilstīgi STECF 
veiktajam zinātniskajam novērtējumam, 
ņemot vērā ICES jaunāko ziņojumu, zvejas 

2. Ja STECF ir aplēsis, ka, ņemot vērā ICES 
jaunāko ziņojumu, zvejas izraisītās mirstības 
koeficients attiecībā uz dienvidu heka 
krājumiem ir 0,31 gadā vai mazāks, kopējo 
pieļaujamo nozveju nosaka tādā nozvejas 
līmenī, kura rezultātā atbilstīgi STECF 
veiktajam zinātniskajam novērtējumam, 
ņemot vērā ICES jaunāko ziņojumu, zvejas 
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izraisītās mirstības koeficients samazinātos 
par 0,15 gadā attiecīgajā piemērošanas.

izraisītās mirstības koeficients samazinātos 
par 0,31 gadā attiecīgajā piemērošanas.

Or. pt

Pamatojums

Noteiktais mirstības koeficienta mērķa skaitlis ir pārāk ambiciozs un nesaskan ar faktisko 
ekonomisko un finansiālo situāciju nozarē. Pieņemot Komisijas ierosināto zvejas izraisītās 
mirstības koeficienta skaitli, zvejas izraisītās mirstības koeficients samazinātos vairāk par 
60%.

Grozījumu iesniedza Rosa Miguélez Ramos

Grozījums Nr. 33
5. PANTA 2. PUNKTS

2. Ja STECF ir aplēsis, ka, ņemot vērā ICES 
jaunāko ziņojumu, zvejas izraisītās mirstības 
koeficients attiecībā uz dienvidu heka 
krājumiem ir 0,17 gadā vai mazāks, kopējo 
pieļaujamo nozveju nosaka tādā nozvejas 
līmenī, kura rezultātā atbilstīgi STECF 
veiktajam zinātniskajam novērtējumam, 
ņemot vērā ICES jaunāko ziņojumu, zvejas 
izraisītās mirstības koeficients samazinātos 
par 0,15 gadā attiecīgajā piemērošanas.

2. Ja STECF ir aplēsis, ka, ņemot vērā ICES 
jaunāko ziņojumu, zvejas izraisītās mirstības 
koeficients attiecībā uz dienvidu heka 
krājumiem ir 0,27 gadā vai mazāks, kopējo 
pieļaujamo nozveju nosaka tādā nozvejas 
līmenī, kura rezultātā atbilstīgi STECF 
veiktajam zinātniskajam novērtējumam, 
ņemot vērā ICES jaunāko ziņojumu, zvejas 
izraisītās mirstības koeficients samazinātos 
par 0,27 gadā attiecīgajā piemērošanas.

Or. es

Pamatojums

Šāds mirstības līmenis nodrošinātu racionālu resursu ekspluatāciju.

Grozījumu iesniedza Duarte Freitas

Grozījums Nr. 34
7. PANTA 1. PUNKTS

TAC starpības ierobežojumi
1. Pirmajā šīs regulas piemērošanas gadā ir 
spēkā šādi noteikumi:

svītrots

(a) ja 5. vai 6. panta piemērošanas rezultātā 
TAC pārsniegtu iepriekšējā gada TAC par 
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vairāk nekā 25 %, Padome pieņem TAC, 
kas pārsniedz šī iepriekšējā gada TAC ne 
vairāk kā par 25%;
ja 5. vai 6. panta piemērošanas rezultātā 
TAC būtu vairāk nekā par 25 % mazāks 
nekā iepriekšējā gada TAC, Padome 
pieņem TAC, kas ir ne vairāk kā par 25 % 
mazāks nekā šī iepriekšējā gada TAC.

