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ĪSS PAMATOJUMS

Nav apšaubāms, ka steidzami nepieciešama kopējā zivsaimniecības politikas (KZP) reforma. 
Zivju krājumi Eiropas ūdeņos pēdējo dekāžu laikā ir dramatiski sarukuši un iespējams, ka 
dažiem no tiem draud pilnīga bojāeja. Viena no katrām četrām noķertajām zivīm iet bojā 
pilnīgi bezjēdzīgi, jo to beigtu pārmet pār bortu atpakaļ jūrā, bet patlaban 60 % no Eiropā 
patērētajām zivīm tiek importētas. Ir pārāk daudz zvejas kuģu, kas dzenas pakaļ tikpat kā 
neesošām zivīm, tomēr Eiropas zvejas flotes kapacitāte katru gadu turpina pieaugt par 3 %. 
Zivsaimniecības nozare gandrīz nav rentabla, un daudzos gadījumos to pie dzīvības uztur 
vienīgi subsīdijas. Akūtās finanšu problēmas veicina to, ka tiek meklēti īstermiņa risinājumi 
un īstenota neilgtspējīga slikta prakse, kas nodarījusi nopietnus postījumus jūras videi.  

Mēs vairs nedrīkstam tā turpināt.

Zivju krājumi jau sāka sarukt ilgi pirms KZP izveidošanas 1983. gadā. Vēstures dati liecina 
par to, ka pirms 100 gadiem dažos gadījumos koka zvejas flotes, kas bija atkarīgas tikai no 
burām un vēja, izcēla krastā vairāk tonnu zivju nekā ar augstajām tehnoloģijām aprīkotie kuģi 
mūsdienās, un to dienu zivis vidēji bija daudz lielākas.  

Pārzvejai ir sena vēsture, bet KZP gandrīz neko nav izdarījusi, lai to samazinātu. Neveiksmes 
cēlonis meklējams nevis idejā, ka ES nosaka savus kopējus noteikumus, bet gan pašā politikā, 
jo īpaši tās piemērošanā. Tuvredzība ir triumfējusi. Ministri ikgadējās sanāksmēs nosaka 
kvotas, kas pārsniedz zinātniski ieteiktos apjomus pat par 48 %. Tā rezultātā zivju skaits ir 
samazinājies un noķerto zivju izmēri ir mazāki. Pašreizējā prakse nevar nodrošināt 
ilgtspējīgas pārtikas piegādes no jūras.

Par laimi mūsu ūdeņi spētu nodrošināt daudz vairāk zivju nekā šobrīd tajos atrodams, un ne 
jau visi politiskie lēmumi ir izrādījušies nepareizi. Dažu krājumu sarukšanu ir izdevies apturēt 
un uzlabot situāciju. Nelielā, bet aizvien pieaugošā skaitā gadījumu ES politika ir izrādījusies 
veiksmīga, lai palīdzētu zivju krājumiem atjaunoties līdz tādam līmenim, kas pārsniedz 
maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu. Mums ir jādara viss iespējamais, lai tā būtu ar 
ikvienu krājumu. 

Eiropas Komisija ierosina tālejošas reformas, kuru pamatelementi ir:

 ilgtermiņa pārvaldības plānu izstrādāšana līdz 2015. gadam attiecībā uz katru krājumu 
ar mērķi nodrošināt maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu;

 zvejas iespēju piešķiršana stingrā atbilstībā zinātniskajiem ieteikumiem, vai 
piemērojot piesardzības principu, ja zinātniskie ieteikumi nav pieejami;  

 aizliegums izmest atpakaļ jūrā beigtas komerciālo sugu zivis;
 uz tiesībām pamatotas pārvaldības (nododamās zvejas koncesijas jeb NZK) ieviešana 

visā Eiropā, kas būtu komerciāls stimuls zvejniekiem zvejot ilgtspējīgi un kas risinātu 
pārmērīgas kapacitātes problēmu;

 no Briseles vadītās mikropārvaldības izbeigšana, aizstājot to ar lēmumu pieņemšanu 
reģionālajās iestādēs atbilstīgi attiecīgā brīža situācijai, tādējādi pienācīgi ņemot vērā 
vietējos apstākļus;
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 prasība Eiropas flotei, zvejojot trešo valstu ūdeņos, ievērot augstus standartus;
 akvakultūras attīstības veicināšana visā Eiropā.

Eiropas Komisija ir to spēku priekšgalā, kas pieprasa pārmaiņas, un atzinuma sagatavotājs 
atzinīgi vērtē šajā regulas priekšlikumā ierosināto. Tomēr no teksta ne vienmēr var skaidri 
saprast, kā ierosinātie pasākumi tiks īstenoti praksē. Ir nepieciešami papildu nosacījumi, lai 
nodrošinātu, ka mērķi tiek sasniegti un veicināta ilgtspējība, kā arī nepieciešami papildu 
pasākumi, lai nodrošinātu atbilstību.

Ar šiem grozījumiem atzinuma sagatavotājs cenšas:

 veicināt pasākumus, kas paredzēti zivju krājumu atjaunošanai;
 nostiprināt ilgtermiņa pārvaldības plānu nozīmību un nepieļaut iespēju, ka valdības, 

nosakot gada kvotas, ignorē zinātniskos ieteikumus; 
 sagatavot augsni tam, lai aizliegumu izmest atpakaļ jūrā attiecinātu uz visām zivju 

sugām; 
 nodrošināt jūras vides stingrāku aizsardzību;
 parādīt to, ka uz tiesībām pamatotas pārvaldības sistēmas (NZK) var veidot 

dalībvalstis, lai panāktu atbilstību valsts prioritātēm un aizsargātu īpašas intereses;
 radīt vairāk iespēju mazapjoma un mazietekmes zvejas veidiem;
 noteikt stingrākus standartus ES kuģiem, kas zvejo ārvalstu ūdeņos;
 risināt problēmas, kas saistītas ar akvakultūras attīstību;
 uzsvērt to, ka zvejas politikai ir jābūt pārredzamai un sabiedrības pārbaudāmai.

Sagatavojot šos grozījumus, atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtēja šādu struktūru pārstāvju 
ieteikumus: Eiropas Komisijas; Apvienotās Karalistes, Dānijas, Francijas, Islandes, 
Norvēģijas un Zviedrijas valdības; Akvakultūras uzraudzības padomes; BalticSea 2020; 
Birdlife; Client Earth; Greenpeace; New Under Ten Fishermen's Association; Ocean 2012; 
Oceana; Pew Environment Group; ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas; Pasaules 
Dabas fonda (WWF).  

Tomēr atzinuma sagatavotājs ir pilnībā atbildīgs par iesniegtajiem priekšlikumiem. 