Or. pt

Grozījumu iesniedza Duarte Freitas

Grozījums Nr. 35
7. PANTA 2. PUNKTS, ievads

2. Sākot ar otro šīs regulas piemērošanas
gadu, ir spēkā šādi noteikumi:

2. Sākot ar pirmo šīs regulas piemērošanas
gadu, ir spēkā šādi noteikumi:

Or. pt

Grozījumu iesniedza Duarte Freitas

Grozījums Nr. 36
7. PANTA 2. PUNKTA A APAKŠPUNKTS

(a) ja 5. vai 6. panta piemērošanas rezultātā
TAC pārsniegtu iepriekšējā gada TAC par
vairāk nekā 15%, Padome pieņem TAC, kas 
pārsniedz šī iepriekšējā gada TAC ne vairāk 
kā par 15%;

(a) ja 5. vai 6. panta piemērošanas rezultātā
TAC pārsniegtu iepriekšējā gada TAC par
vairāk nekā 10%, Padome pieņem TAC, kas 
pārsniedz šī iepriekšējā gada TAC ne vairāk 
kā par 10%;

Or. pt

Pamatojums

Secīgu pēdējo gadu laikā veiktu TAC samazinājumu rezultātā, kā arī ar nolūku ierobežot un 
mazināt pastāvīgas TAC samazināšanas radīto kaitējumu, ir ierosināts noteikt maksimālo 
TAC samazinājuma līmeni 10% gadā.
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Grozījumu iesniedza Carmen Fraga Estévez

Grozījums Nr. 37
7. A PANTS(jauns)

7. a pants
TAC noteikšana ārkārtas apstākļos

Ja STECF, ņemot vērā jaunāko ICES 
ziņojumu, uzskata, ka pieaugušo zivju 
skaits dienvidu heka krājumos ir mazāks 
par 25 000 tonnām, ir spēkā šādi 
noteikumi:
(a) ja ir paredzams, ka 5. panta 
piemērošanas rezultātā TAC piemērošanas 
gada beigās dienvidu heka krājumos 
pieaugušo zivju skaits palielināsies, 
sasniedzot līmeni, kas ir augstāks par 
25 000 tonnām, ir spēkā iepriekšminētais 
pants;
(b) ja ir paredzams pretējais, Padomei, 
pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, ar 
kvalificētu balsu vairākumu jānosaka TAC 
nākamajam gadam, mazāku par TAC, kas 
noteikts, piemērojot 5. pantā aprakstīto 
metodi.

Or. es

Grozījumu iesniedza Duarte Freitas

Grozījums Nr. 38
7. A PANTS(jauns)

7. a pants
Dalībvalstīm jānodrošina zināmu elastību 
zvejas intensitātes samazināšanas plāna 
ieviešanā, tām īstenojot valsts plānus, kas ir 
saistīti ar katras dalībvalsts īpašo situāciju.
Šis pasākumu kopums var ietvert zvejas 
kuģu selektīvu nodošanu metāllūžņos, 
flotes īslaicīgu aizturēšanu un/vai zvejas 
dienu maksimālā skaita noteikšana gadā 
vai katram kuģim. Par pasākumu kopu, kas 
tiek uzskatīta par piemērotu, ir jāziņo 
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Komisijai, kas iesniegs Padomei 
priekšlikumu, ņemot vērā iepriekšminētos 
apsvērumus, un Padome pieņem lēmumu 
ar kvalificētu balsu vairākumu.
Dalībvalsts pieņemtie pasākumi jāpiemēro 
visiem Kopienas kuģiem, kas darbojas tās
suverenitātē vai jurisdikcijā, atbilstīgi 
nediskriminācijas principam attiecībā uz 
resursu saglabāšanu.

Or. pt

Pamatojums

Lai padarītu iespējamu zvejas intensitātes samazināšanu, vēršot pasākumus tikai un vienīgi 
pret kuģiem, kuri ir atbildīgi par heka un Norvēģijas omāra nozveju lielos daudzumos, 
neradot zaudējumus citiem kuģiem. Lai nodrošinātu, ka šie pasākumi kalpos Kopienas 
interesēm, nekaitējot dalībvalstu kuģu īpašniekiem, kas nav iesaistīti heka un Norvēģijas 
omāra zvejā. 