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Zivsaimniecības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Kopējās zivsaimniecības politikas (2) Kopējās zivsaimniecības politikas 
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darbības joma aptver jūras bioloģisko 
resursu saglabāšanu, pārvaldību un
izmantošanu. Turklāt tās mērķu 
sasniegšanas nolūkā kopējās 
zivsaimniecības politikas darbības jomā 
attiecībā uz tirgus pasākumiem un finanšu 
pasākumiem ietilpst saldūdens bioloģiskie 
resursi un akvakultūra, kā arī zvejas un 
akvakultūras produktu apstrāde un 
tirdzniecība, ja šādas darbības veic 
dalībvalstu teritorijā vai Savienības ūdeņos, 
tostarp, ja tās veic zvejas kuģi, kas peld ar 
trešo valstu karogu vai ir tajās reģistrēti, 
vai Savienības zvejas kuģi, vai dalībvalstu 
valstspiederīgie, neskarot karoga valsts 
primāro atbildību un ņemot vērā Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Jūras tiesību 
konvencijas 117. panta noteikumus.

darbības joma aptver jūras bioloģisko 
resursu saglabāšanu, ilgtspējīgu pārvaldību 
un ietekmes uz jūras vidi mazināšanu. 
Turklāt tās mērķu sasniegšanas nolūkā 
kopējās zivsaimniecības politikas darbības 
jomā attiecībā uz tirgus pasākumiem un 
finanšu pasākumiem ietilpst saldūdens 
bioloģiskie resursi un akvakultūra, kā arī 
zvejas un akvakultūras produktu apstrāde 
un tirdzniecība, ja šādas darbības veic 
dalībvalstu teritorijā vai Savienības ūdeņos, 
tostarp, ja tās veic zvejas kuģi, kas peld ar 
trešo valstu karogu vai ir tajās reģistrēti, 
vai Savienības zvejas kuģi, vai dalībvalstu 
valstspiederīgie, neskarot karoga valsts 
primāro atbildību un ņemot vērā Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Jūras tiesību 
konvencijas 117. panta noteikumus.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Kopējai zivsaimniecības politikai būtu 
jāgarantē tas, ka zvejas un akvakultūras 
darbības palīdz uzlabot ilgtermiņā
noturīgus vides, ekonomiskos un sociālos 
apstākļus. Turklāt tai būtu jāpalīdz uzlabot 
produktivitāti, nodrošināt pietiekami 
augstu dzīves līmeni zvejniecības nozarē 
nodarbinātajiem, stabilus tirgus, resursu 
pieejamību un to, ka produkti patērētājiem 
ir pieejami par saprātīgām cenām.

(3) Kopējai zivsaimniecības politikai būtu 
jāgarantē tas, ka zvejas un akvakultūras 
darbības palīdz uzlabot ilgtermiņā
ilgtspējīgu vides, ekonomisko un sociālo 
stabilitāti. Turklāt tai būtu jāpalīdz uzlabot 
produktivitāti un panākt nodrošinātību ar 
pārtiku, nodrošināt pietiekami augstu 
dzīves līmeni zvejniecības nozarē 
nodarbinātajiem un pienācīgus darba 
apstākļus šajā nozarē strādājošajiem, 
stabilus tirgus, resursu pieejamību un to, ka 
produkti patērētājiem ir pieejami par 
saprātīgām cenām.

Pamatojums

Šis ir lingvistisks grozījums — nav saprotams, kas ir domāts ar formulējumu „palīdz uzlabot 
apstākļus”. Ilgtermiņā ilgtspējīgas vides, ekonomiskās un sociālās stabilitātes nodrošināšanai 
jābūt vienam no KZP galvenajiem mērķiem. Eiropas Savienība patlaban importē 60 % no 
patērētajiem zivju produktiem. KZP būtu jāizmanto jūras resursu pārvaldībai, lai zivju 
krājumus atjaunotu līdz tādam līmenim, kas var garantēt nodrošinātību ar pārtiku Eiropā. 
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Eiropas Savienības sociālie tiesību akti neaizsargā daudzus darba ņēmējus, kas nav Eiropas 
Savienības valstspiederīgie, it īpaši tos, kas zvejo atklātā jūrā.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Līgumam nevajadzētu ierobežot 
Savienības pienākumu ilgtspējīgi 
pārvaldīt jūras resursu izmantošanu.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Johannesburgā 2002. gadā rīkotajā 
Pasaules samitā par ilgtspējīgu attīstību 
Savienība un tās dalībvalstis apņēmās 
cīnīties pret daudzu zivju krājumu 
nepārtraukto samazināšanos. Tāpēc 
Savienībai būtu jāuzlabo tās kopējā 
zivsaimniecības politika, lai nodrošinātu, 
ka prioritārā kārtā jūras bioloģisko resursu
krājumu izmantošanas līmeņi līdz 
2015. gadam tiktu atjaunoti un uzturēti
tādā līmenī, lai no zvejoto krājumu 
populācijām varētu gūt maksimālo
ilgtspējīgas ieguves apjomu. Ja zinātniskā 
informācija ir nepietiekama, šādā 
gadījumā maksimālā ilgtspējīgas ieguves 
apjoma noteikšanai var būt nepieciešams 
izmantot tuvinātas vērtības.

(5) Johannesburgā 2002. gadā rīkotajā 
Pasaules samitā par ilgtspējīgu attīstību 
Savienība un tās dalībvalstis apņēmās 
cīnīties pret daudzu zivju krājumu 
nepārtraukto samazināšanos. Tāpēc 
Savienībai būtu jāuzlabo tās kopējā 
zivsaimniecības politika, lai nodrošinātu, 
ka prioritārā kārtā zvejoto krājumu
populāciju līmeņi līdz 2015. gadam tiktu 
atjaunoti un uzturēti virs līmeņa, kas 
nepieciešams maksimālā ilgtspējīgas 
ieguves apjoma nodrošināšanai. Ja 
zinātniskā informācija ir nepietiekama,
būtu jāīsteno piesardzīga pieeja.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
7. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Jūras bioloģisko resursu ilgtspējīga 
izmantošana būtu jābalsta uz piesardzības 
pieeju, kas ir jāatvasina no Līguma 
191. panta 2. punkta pirmajā daļā minētā 
piesardzības principa.

(7) Jūras bioloģisko resursu ilgtspējīga 
pārvaldība būtu jābalsta uz piesardzības 
pieeju, kas ir jāatvasina no Līguma 
191. panta 2. punkta pirmajā daļā minētā 
piesardzības principa. Piesardzības 
principu piemēro, ja zinātniskā 
informācija ir nepietiekama, 
nepārliecinoša vai neskaidra.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Kopējai zivsaimniecības politikai būtu 
jāpalīdz aizsargāt jūras vidi un jo īpaši 
vēlākais līdz 2020. gadam sasniegt labu 
vides stāvokli, kā izklāstīts 1. panta 
1. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 17. jūnija Direktīvā 
2008/56/EK, ar ko izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai jūras vides politikas jomā
(Jūras stratēģijas pamatdirektīva).

(8) Kopējai zivsaimniecības politikai būtu 
jāpalīdz aizsargāt jūras vidi, ilgtspējīgi 
pārvaldīt visas komerciāliem mērķiem 
izmantotās sugas un jo īpaši vēlākais līdz 
2020. gadam sasniegt labu vides stāvokli, 
kā izklāstīts 1. panta 1. punktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2008. gada 
17. jūnija Direktīvā 2008/56/EK, ar ko 
izveido sistēmu Kopienas rīcībai jūras 
vides politikas jomā (Jūras stratēģijas 
pamatdirektīva).

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ir jāīsteno uz ekosistēmu balstīta pieeja 
zvejniecības pārvaldībā, būtu jāierobežo
zvejas darbību ietekme uz vidi un līdz 
minimumam jāsamazina un pakāpeniski 
būtu jāizskauž nevēlamas nozvejas.