Grozījumu iesniedza Duarte Freitas

Grozījums Nr. 39
8. PANTS

Maksimālā pieļaujamā kilovatdienu skaita 
noteikšana

Padome ar kvalificētu balsu vairākumu 
lems par Komisijas priekšlikumu attiecībā 
uz maksimālo pieļaujamo kilovatdienu 
skaitu, nepārsniedzot skaitli, kas aprēķināts 
atbilstīgi noteikumiem katras dalībvalsts 
iesniegtajā pielikumā par zvejas kuģu 
kategorijām un minēto krājumu zvejošanu 
nākamajā gadā.

Svītrots

Or. pt

Grozījumu iesniedza Duarte Freitas

Grozījums Nr. 40
9. PANTS
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Datu bāzes izveidošana un tās saturs Svītrots
1. Katrai dalībvalstij jāizveido datu bāze, 
kur attiecībā uz katru 1. pantā minēto 
ģeogrāfisko reģionu, katru 2. pantā minētā 
atskaites perioda gadu un katru kuģi, kas 
brauc zem tās karoga, ir reģistrēts Kopienā, 
un minētajā periodā ir izkrāvis jebkādu 
daudzumu Norvēģijas omāra un/vai 
dienvidu heka, jābūt iekļautai šādai 
informācijai :
(a) kuģa nosaukums un iekšējais 
reģistrācijas numurs;
(b) kuģa dzinēja jauda kilovatos, kas mērīta 
atbilstīgi Padomes Regulai (EEK) Nr. 
2930/86;
(c) dienu skaits kopš ostas atstāšanas, kā 
noteikts 13. pantā;
(d) izkrautā dienvidu heka svars tonnās;
(e) izkrautā Norvēģijas omāra svars 
tonnās;
(f) kilovatdienas, ko iegūst, reizinot dienu 
skaitu kopš ostas atstāšanas ar kuģa 
dzinēja jaudu kilovatos.
Datu bāzei ir jābūt izveidotai ne vēlāk kā 
šajos datumos: 
(a) 2004. gada 31. oktobris, ņemot vērā trīs 
gadu atskaites posmu – 2001., 2002. un 
2003.;
(b) 15. jūlijs katru gadu, sākot ar 2004. 
gadu, ņemot vērā iepriekšējo trīs gadu 
atskaites posmu.
3. Datu bāze jāiesniedz Komisijai 
rakstveidā un elektroniskā formātā vēlākais 
līdz 2004. gada 15. novembrim, ņemot vērā 
2. punkta a) apakšpunktā minēto atskaites 
posmu un līdz attiecīga gada 31. jūlijam, 
ņemot vērā 2. punkta b) apakšpunktā 
minēto laika posmu..

Or. pt
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Grozījumu iesniedza Duarte Freitas

Grozījums Nr. 41
10. PANTS

Aprēķini, kas jāveic dalībvalstīm Svītrots
1. Katrai dalībvalstij jāveic šādi aprēķini:
(a) vidējais kilovatdienu skaits atskaites 
posmā katram 9. pantā minētajā datu bāzē 
reģistrētajam kuģim;
(b)9. pantā minētajā datu bāzē reģistrēto 
kuģu vidējo kilovatdienu skaita kopsumma, 
kā a) apakšpunktā aprēķinātā vidējā 
kilovatdienu skaita summa.
2. Dalībvalstīm jānodrošina, lai 1. punkta 
a) apakšpunktā paredzētie aprēķini 
nepieciešamības gadījumā tiktu pielāgoti 
saskaņā ar Padomes Lēmumā 97/413/EK 
paredzētajiem zvejas pasākumu 
ierobežojumiem.
3. Aprēķinu rezultāti jāpaziņo Komisijai 
tādos pašos termiņos, kādi ir norādīti 9. 
panta 3. punktā.

Or. pt

Grozījumu iesniedza Duarte Freitas

Grozījums Nr. 42
11. PANTS

Kilovatdienu aprēķināšana svītrots
Katrai dalībvalstij katru gadu jānolemj par 
maksimālo pieļaujamo kilovatdienu skaitu 
kuģiem, kas brauc zem tās karoga un ir 
piereģistrēti Kopienā.