(9) Ir jāīsteno uz ekosistēmu balstīta pieeja 
zvejniecības pārvaldībā, lai ierobežotu
zvejas darbību ietekmi uz zivju krājumiem, 
piezvejas sugām, dzīvotnēm un jūras 
dibenu, un līdz minimumam jāsamazina 
un pakāpeniski būtu jāizskauž nevēlamas 
nozvejas.
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Daudzgadu plānos vajadzības 
gadījumā būtu jāiekļauj vairāki krājumi, 
ja šie krājumi tiek izmantoti kopīgi.
Daudzgadu plānos būtu jāizveido pamats, 
lai noteiktu zvejas iespējas un 
kvantificējamus mērķus ilgtspējīgai 
attiecīgo krājumu un jūras ekosistēmu
izmantošanai, nosakot precīzus termiņus 
un aizsardzības mehānismus neparedzētiem 
gadījumiem.

(17) Daudzgadu plāni pēc iespējas būtu
jāattiecina vai nu uz zvejniecībām, kas 
izmanto vienu zivju krājumu, vai uz 
zvejniecībām, kas izmanto jauktus 
krājumus. Daudzgadu plānos būtu 
jāizveido pamats, lai noteiktu zvejas 
iespējas atbilstīgi labākajam pieejamajam 
zinātniskajam ieteikumam un 
kvantificējamus mērķus ilgtspējīgai 
attiecīgo krājumu un jūras ekosistēmu
pārvaldībai, nosakot precīzus termiņus un 
aizsardzības mehānismus neparedzētiem 
gadījumiem. Daudzgadu plānos būtu 
jāiekļauj novērtējums par līdzsvaru starp 
flotes zvejas kapacitāti un pieejamajām 
zvejas iespējām.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Attiecībā uz krājumiem, par kuriem 
nav izveidots daudzgadu plāns, būtu
jānodrošina, ka tie tiek izmantoti 
maksimālajā ilgtspējīgas ieguves apjomā, 
nosakot nozvejas un/vai zvejas piepūles 
limitus.

(21) Attiecībā uz krājumiem, par kuriem 
nav izveidots daudzgadu plāns, būtu
jānosaka nozvejas un zvejas piepūles 
ierobežojumi, lai nodrošinātu, ka
izmantošanas apjoms neapdraud mērķi 
līdz 2015. gadam atjaunot un saglabāt 
izmantojamo populāciju sugas, 
pārsniedzot maksimālā ilgtspējīgas 
ieguves apjoma nodrošināšanai vajadzīgo 
līmeni.

Grozījums Nr. 10
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Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Ņemot vērā zvejniecības nozares 
nestabilo ekonomisko stāvokli un konkrētu 
piekrastes reģionu atkarību no zvejas 
darbībām, ir jānodrošina relatīva zvejas
darbību stabilitāte, sadalot zvejas iespējas 
starp dalībvalstīm, pamatojoties uz 
prognozējamo krājumu daļu katrai 
dalībvalstij.

(22) Ņemot vērā zvejniecības nozares 
nestabilo ekonomisko stāvokli un konkrētu 
piekrastes reģionu atkarību no zvejas 
darbībām, ir jānodrošina relatīva ar 
jūrlietām saistīto darbību stabilitāte, 
sadalot zvejas iespējas starp dalībvalstīm, 
pamatojoties uz prognozējamo krājumu 
daļu katrai dalībvalstij.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Dalībvalstīm būtu jāspēj iesniegt 
pamatotas prasības Komisijai izstrādāt 
pasākumus atbilstoši kopējai 
zivsaimniecības politikai saistībā ar 
pasākumiem, kurus dalībvalstis uzskata 
par vajadzīgiem, lai ievērotu pienākumus 
attiecībā uz īpaši aizsargājamām teritorijām 
saskaņā ar 4. pantu Padomes 2009. gada 
30. novembra Direktīvā 2009/147/EK par 
savvaļas putnu aizsardzību, īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām saskaņā ar 
6. pantu Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīvā 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību, 
aizsargājamām jūras teritorijām saskaņā ar 
13. panta 4. punktu Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 17. jūnija Direktīvā 
2008/56/EK, ar ko izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai jūras vides politikas jomā
(Jūras stratēģijas pamatdirektīva).

(24) Dalībvalstis regulē zvejas darbības,
kas negatīvi ietekmē to ūdeņos noteikto 
teritoriju aizsardzības statusu, lai ievērotu 
pienākumus attiecībā uz īpaši 
aizsargājamām teritorijām saskaņā ar 4. 
pantu Padomes 2009. gada 30. novembra 
Direktīvā 2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām saskaņā ar 6. pantu Padomes 
1992. gada 21. maija Direktīvā 92/43/EEK 
par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un 
floras aizsardzību, aizsargājamām jūras 
teritorijām saskaņā ar 13. panta 4. punktu 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. 
gada 17. jūnija Direktīvā 2008/56/EK, ar 
ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai jūras 
vides politikas jomā (Jūras stratēģijas 
pamatdirektīva).
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Nododamu zvejas koncesiju sistēma
attiecībā uz lielāko daļu pārvaldīto krājumu 
saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku
būtu jāīsteno ne vēlāk kā 2013. gada 
31. decembrī attiecībā uz kuģiem, kuru 
garums ir 12 metri vai vairāk, un visiem 
pārējiem kuģiem, kas zvejo ar velkamiem 
zvejas rīkiem. Dalībvalstis nododamas 
zvejas koncesijas var nepiemērot līdz 
12 metriem gariem kuģiem, izņemot 
kuģus, kas izmanto velkamos zvejas rīkus.
Šādai sistēmai būtu jāveicina nozares radīti 
flotes samazinājumi un ekonomisko 
rādītāju uzlabojumi, tajā pašā laikā 
izveidojot juridiski drošu un ekskluzīvu 
nododamu zvejas koncesiju uz dalībvalsts 
ikgadējām zvejas iespējām. Tā kā jūras 
bioloģiskie resursi ir kopēji labumi, 
nododamām zvejas koncesijām būtu jādod 
tikai lietotāju tiesības uz dalībvalsts daļu 
no ikgadējām zvejas iespējām, un tām 
vajadzētu būt atsaucamām saskaņā ar 
pieņemtajiem noteikumiem.

(29) Var īstenot nododamu zvejas 
koncesiju sistēmu attiecībā uz lielāko daļu 
pārvaldīto krājumu saskaņā ar kopējo 
zivsaimniecības politiku. Dalībvalstis 
nododamas zvejas koncesijas var 
nepiemērot noteiktu veidu kuģiem,
pamatojoties uz taisnīgiem, līdztiesīgiem 
un pārredzamiem kritērijiem. Šādai 
sistēmai būtu jāveicina nozares radīti flotes 
samazinājumi un ekonomisko rādītāju 
uzlabojumi, tajā pašā laikā izveidojot 
juridiski drošu un ekskluzīvu nododamu 
zvejas koncesiju uz dalībvalsts ikgadējām 
zvejas iespējām. Tā kā jūras bioloģiskie 
resursi ir kopēji labumi, nododamām 
zvejas koncesijām būtu jādod tikai lietotāju 
tiesības uz dalībvalsts daļu no ikgadējām 
zvejas iespējām, un tām vajadzētu būt 
atsaucamām saskaņā ar pieņemtajiem 
noteikumiem.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Zvejas koncesijām jābūt nododamām 
un iznomājamām, lai decentralizētu zvejas 
iespēju pārvaldību par labu zvejniecības 
nozarei un nodrošinātu, ka zvejnieki, kas 
pamet nozari, nav atkarīgi no publiskās 
finansiālās palīdzības atbilstoši kopējai 
zivsaimniecības politikai.