Or. pt
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Grozījumu iesniedza Duarte Freitas

Grozījums Nr. 43
12. PANTS

Kuģu saraksts Svītrots
1. Divu mēnešu laikā kopš 8. pantā minētā 
Padomes lēmuma pieņemšanas, katrai 
dalībvalstij jāiesniedz Komisijai saraksts ar 
nosaukumu un iekšējo reģistrācijas 
numuru kuģiem, kuriem iedalītas 
kilovatdienas, attiecībā uz katru 1. pantā 
minēto ģeogrāfisko apgabalu.
2. Kamēr dalībvalsts nav iesniegusi 
Komisijai sarakstus atbilstīgi 1. punktam, 
spēkā paliek pēdējais iesniegtais saraksts.
Ja Komisijai iepriekš nav iesniegti šādi 
saraksti, tiek uzskatīts, ka sarakstā 
jāiekļauj kuģi, kuru nosaukumi un iekšējie 
reģistrācijas numuri ir reģistrēti 9. pantā 
minētajā datu bāzē attiecībā uz pēdējo 
atskaites posmu.

Or. pt

Grozījumu iesniedza Duarte Freitas

Grozījums Nr. 44
13. PANTS

Dienas kopš ostas atstāšanas Svītrots
1. Katram kuģim iedalītās kilovatdienas 
jāpārrēķina ekvivalentā skaitā dienu, kas 
pagājušas kopš ostas atstāšanas, dalot 
kilovatdienas ar kuģa dzinēja jaudu 
kilovatos, pēc tam pieskaitot šī aprēķina 
rezultātam 0.5 un ignorējot rezultātā 
decimālskaitļus vai citus daļskaitļus.
2. Par dienu kopš ostas atstāšanas tiek 
uzskatīts nepārtraukts 24 stundu laika 
posms kopš iebraukšanas kādā no 1. pantā 
minētajiem ģeogrāfiskajiem apgabaliem vai 
šī laika posma daļa.
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Or. pt

Grozījumu iesniedza Duarte Freitas

Grozījums Nr. 45
14. PANTS

Dalībvalstu pienākums Svītrots
Dalībvalstīm ir jānodrošina, lai visi 12. 
pantā minētajā sarakstā reģistrētie kuģi 
nebūtu atstājuši ostu un atrastos 1. pantā 
minētajā ģeogrāfiskajā reģionā ilgāk par 
dienu skaitu, kas aprēķināts, ņemot vērā 
13. panta 1. punktu.

Or. pt

Grozījumu iesniedza Duarte Freitas

Grozījums Nr. 46
15. PANTS

1. Kuģiem, kas nav reģistrēti 12. pantā 
minētajā sarakstā, ir aizliegts izkraut vai 
pārkraut dienvidu heku vai Norvēģijas 
omāru, kas nozvejots 1. pantā minētajos 
ģeogrāfiskajos apgabalos.
2. Kamēr dalībvalsts nav izveidojusi datu 
bāzi un iesniegusi to Komisijai atbilstīgi 9. 
pantam, visiem šīs dalībvalsts kuģiem ir 
aizliegts izkraut dienvidu heku vai 
Norvēģijas omāru, kas nozvejots 1. pantā 
minētajos ģeogrāfiskajos reģionos.

Kuģiem, kas ved gadījuma rakstura heka
un/vai Norvēģijas omāra nozveju, katrā 
braucienā ir atļauta 10% piezveja, 
nepārsniedzot 5 tonnas gadā.