(30) Zvejas koncesijas var būt nododamas 
un iznomājamas, lai decentralizētu zvejas 
iespēju pārvaldību par labu zvejniecības 
nozarei un nodrošinātu, ka zvejnieki, kas 
pamet nozari, nav atkarīgi no publiskās 
finansiālās palīdzības atbilstoši kopējai 
zivsaimniecības politikai.
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Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Mazapjoma zvejas flotu specifika un 
sociāli ekonomiskā nestabilitāte attaisno 
obligātās nododamo koncesiju sistēmas 
piemērošanu tikai lieliem kuģiem. 
Nododamo zvejas koncesiju sistēma būtu 
jāpiemēro krājumiem, par kuriem ir 
iedalītas zvejas iespējas.

(31) Nododamo zvejas koncesiju sistēma 
būtu jāpiemēro krājumiem, par kuriem ir 
iedalītas zvejas iespējas.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Dalībvalstīm būtu jāpārvalda savāktie 
dati un tie jādara pieejami zinātnisko datu 
galalietotājiem, balstoties uz Savienības 
daudzgadu programmu. Turklāt 
dalībvalstīm būtu jāsadarbojas savā starpā, 
lai koordinētu datu vākšanas darbības.
Vajadzības gadījumā dalībvalstīm attiecībā 
uz datu vākšanu būtu arī jāsadarbojas ar 
trešām valstīm, ar kurām ir kopīgs jūras 
baseins.

(36) Dalībvalstīm būtu jāpārvalda savāktie 
dati un tie jādara pieejami zinātnisko datu 
galalietotājiem, balstoties uz Savienības 
daudzgadu programmu. Turklāt 
dalībvalstīm būtu jāsadarbojas savā starpā, 
lai koordinētu datu vākšanas darbības.
Vajadzības gadījumā dalībvalstīm attiecībā 
uz datu vākšanu būtu arī jāsadarbojas ar 
trešām valstīm, ar kurām ir kopīgs jūras 
baseins, ievērojot attiecīgos starptautiskos 
standartus un konvencijas, it īpaši ANO 
Jūras tiesību konvenciju (UNCLOS).

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Savienībai jāpopularizē kopējās 
zivsaimniecības politikas mērķi 
starptautiskā mērogā. Šajā nolūkā 
Savienībai būtu jācenšas uzlabot reģionālo 
un starptautisko organizāciju darbība 

(38) Savienībai jāpopularizē kopējās 
zivsaimniecības politikas mērķi 
starptautiskā mērogā. Šajā nolūkā 
Savienībai būtu jācenšas uzlabot reģionālo 
un starptautisko organizāciju darbība 
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starptautisko zivju krājumu saglabāšanā un 
pārvaldībā, veicinot lēmumu pieņemšanu, 
kas balstīta uz zinātni un noteikumu labāku 
ievērošanu, labāku pārredzamību un 
ieinteresēto aprindu iesaistīšanos un 
cīnoties ar nelegālas, nereģistrētas un 
neregulētas (NNN) zvejas darbībām.

starptautisko zivju krājumu saglabāšanā un
ilgtspējīgā pārvaldībā, veicinot lēmumu 
pieņemšanu, kas balstīta uz zinātni un 
noteikumu labāku ievērošanu, labāku 
pārredzamību un ieinteresēto aprindu 
iesaistīšanos un cīnoties ar nelegālas, 
nereģistrētas un neregulētas (NNN) zvejas 
darbībām.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Ilgtspējīgas zivsaimniecības 
nolīgumiem, kas noslēgti ar trešām valstīm, 
būtu jānodrošina, ka Savienības zvejas 
darbības trešo valstu ūdeņos ir balstītas uz 
labākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
ieteikumiem, rūpējoties par jūras 
bioloģisko resursu ilgtspējīgu izmantošanu.
Šiem nolīgumiem, kas paredz piekļuves 
tiesības apmaiņā pret Savienības finansiālu 
ieguldījumu, būtu jāpalīdz izveidot
kvalitatīva pārvaldes sistēma, lai jo īpaši 
nodrošinātu efektīvus uzraudzības, 
kontroles un pārraudzības pasākumus.

(39) Ilgtspējīgas zivsaimniecības 
nolīgumiem, kas noslēgti ar trešām valstīm, 
būtu jānodrošina, ka Savienības zvejas 
darbības trešo valstu ūdeņos ir balstītas uz 
labākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
ieteikumiem, rūpējoties par jūras 
bioloģisko resursu ilgtspējīgu izmantošanu.
Šiem nolīgumiem, kas paredz piekļuves 
tiesības apmaiņā pret Savienības finansiālu 
ieguldījumu, būtu jāpalīdz vākt datus par 
krājumiem un pašreizējo zvejas radīto 
slodzi un izveidot kvalitatīvu pārvaldes
sistēmu, lai jo īpaši nodrošinātu efektīvus 
uzraudzības, kontroles un pārraudzības 
pasākumus.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Akvakultūrai uz ilgtspējīga pamata 
būtu jāpalīdz saglabāt pārtikas ražošanas 
potenciāls visā Savienībā, lai garantētu 
pārtikas nodrošinājumu ilgtermiņā un 
apmierinātu pasaulē arvien pieaugošo 
pieprasījumu pēc ūdens cilmes produktiem.

(42) Akvakultūrai uz ilgtspējīga pamata 
būtu jāpalīdz saglabāt pārtikas ražošanas 
potenciāls visā Savienībā, lai garantētu 
pārtikas nodrošinājumu ilgtermiņā un 
apmierinātu pasaulē arvien pieaugošo 
pieprasījumu pēc ūdens cilmes produktiem.
Akvakultūrai nevajadzētu palielināt zvejas 
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radīto slodzi uz savvaļas krājumiem un 
pirms akvakultūras darbību jebkādas 
paplašināšanas būtu jāveic akvakultūras 
ietekmes uz vidi novērtējums.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) jūras bioloģisko resursu saglabāšanu,
pārvaldību un izmantošanu, un

a) jūras bioloģisko resursu saglabāšanu un 
ilgtspējīgu pārvaldību un izmantošanu;

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kopējā zivsaimniecības politika garantē 
to, ka zvejas un akvakultūras darbības
sagādā ilgtermiņā noturīgus vides,
ekonomiskos un sociālos apstākļus un 
palīdz nodrošināt pārtikas pieejamību.

1. Kopējā zivsaimniecības politika garantē 
to, ka zvejas un akvakultūras darbības
veicina vides ilgtermiņa ilgtspējību, kas ir 
ekonomiskās un sociālās stabilitātes 
priekšnosacījums un palīdz nodrošināt 
pārtikas pieejamību.

2. Kopējā zivsaimniecības politikā tiek 
ievērota piesardzīga pieeja zvejniecības 
pārvaldībā, un tās mērķis ir līdz 
2015. gadam nodrošināt to, lai dzīvo jūras 
bioloģisko resursu izmantošanas rezultātā 
tiktu atjaunotas un uzturētas izmantojamo 
sugu populācijas, kas pārsniedz maksimālā 
ilgtspējīgas ieguves apjoma nodrošināšanai 
vajadzīgo līmeni.