Or. pt

Pamatojums

Šis līdzeklis palīdzēs izvairīties no zivju atlaišanas jūrā no kuģiem, kas veic gadījuma 
rakstura heka un Norvēģijas omāra zveju un tiks uzlabota ar šo zivju krājumu pārvaldību 
saistīto datu apstrāde.
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Grozījumu iesniedza Carmen Fraga Estévez

Grozījums Nr. 47
16. PANTS

Neatkarīgi no Regulas (EEK) Nr. 2847/93
19. a) panta, šīs regulas 19. b), 19. c), 19. d), 
19. e) un 19. j) pants attiecas uz kuģiem, kas 
ir iekļauti 9. pantā paredzētajā datu bāzē un 
kas nodarbojas ar zveju 1. pantā minētajos 
ģeogrāfiskajos apgabalos.

Neatkarīgi no Regulas (EEK) Nr. 2847/93
19. a) panta, šīs regulas 19. b), 19. c), 19. d), 
19. e) un 19. j) pants attiecas uz kuģiem, kas
nodarbojas ar zveju 1. pantā minētajos 
ģeogrāfiskajos apgabalos.

Or. es

Grozījumu iesniedza Duarte Freitas

Grozījums Nr. 48
16. PANTS

Ziņojumi par zvejas intensitāti svītrots
Neatkarīgi no Regulas (EEK) Nr. 2847/93
19. a) panta, šīs regulas 19. b), 19. c), 19. 
d), 19. e) un 19. j) pants attiecas uz kuģiem, 
kas ir iekļauti 9. pantā paredzētajā datu 
bāzē un kas nodarbojas ar zveju 1. pantā 
minētajos ģeogrāfiskajos apgabalos.

Or. pt

Pamatojums

Ierosinātais pasākumu kopums ir pārmērīgi stingrs un radītu nekontrolējamu administratīvu 
slogu zvejniekiem, kuri nodarbojas ar zveju minētajos ģeogrāfiskajos apgabalos (piekrastes 
teritorijās).

Grozījumu iesniedza Duarte Freitas

Grozījums Nr. 49
17. PANTS

Atkāpjoties no 5. panta 2. punkta Komisijas 
1983. gada 22. septembra Regulā (EEK) Nr. 
2807/83, kas nosaka sīki izstrādātas normas 
par to dalībvalstu nozvejas reģistrēšanu, 

Atkāpjoties no 5. panta 2. punkta Komisijas 
1983. gada 22. septembra Regulā (EEK) Nr. 
2807/83, kas nosaka sīki izstrādātas normas 
par to dalībvalstu nozvejas reģistrēšanu, 



AM\557930LV.doc 15/20 PE 355.459v01-00

Ārējais tulkojums LV

pieļaujamā pielaide provizorisko uz kuģa 
paturamo nozvejas daudzumu (kilogramos) 
reģistrācijai kuģa žurnālā ir ne vairāk kā 5 
%.

pieļaujamā pielaide provizorisko uz kuģa 
paturamo dienvidu heka daudzumu 
(kilogramos) reģistrācijai kuģa žurnālā ir ne 
vairāk kā 10 %..

Or. pt

Pamatojums

Šis skaitlis būs daudz piemērotāks turpmāk, kad būs pietuvināta vispārējā likumdošana, un 
tam nebūs nelabvēlīga ietekme uz nozvejas kontroli.

Grozījumu iesniedza Duarte Freitas

Grozījums Nr. 50
18. PANTS

Izkrautās nozvejas svēršana svītrots
Dalībvalsts atbildīgās iestādes nodrošina, 
ka jebkuru dienvidu heka daudzumu, kas
pārsniedz 50 kg un/vai katrus 50 kg
Norvēģijas omāra, kas nozvejoti jebkurā no
1. pantā minētajiem rajoniem, pirms
pārdošanas nosver, izmantojot izsoles
telpas svarus.

Or. es

Pamatojums

Portugālē nepastāv obligāta prasība saldētas zivis pārdot izsolē, kas nozīmē, ka nav 
iespējams ievērot šo noteikumu, it sevišķi traleriem, kas nodarbojas ar vēžveidīgo sugu 
zvejošanu.

Grozījumu iesniedza Rosa Miguélez Ramos

Grozījums Nr. 51
18. PANTS

Dalībvalsts atbildīgās iestādes nodrošina, ka 
jebkuru dienvidu heka daudzumu, kas
pārsniedz 50 kg un/vai katrus 50 kg
Norvēģijas omāra, kas nozvejoti jebkurā no
1. pantā minētajiem rajoniem, pirms

Dalībvalsts atbildīgās iestādes nodrošina, ka 
jebkuru dienvidu heka daudzumu, kas
pārsniedz 300 kg un/vai katrus 150 kg
Norvēģijas omāra, kas nozvejoti jebkurā no
1. pantā minētajiem rajoniem, pirms
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pārdošanas nosver, izmantojot izsoles telpas 
svarus.

pārdošanas nosver, izmantojot izsoles telpas 
svarus.

Or. es

Pamatojums

Attiecībā uz abām sugām 50 kg ir ļoti neliels daudzums, un tādējādi kuģiem, kam uz zveju ir 
maza ietekme, rastos virkne ar lieliem izdevumiem saistītu pienākumu.

Grozījumu iesniedza Carmen Fraga Estévez

Grozījums Nr. 52
20. PANTA 1. PUNKTS

1. Dalībvalsts atbildīgās iestādes var
pieprasīt, lai jebkuru daudzumu dienvidu
heka, kas pārsniedz 50 kg, vai Norvēģijas
omāra, kas pārsniedz 50 kg, kuri nozvejoti 1. 
pantā minētajos ģeogrāfiskajos apgabalos un 
pirmo reizi izkrauti krastā dalībvalstī, nosver 
pirms tālāktransportēšanas no pirmās 
izkraušanas ostas.

1. Dalībvalsts atbildīgās iestādes var
pieprasīt, lai jebkuru daudzumu dienvidu
heka, kas pārsniedz 300 kg, vai Norvēģijas
omāra, kas pārsniedz 150 kg, kuri nozvejoti
1. pantā minētajos ģeogrāfiskajos apgabalos 
un pirmo reizi izkrauti krastā dalībvalstī, 
nosver pirms tālāktransportēšanas no pirmās 
izkraušanas ostas.

Or. es

Grozījumu iesniedza Rosa Miguélez Ramos

Grozījums Nr. 53
20. PANTA 1. PUNKTS

1. Dalībvalsts atbildīgās iestādes var
pieprasīt, lai jebkuru daudzumu dienvidu
heka, kas pārsniedz 50 kg, vai Norvēģijas
omāra, kas pārsniedz 50 kg, kuri nozvejoti 1. 
pantā minētajos ģeogrāfiskajos apgabalos un 
pirmo reizi izkrauti krastā dalībvalstī, nosver 
pirms tālāktransportēšanas no pirmās 
izkraušanas ostas.

1. Dalībvalsts atbildīgās iestādes var
pieprasīt, lai jebkuru daudzumu dienvidu
heka, kas pārsniedz 300 kg, vai Norvēģijas
omāra, kas pārsniedz 150 kg, kuri nozvejoti
1. pantā minētajos ģeogrāfiskajos apgabalos 
un pirmo reizi izkrauti krastā dalībvalstī, 
nosver pirms tālāktransportēšanas no pirmās 
izkraušanas ostas.

Or. es
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Pamatojums

Attiecībā uz abām sugām 50 kg ir ļoti neliels daudzums, un tādējādi kuģiem, kam uz zveju ir 
maza ietekme, rastos virkne ar lieliem izdevumiem saistītu pienākumu.

Grozījumu iesniedza Carmen Fraga Estévez

Grozījums Nr. 54
20. PANTA 2. PUNKTS

2. Atkāpjoties no Regulas (EEK) Nr. 
2847/93 13. panta, nozvejas daudzumiem, 
kas pārsniedz 50 kg dienvidu heka vai 
Norvēģijas omāra, kurus transportē nevis uz 
izkraušanas vai ievešanas vietu, bet citur, 
jāpievieno Regulas (EEK) Nr. 2847/93 8. 
panta 1. apakšpunktā iekļautās deklarācijas 
viena kopija, kas attiecas uz šo 
transportējamo sugu nozvejas daudzumiem. 
Regulas (EEK) Nr. 2847/93 13. panta 4. 
punkta b) apakšpunktā noteikto 
atvieglojumu nepiemēro.