2. Kopējā zivsaimniecības politikā tiek 
ievērota piesardzīga pieeja zvejniecības 
pārvaldībā, un tās mērķis ir līdz 
2015. gadam nodrošināt to, lai dzīvo jūras 
bioloģisko resursu izmantošanas rezultātā 
tiktu atjaunotas un uzturētas izmantojamo 
sugu populācijas, kas pārsniedz maksimālā 
ilgtspējīgas ieguves apjoma nodrošināšanai 
vajadzīgo līmeni, un cenšas panākt, lai 
līdz 2020. gadam būtu sasniegts tāds 
līmenis, kas spētu nodrošināt maksimālo 
ekonomikas ieguves apjomu.
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2.a Kopējā zivsaimniecības politika palīdz 
vēlākais līdz 2020. gadam sasniegt un 
saglabāt labu vides stāvokli atbilstīgi 
Jūras stratēģijas 
pamatdirektīvā 2008/56/EK noteiktajām 
prasībām.

3. Kopējā zivsaimniecības politikā tiek 
īstenota ekosistēmas pieeja zvejniecības 
pārvaldībā, lai nodrošinātu to, ka tiek 
mazināta zvejas darbību ietekme uz jūras 
ekosistēmu.

3. Kopējā zivsaimniecības politikā tiek 
īstenota ekosistēmas pieeja zvejniecības 
pārvaldībā, lai nodrošinātu to, ka zvejas 
darbību ietekme uz jūras ekosistēmu ir 
maksimāli samazināta un nekaitē tās 
viengabalainībai un funkcionalitātei.

4. Kopējā zivsaimniecības politikā integrē
Savienības vides tiesību aktu prasības.

4. Kopējā zivsaimniecības politika pilnībā 
atbilst Savienības vides tiesību aktiem, kā 
noteikts Līguma 11. pantā.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
2. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Kopējā zivsaimniecības politika 
veicina visaptverošu un pamatotu 
zinātnisko datu vākšanu.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
3. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai sasniegtu 2. pantā izklāstītos vispārējos 
mērķus, kopējā zivsaimniecības politika jo 
īpaši:

Lai sasniegtu 2. pantā izklāstītos vispārējos 
mērķus, kopējā zivsaimniecības politika jo 
īpaši:

(-a) līdz 2015. gadam nodrošina, lai zvejas 
iespējas tiek noteiktas saskaņā ar 
labākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
ieteikumiem un tādā līmenī, ar ko 
atjaunotu un uzturētu visu izmantojamo 
sugu krājumu populācijas tādos līmeņos, 
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kas spētu nodrošināt maksimālo 
ilgtspējīgas ieguves apjomu;
(-aa) nodrošina, ka zivju krājumu 
pārvaldība un izmantošana tiek veikta 
saskaņā ar daudzgadu plāniem, kas 
attiecināti uz ikvienu zivsaimniecību;

(a) izskauž nevēlamu piezveju no 
komerciāliem krājumiem un pakāpeniski 
nodrošina to, ka visas nozvejas no šādiem 
krājumiem tiek izkrautas;

(a) izskauž nevēlamu piezveju, izstrādājot 
un izmantojot selektīvus zvejas rīkus un 
citus paņēmienus, sākotnēji piezveju 
izskauž no komerciāliem krājumiem un 
pakāpeniski nodrošina, ka tiek izkrautas
visas nozvejas, izņemot sugas, uz kurām 
attiecināti īpaši izņēmumi un kas minētas 
Komisijas izstrādātā sarakstā kā tādas, 
kas pēc izmešanas atpakaļ jūrā varētu 
izdzīvot;

(b) sagādā apstākļus efektīvām zvejas 
darbībām ekonomiski dzīvotspējīgā un 
konkurētspējīgā zvejas nozarē;

(b) sagādā un veicina apstākļus efektīvām, 
ilgtspējīgām un mazietekmes zvejas 
darbībām ekonomiski dzīvotspējīgā un 
konkurētspējīgā zvejas nozarē, kurā 
piekļuves resursiem pamatā ir taisnīgi un 
pārredzami kritēriji;

(c) veicina Savienības akvakultūras 
darbību attīstību, lai sekmētu pārtikas 
nodrošinājumu un nodarbinātību piekrastes 
un lauku apvidos;

(c) veicina vides ziņā ilgtspējīgu un 
ekosistēmiski pamatotu akvakultūras 
darbību attīstību, lai sekmētu pārtikas 
nodrošinājumu un nodarbinātību piekrastes 
un lauku apvidos;

(d) palīdz sasniegt pietiekami augstu dzīves 
līmeni tiem, kas ir atkarīgi no zvejas 
darbībām;

(d) palīdz sasniegt pietiekami augstu dzīves 
līmeni tiem, kas dzīvo piekrastes kopienās, 
un tiem, kas ir atkarīgi no zvejas 
darbībām;

(e) ņem vērā patērētāju intereses; (e) aizsargā patērētāju intereses, 
nodrošinot, ka marķējums ir saprotams, 
sīki izstrādāts un precīzs, un garantējot 
zivsaimniecības un akvakultūras produktu 
izsekojamību pārtikas ķēdē;

(f) nodrošina sistemātisku un saskaņotu 
datu vākšanu un pārvaldību.

(f) nodrošina sistemātisku, savlaicīgu un 
saskaņotu aktuālu, bioloģisko, tehnisko un 
vides datu vākšanu, kas nepieciešami 
kopējās zivsaimniecības politikas mērķu 
sasniegšanai;
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Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) palīdz sasniegt un saglabāt labu vides 
stāvokli, kā izklāstīts Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2008. gada 17. jūnija 
Direktīvas 2008/56/EK, ar ko izveido 
sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides 
politikas jomā (Jūras stratēģijas 
pamatdirektīva), 1. panta 1. punktā;

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ab) ierobežo to zvejas kuģu skaitu un 
veidus, kuriem atļauts zvejot, saskaņā ar 
mērķi atjaunot un uzturēt izmantojamo 
sugu populācijas, kas pārsniedz 
maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma 
nodrošināšanai vajadzīgo līmeni, lai 
izvairītos no zvejas kapacitātes 
koncentrācijas un atzītu 
amatierzvejniecības spēju uzturēt 
piekrastes kopienas un veicināt laba vides 
stāvokļa sasniegšanu;

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) nodrošina zvejas lieguma zonu 
izveidi.

Grozījums Nr. 26
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Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – fb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Kopējā zivsaimniecības politika 
veicina tādu zvejas rīku un prakses 
izmantošanu, kuru ietekme uz vidi ir 
neliela.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopējā zivsaimniecības politikā ievēro 
šādus labas pārvaldības principus:

Kopējā zivsaimniecības politikā piemēro
šādus labas pārvaldības principus:

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) lēmumu, kas vajadzīgi, lai 
nodrošinātu Savienības līmenī noteikto 
vispārējo mērķu un pamatnostādņu 
īstenošanu, pieņemšanas decentralizācija 
valsts, reģionālā un vietējā līmenī;

Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – b apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pasākumu ieviešana saskaņā ar labāko 
pieejamo zinātnisko ieteikumu;

(b) tādu pasākumu ieviešana, kuros ņemti 
vērā un pildīti labākie pieejamie 
zinātniskie ieteikumi un panākta 
atbilstība tiem, ņemot vērā, ka atbilstīgas 
zinātniskās informācijas trūkumu nevar 
izmantot par pamatojumu, lai atliktu vai 
neveiktu saglabāšanas un pārvaldības 



PE480.515v04-00 18/91 AD\901491LV.doc

LV

pasākumus;

Pamatojums
Galvenais KZP neveiksmes iemesls bija tas, ka ikgadējā kopējā pieļaujamā nozveja un kvotas 
bieži tika noteiktas tādā apmērā, kas būtiski pārsniedza zinātniskajos ieteikumos norādītos 
apjomus. Turpmāk politikai jābūt pamatotai ar zinātnes atziņām un būtiski jāsamazina 
ministru iespējas iejaukties.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) administratīvo izmaksu 
samazināšana; 

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) adaptīva pārvaldība reālajā laikā;

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – f apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) saskanība ar integrēto jūrniecības 
politiku un citām Savienības rīcībpolitikas 
jomām.

(f) saskanība ar integrēto jūrniecības 
politiku un citām Savienības rīcībpolitikas 
jomām, it īpaši ar spēkā esošajiem 
Savienības vides tiesību aktiem un 
starptautiskajiem tiesiski saistošajiem 
nolīgumiem, vienlaikus nodrošinot 
attīstības politikas saskaņotību.
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Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – fa apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) pārredzamība un informācijas 
pieejamība sabiedrībai saskaņā ar 
1998. gada 25. jūnija Orhūsas konvenciju 
par pieeju informācijai, sabiedrības 
dalību lēmumu pieņemšanā un pieeju 
tiesu varai vides jautājumos, tostarp 
attiecībā uz ārējo dimensiju;

Pamatojums
Ar ðo grozîjumu tiek apstiprinâts princips, par kuru Parlaments jau sen ir iestâjies.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) ietekmes uz vidi un stratēģisko 
ietekmes novērtējumu veikšana.

Pamatojums

Šie ir Eiropas Savienības tiesību aktos vispāratzīti principi un labas pārvaldības sastāvdaļa.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
4. pants – fb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fb) tādu ikdienas lēmumu pieņemšanas 
decentralizācija un reģionalizācija, kas 
nepieciešami, lai nodrošinātu daudzgadu 
plānu un prasību izpildi.
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Pamatojums
Šādi tiek atbalstīta plaši izplatītā vēlme samazināt mikropārvaldību no Briseles.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
4. pants – fc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fc) paritāte starp kopējās zivsaimniecības 
politikas iekšējo un ārējo dimensiju, lai 
standarti un īstenošanas mehānismi, kas 
tiek piemēroti iekšzemē, attiecīgos 
gadījumos tiktu piemēroti arī ārpus 
Savienības.

Pamatojums
ES zvejas flotei ir jāievēro kopīgie standarti, neatkarīgi no tā, kur tiek zvejots.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
5. pants – 6., 7., 8. un 11. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ”maksimālais ilgtspējīgas ieguves 
apjoms” ir maksimālā nozveja, ko 
neierobežoti ilgu laiku var iegūt no zivju 
krājuma;

– „maksimālais ilgtspējīgas ieguves 
apjoms” ir maksimālā vidējā nozveja, ko 
neierobežoti ilgu laiku var iegūt no zivju 
krājuma un kas dod iespēju krājumam 
atjaunoties līdz maksimāli iespējamajam 
daudzumam, ko pieļauj pašreizējie 
ekoloģiskie apstākļi;

– “piesardzīga pieeja zvejniecības 
pārvaldībā” ir pieeja, saskaņā ar kuru 
atbilstošas zinātniskās informācijas 
trūkumu nevar izmantot par pamatojumu, 
lai atliktu vai neveiktu pārvaldības 
pasākumus, kuru mērķis ir saglabāt 
mērķsugas, saistītās vai atkarīgās sugas, 

– „piesardzīga pieeja zvejniecības 
pārvaldībā” atbilstīgi ANO 1995. gada 
Nolīguma par zivju krājumiem 6. pantā 
noteiktajai definīcijai ir pieeja, saskaņā ar 
kuru, ja zinātniskā informācija ir 
neskaidra, neuzticama vai nepietiekama, 
ir jāievēro lielāka piesardzība, un
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piezvejas sugas un to vidi; atbilstošas zinātniskās informācijas 
trūkumu nevar izmantot par pamatojumu, 
lai atliktu vai neveiktu pārvaldības 
pasākumus, kuru mērķis ir saglabāt 
mērķsugas, saistītās vai atkarīgās sugas, 
piezvejas sugas un to vidi, vai novērst 
kaitējumu tām;

- “ekosistēmas pieeja zvejniecības 
pārvaldībā” ir pieeja, kas nodrošina to, lai 
labums no ūdeņu dzīvajiem resursiem būtu 
liels, bet zvejas darbību tiešā un netiešā 
ietekme uz jūras ekosistēmām — maza un 
šo ekosistēmu turpmāko funkcionēšanu, 
daudzveidību un viengabalainību
neapdraudoša;

– „ekosistēmas pieeja zvejniecības 
pārvaldībā” ir pieeja, kurā ņemtas vērā 
viss pieprasījums pēc jūras bioloģiskajiem 
resursiem, nodrošinot, lai labums no 
ūdeņu dzīvajiem resursiem būtu liels, bet 
zvejas darbību tiešā un netiešā ietekme uz 
jūras ekosistēmām — maksimāli 
samazināta un, ja iespējams, novērsta, un 
tā neapdraudētu šo ekosistēmu turpmāko 
funkcionēšanu, daudzveidību un 
viengabalainību;

– „maksimālais ekonomiski izdevīgas 
ieguves apjoms” ir tāds nozvejas apjoms, 
kas ir maksimāli iegūstams, zvejojot 
ilgtspējīgi, tādējādi nodrošinot lielāko 
iespējamo peļņu;

- “nozvejas limits” ir zivju krājuma vai 
zivju krājumu grupas izkrāvumu
kvantitatīvs ierobežojums konkrētā 
laikposmā;

- „nozvejas limits” ir zivju krājuma vai 
zivju krājumu grupas nozvejas kvantitatīvs 
ierobežojums konkrētā laikposmā;

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – 6.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– „izmantojamās sugas” ir sugas, kuras 
pakļautas zvejas radītajai slodzei/tiek 
izmantotas, tostarp sugas, kuras netiek 
izkrautas, bet nonāk piezvejā vai cieš no 
zivsaimniecības ietekmes;

Grozījums Nr. 39
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Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – 8.b ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– „ilgtspējīga izmantošana” ir zivju 
krājuma vai zivju krājumu grupas 
izmantošana tādā veidā, ka krājums tiek 
atjaunots un saglabāts maksimālā 
ilgtspējīgas ieguves apjoma 
nodrošināšanai vajadzīgajā līmenī, tiek 
panākts veselīgam krājumam raksturīgs 
populācijas vecuma un izmēra sadalījums 
un netiek radīta negatīva ietekme uz jūras 
ekosistēmām;

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – 12. ievilkums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– “saglabāšanās atsauces rādītājs” ir zivju 
krājuma populācijas parametru vērtības
(tādas kā biomasa vai zvejas izraisīta zivju 
mirstība), ko izmanto zvejniecības 
pārvaldībā, piemēram, attiecībā uz
pieņemamu bioloģiskā riska līmeni vai 
vēlamo ieguves apjomu;

–„saglabāšanās atsauces rādītājs” ir zivju 
krājuma populācijas parametru vērtības
(tādas kā biomasa vai zvejas izraisīta zivju 
mirstība), ko izmanto zvejniecības 
pārvaldībā, piemēram, attiecībā uz
maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu vai 
precīzāko tuvināto vērtību, atspoguļojot 
veselīgu krājumu raksturojošu 
populācijas vecuma un izmēra 
sadalījumu, zvejas izraisītās zivju 
mirstības līmeni, pie kāda varētu 
nodrošināt maksimālo ilgtspējīgas ieguves 
apjomu, — šīs parametru vērtības 
uzskatāmas par minimālo standartu 
robežvērtību noteikšanai saskaņā ar ANO 
1995. gada Nolīgumu par zivju 
krājumiem;