2. Atkāpjoties no Regulas (EEK) Nr. 
2847/93 13. panta, nozvejas daudzumiem, 
kas pārsniedz 300 kg dienvidu heka vai 150 
kg Norvēģijas omāra, kurus transportē nevis 
uz izkraušanas vai ievešanas vietu, bet citur, 
jāpievieno Regulas (EEK) Nr. 2847/93 8. 
panta 1. apakšpunktā iekļautās deklarācijas 
viena kopija, kas attiecas uz šo 
transportējamo sugu nozvejas daudzumiem. 
Regulas (EEK) Nr. 2847/93 13. panta 4. 
punkta b) apakšpunktā noteikto 
atvieglojumu nepiemēro.

Or. es

Grozījumu iesniedza Rosa Miguélez Ramos

Grozījums Nr. 55
20. PANTA 2. PUNKTS

2. Atkāpjoties no Regulas (EEK) Nr. 
2847/93 13. panta, nozvejas daudzumiem, 
kas pārsniedz 50 kg dienvidu heka vai 
Norvēģijas omāra, kurus transportē nevis uz 
izkraušanas vai ievešanas vietu, bet citur, 
jāpievieno Regulas (EEK) Nr. 2847/93 8. 
panta 1. apakšpunktā iekļautās deklarācijas 
viena kopija, kas attiecas uz šo 
transportējamo sugu nozvejas daudzumiem. 
Regulas (EEK) Nr. 2847/93 13. panta 4. 
punkta b) apakšpunktā noteikto 
atvieglojumu nepiemēro.

2. Atkāpjoties no Regulas (EEK) Nr. 
2847/93 13. panta, nozvejas daudzumiem, 
kas pārsniedz 300 kg dienvidu heka vai 150 
kg Norvēģijas omāra, kurus transportē nevis 
uz izkraušanas vai ievešanas vietu, bet citur, 
jāpievieno Regulas (EEK) Nr. 2847/93 8. 
panta 1. apakšpunktā iekļautās deklarācijas 
viena kopija, kas attiecas uz šo 
transportējamo sugu nozvejas daudzumiem. 
Regulas (EEK) Nr. 2847/93 13. panta 4. 
punkta b) apakšpunktā noteikto 
atvieglojumu nepiemēro.

Or. es



PE 355.459v01-00 18/20 AM\557930LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

Pamatojums

Attiecībā uz abām sugām 50 kg ir ļoti neliels daudzums, un tādējādi kuģiem, kam uz zveju ir 
maza ietekme, rastos virkne ar lieliem izdevumiem saistītu pienākumu.

Grozījumu iesniedza Duarte Freitas

Grozījums Nr. 56
22. PANTS

29. b) pants (Regula (EK) Nr. 850/98)

Zveja ar grunts traļiem un zivju groziem ir 
aizliegta ģeogrāfiskajos apgabalos, kurus 
norobežo līnija, kas savieno šādus punktus:

Dalībvalstīm, uz kurām attiecas šis 
atjaunošanas plāns, jāveic administratīvi 
pasākumi, ņemot vēro sociālekonomiskos 
apstākļus un īpašo situāciju saistībā ar 
krājumiem un izmantoto zvejniecības 
aprīkojumu.

1. aile: Šie pasākumi attiecas uz visām zvejas 
flotēm, kas zvejo Portugāles un Spānijas 
suverenitātē vai jurisdikcijā esošajos 
ūdeņos. 

43°35’ ziemeļu platums, 004°45’ rietumu 
garums

Iepriekšminētajam pasākumu kopumam 
jāietver:

43°45’ ziemeļu platums, 004°45’ rietumu 
garums

1. Aizsardzības zonas noteikšana uz trijiem 
vai četriem mēnešiem katru gadu tālāk 
nosauktajā apgabalā, lai aizsargātu 
Norvēģijas omāru tā rūpniecisko krājumu 
augšanas laikā.