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – 13. ievilkums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– “aizsardzības pasākums” ir piesardzības 
nolūkos veikts pasākums ar mērķi kaut ko 
aizsargāt vai nepieļaut kādu nevēlamu 
notikumu;

– „aizsardzības pasākums” ir piesardzības 
nolūkos veikts pasākums ar mērķi kaut ko 
aizsargāt vai nepieļaut jūras bioloģisko 
resursu izmantošanu tādā veidā, ka tiek 
pārsniegts ilgtspējīgs līmenis, tostarp 
saglabāšanās atsauces rādītāji, vai 
nepieļaut negatīvu ietekmi uz jūras 
ekosistēmu;

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – 13.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– „piesardzības pasākums” ir pasākums, 
kas atbilst piesardzības principam, kas 
noteikts Līguma 191. panta 2. punkta 
pirmajā daļā, tostarp, bet ne tikai: 
saglabāšanas pasākums, tehniskais 
pasākums un pasākums, kas saistīts ar 
krājumu ilgtspējīgu izmantošanu un ir 
saskaņā ar ANO 1995. gada Nolīguma 
par zivju krājumiem 6. pantā noteikto 
definīciju — ja zinātniskā informācija ir 
neskaidra, neuzticama vai nepietiekama, 
ir jāievēro lielāka piesardzība, un 
atbilstošas zinātniskās informācijas 
trūkumu nevar izmantot par pamatojumu, 
lai atliktu vai neveiktu pārvaldības 
pasākumus, kuru mērķis ir saglabāt 
mērķsugas, saistītās vai atkarīgās sugas, 
piezvejas sugas un to vidi;

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – 14. ievilkums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– “tehniskie pasākumi” ir pasākumi, kuri – „tehniskie pasākumi” ir pasākumi, kuri 
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regulē sugu sastāvu, nozveju sastāvu zivju 
izmēra ziņā un zvejas darbību ietekmi uz 
ekosistēmu komponentiem, paredzot zvejas 
rīku izmantošanas un konstrukcijas 
nosacījumus un ierobežojot piekļuvi zvejas 
apgabaliem;

regulē sugu sastāvu, nozveju sastāvu zivju 
izmēra ziņā un zvejas darbību ietekmi uz 
ekosistēmu komponentiem vai funkcijām, 
paredzot zvejas rīku izmantošanas un 
konstrukcijas nosacījumus un ierobežojot 
piekļuvi zvejas apgabaliem;

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – 18.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– „zvejas lieguma zona” ir skaidri noteikts 
ģeogrāfisks apgabals dalībvalsts 
piekrastes teritoriālajos ūdeņos, kurā ir 
aizliegtas jebkādas zvejas darbības;

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – 19. ievilkums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– “zvejas kapacitāte” ir kuģa tilpība bruto 
tonnās (GT) un tā dzinēja jauda kilovatos
(kW) saskaņā ar definīcijām Padomes 
Regulas (EEK) Nr. 2930/86 4. un 5. pantā;

– „zvejas kapacitāte” ir kuģa spēja zvejot 
zivis. Kuģa zvejas kapacitātes noteikšanai 
var izmantot kuģa raksturlielumus, 
tostarp kuģa tilpību bruto tonnās (GT) un 
tā dzinēja jaudu kilovatos (kW) saskaņā ar 
definīcijām Padomes Regulas (EEK) 
Nr. 2930/86 4. un 5. pantā, zvejas rīkus un 
kuģa izmantotos zvejas paņēmienus, kā 
arī dienu skaitu, ko kuģis pavada zvejojot 
jūrā;

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – 32. ievilkums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– “ilgtspējīgas zivsaimniecības nolīgumi” – „ilgtspējīgas zivsaimniecības nolīgumi” 
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ir starptautiski nolīgumi, kas noslēgti ar 
citu valsti, lai apmaiņā pret Savienības 
finansiālu kompensāciju iegūtu piekļuvi 
resursiem vai ūdeņiem.

ir starptautiski nolīgumi, kas noslēgti ar 
citu valsti, lai apmaiņā pret Savienības 
finansiālu kompensāciju, kas nodrošina 
atbalstu vietējai zivsaimniecības nozarei, 
liekot īpašu uzsvaru uz zinātnisko datu 
vākšanu, uzraudzību un kontroli, iegūtu 
piekļuvi resursiem vai ūdeņiem nolūkā 
ilgtspējīgi izmantot jūras bioloģisko 
resursu pārpalikuma daļu.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – 32.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– „neaizstājamas zivju dzīvotnes” ir 
trauslas un ļoti būtiskas jūras dzīvotnes, 
kas jāaizsargā, ņemot vērā to nozīmi zivju 
sugu ekoloģisko un bioloģisko vajadzību 
nodrošināšanā, tostarp zivju nārsta, 
mazuļu uzturēšanās un barošanās rajoni.

Pamatojums

Attiecas uz 8. panta grozījumiem.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – 32.b ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- „ilgtspējīga pārvaldība” ir resursu 
izmantošana tādā veidā, ka netiek 
apdraudēta jūras resursu spēja reaģēt uz 
cilvēka darbības izraisītām izmaiņām, 
vienlaikus nodrošinot, ka jūras preces un 
pakalpojumus ilgtspējīgi var izmantot 
esošās un turpmākās paaudzes;

Pamatojums

Tiek noteikts ilgtspējīgas pārvaldības princips.
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Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – 32.c ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– „saglabāšanas references izmērs” ir 
jebkurš izmērs, kas noteikts zvejā iegūtiem 
jūras bioloģiskajiem resursiem, un 
jebkurš izmērs un lielums, kas noteikts 
spēkā esošajos Savienības tiesību aktos, 
tostarp Regulas (EK) Nr. 1967/2006 
15. pantā un III pielikumā;

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – 32.d ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– „mazietekmējoša zveja” ir tādu selektīvu 
zvejas paņēmienu izmantošana, kas rada 
minimālu negatīvu ietekmi uz jūras 
ekosistēmām un zemas degvielas emisijas;

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – 32.e ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– „selektīvā zveja” ir tādu zvejas 
paņēmienu vai zvejas rīku izmantošana, 
kas, veicot zvejas darbības, ļauj zvejot un 
ķert organismus pēc to izmēra un sugas 
un izvairīties no piezvejas sugām vai 
izmest tās neskartas atpakaļ jūrā;

Grozījums Nr. 52
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Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstīm ir atļauts no 2013. gada 
1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim 
to suverenitātē vai jurisdikcijā esošajos 
ūdeņos ne vairāk kā 12 jūras jūdžu 
attālumā no bāzes līnijas ierobežot zveju, 
atļaujot to veikt tikai zvejas kuģiem, kuri 
no blakus piekrastē esošām ostām 
tradicionāli zvejo minētajos ūdeņos, 
neskarot kārtību, kas saskaņā ar 
pastāvošajām kaimiņattiecībām starp 
dalībvalstīm noteikta Savienības zvejas 
kuģiem, kuri peld ar citu dalībvalstu 
karogu, un kārtību, kas izklāstīta
I pielikumā, kurā katrai dalībvalstij ir 
noteiktas ģeogrāfiskās zonas citu 
dalībvalstu piekrastes joslās, kurās tiek 
veiktas zvejas darbības, un attiecīgās sugas.
Dalībvalstis informē Komisiju par 
ierobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar šo 
punktu.