43°37’ ziemeļu platums, 005°20’ rietumu 
garums

1. aile:

43°55’ ziemeļu platums, 005°20’ rietumu 
garums

36°54’ ziemeļu platums, 7°40’ rietumu 
garums

2. aile: 36°34’ ziemeļu platums, 7°40’ rietumu 
garums

43°37’ ziemeļu platums, 006°15’ rietumu 
garums

36°34’ ziemeļu platums, 7°19’ rietumu 
garums

43°50’ ziemeļu platums, 006°15’ rietumu 
garums

36°54’ ziemeļu platums, 7°19’ rietumu 
garums

43°00’ ziemeļu platums, 006°45’ rietumu 
garums

2. Aizliegums visām flotēm zvejot un 
izkraut Norvēģijas omāru no 1. septembra 
līdz 31. oktobrim.

43°34’ ziemeļu platums, 006°45’ rietumu 3. Aizliegums zvejot un izkraut jebkādus 
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garums vēžveidīgos - dziļjūras rozā garneles, zilās 
un sarkanās garneles, purpurkrāsas 
garneles un Norvēģijas omārus no 24. 
decembra līdz februāra pēdējai dienai.

3. aile: 4. Galīga zvejas kuģu izņemšana no 
ekspluatācijas, selektīvi nododot 
metāllūžņos kuģus, kuri zvejo šīs sugas. 

42°00’ ziemeļu platums, 009°00’ rietumu 
garums
43°27’ ziemeļu platums, 009°00’ rietumu 
garums
43°27’ ziemeļu platums, 009°30’ rietumu 
garums
43°00’ ziemeļu platums, 009°30’ rietumu 
garums
4. aile:
37°45’ ziemeļu platums, 009°00’ rietumu 
garums
38°10’ ziemeļu platums, 009°00’ rietumu 
garums
38°10’ ziemeļu platums, 009°15’ rietumu 
garums
37°45’ ziemeļu platums, 009°20’ rietumu 
garums
5. aile:
36°05’ ziemeļu platums, 007°00’ rietumu 
garums
36°35’ ziemeļu platums, 007°00’ rietumu 
garums
36°45’ ziemeļu platums, 007°18’ rietumu 
garums
36°50’ ziemeļu platums, 007°50’ rietumu 
garums
36°25’ ziemeļu platums, 007°50’ rietumu 
garums

Or. pt

Pamatojums

Valstis, uz kurām attiecas šis atjaunošanas plāns, varēs izstrādāt labākas krājumu 
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atjaunošanas stratēģijas, ņemot vērā savas zvejniecības nozares raksturu un 
sociālekonomiskos apstākļus, kurus ir nepieciešams aizsargāt. Tiek piedāvātas alternatīvas, 
kas nozarei būs mazāk kaitīgas, nenovirzoties no atjaunošanas plāna galvenā mērķa.. Šajā 
pantā noteiktajai pagaidu ailei pamatā ir vairāki pētījumi, kas veikti Portugālē un Spānijā 
dažādos gados un dažādiem kuģiem. Ierosinātie ierobežojumi ietver kanālus ar vislielāko 
mazo omāru koncentrāciju (dati apstiprināti IPIMAR), un tādēļ šai ailei tiek dota priekšroka 
attiecībā uz Komisijas priekšlikumiem šim apgabalam. 

Grozījumu iesniedza Duarte Freitas

Grozījums Nr. 57
22. A PANTS (jauns)

22. a) pants
Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu ar secinājumiem 
attiecībā uz heka un Norvēģijas omāra 
atjaunošanas plāna piemērošanu, kas 
ietver ar plānu saistītus sociālekonomiskus 
datus. Ziņojums jāsastāda divus gadus pēc 
šīs Regulas stāšanās spēkā.

Or. pt
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