2. Dalībvalstīm ir atļauts no 2013. gada 1. 
janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim to 
suverenitātē vai jurisdikcijā esošajos 
ūdeņos ne vairāk kā 12 jūras jūdžu 
attālumā no bāzes līnijas ierobežot zveju, 
atļaujot to veikt tikai zvejas kuģiem, kuri 
no blakus piekrastē esošām ostām 
tradicionāli zvejo minētajos ūdeņos, un 
piešķirt prioritāru pieeju mazapjoma 
zvejas darbībām, kas rada nelielu ietekmi 
uz vidi un nodrošina augstu pievienoto 
vērtību attiecībā uz piekrastes kopienu 
kultūru un ekonomiku, neskarot kārtību, 
kas saskaņā ar pastāvošajām 
kaimiņattiecībām starp dalībvalstīm 
noteikta Savienības zvejas kuģiem, kuri 
peld ar citu dalībvalstu karogu, un kārtību, 
kas izklāstīta I pielikumā, kurā katrai 
dalībvalstij ir noteiktas ģeogrāfiskās zonas 
citu dalībvalstu piekrastes joslās, kurās tiek 
veiktas zvejas darbības, un attiecīgās sugas.
Dalībvalstis informē Komisiju par 
ierobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar šo 
punktu.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Savienības vai dalībvalstu 
aizsargājamajās teritorijās, tostarp, bet ne 
tikai aizsargājamās dabas teritorijās 
saskaņā ar Direktīvu 92/43/EEK, īpaši 
aizsargājamās teritorijās saskaņā ar 
Direktīvu 2009/147/EK un teritorijās, kas 
noteiktas saskaņā ar reģionālajām jūras 
konvencijām, zveja ir aizliegta, ja vien, 
veicot iepriekšēju novērtējumu, nevar 
pierādīt, ka konkrētas zvejas darbības 
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nekaitē attiecīgās teritorijas aizsardzības 
statusam, un dalībvalsts vai Savienības 
iestādes, kuru jurisdikcijā attiecīgajai 
teritorijai piešķirta aizsardzība, pieņem 
pārvaldības plānu, kurā noteikts, kas ir 
atļautās zvejas darbības;

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
6. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Lai aizsargātu jūras bioloģiskos
resursus no konkrētu zvejas darbību 
negatīvās ietekmes, dalībvalstis atbilstīgi 
noteiktās teritorijās, kas atrodas 2. un 
3. punktā minētajās zonās, var pieņemt 
īpašus saglabāšanas pasākumus. 
Dalībvalstis informē Komisiju par 
ierobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar 
šo punktu.

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
7. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jūras bioloģisko resursu saglabāšanas 
pasākumi var būt šādi:

Jūras bioloģisko resursu saglabāšanas, 
ilgtspējīgas pārvaldības un izmantošanas
pasākumi ir daži vai visi no turpmāk 
minētajiem:

(a) daudzgadu plānu pieņemšana saskaņā 
ar 9.–11. pantu;

(a) daudzgadu plānu pieņemšana saskaņā 
ar 9.–11. pantu;

(b) krājumu ilgtspējīgas izmantošanas 
mērķapjomu noteikšana;

(b) krājumu ilgtspējīgas izmantošanas 
mērķapjomu noteikšana;

(ba) pasākumu pieņemšana, lai palīdzētu 
vēlākais līdz 2020. gadam sasniegt labu 
vides stāvokli, kā izklāstīts 
Direktīvā 2008/56/EK;
(bb) pasākumu pieņemšana, lai palīdzētu 
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dalībvalstīm īstenot Direktīvu 92/43/EEK 
un Direktīvu 2009/147/EK;
(bc) jūras un zivsaimniecību zvejas 
lieguma zonu izveidošana.

(c) tādu pasākumu pieņemšana, kas 
paredzēti zvejas kuģu skaita un/vai zvejas 
kuģu tipu pielāgošanai pieejamajām zvejas 
iespējām;

(c) tādu pasākumu pieņemšana, kas 
paredzēti zvejas kuģu skaita un/vai
izmantoto rīku daudzuma un/vai zvejas 
kuģu tipu pielāgošanai pieejamajām zvejas 
iespējām;

(ca) pasākumu pieņemšana, lai ierobežotu 
atsevišķas zvejas darbības vai lai 
piemērotu nosacījumus atsevišķu zvejas 
darbību veikšanai;

(d) stimulu, tostarp ekonomisku stimulu, 
radīšana, lai veicinātu selektīvāku vai 
mazietekmējošu zveju;

(d) stimulu, tostarp ekonomisku stimulu un 
zvejas iespēju piejamības, radīšana, lai 
veicinātu selektīvāku vai mazietekmējošu 
zveju, vides ziņā ilgtspējīgākas zvejas 
metodes, vai mudinātu ievērot normatīvās 
prasības;

(e) zvejas iespēju noteikšana; (e) zvejas iespēju noteikšana;

(ea) saglabāšanas references izmēru 
noteikšana;

(f) tehnisko pasākumu pieņemšana saskaņā 
ar 14. pantu;

(f) tehnisko pasākumu pieņemšana saskaņā 
ar 14. pantu;

(g) tādu pasākumu pieņemšana, kas uzliek 
pienākumu izkraut visas nozvejas;

(g) tādu pasākumu, kas uzliek pienākumu 
izkraut visas nozvejas un samazina vai 
izskauž piezveju, pieņemšana;

(h) izmēģinājuma projekti saistībā ar 
alternatīvām zvejniecības pārvaldības 
metodēm. 

(h) izmēģinājuma projekti saistībā ar 
alternatīvām zvejniecības pārvaldības 
metodēm;

(ha) mērķu noteikšana un stimulu 
nodrošināšana attiecībā uz pasākumiem, 
kas uzlabotu jūras vides stāvokli un zivju 
krājumu veselību.

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. daļa – ga apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) pienākumu noteikšana attiecībā uz 
datu vākšanu, tostarp datu vākšanu par 
jūras bioloģisko resursu un jūras 
ekosistēmas stāvokli un par zvejas un 
akvakultūras ietekmi uz jūras 
bioloģiskajiem resursiem un jūras 
ekosistēmu;

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. daļa – h apakšpunkts – i punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) citi atbilstīgi pasākumi, ko ierosina 
dalībvalsts un apstiprina Komisija.

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina elastīgumu.

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
7. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dalībvalsts nepanāk rezultātus, kuru 
sasniegšanai ir ieviesti šajā pantā 
noteiktie pasākumi, tiek apturēta 
finansiālā palīdzība, ko dalībvalstij sniedz 
saskaņā ar kopējo zivsaimniecības 
politiku. Finansiālās palīdzības 
apturēšana ir samērīga ar neizpildes 
būtību, apmēru, ilgumu un atkārtošanās 
biežumu.

Grozījums Nr. 59
Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Zvejas lieguma zonu izveide

1. Lai novērstu zivju krājumu izsīkšanu, 
lai uzlabotu zivju produktivitāti jūrā, lai 
saglabātu, uzturētu un pārvaldītu zivju 
krājumus un aizsargātu ūdeņu dzīvos 
resursus un jūras ekosistēmas, kā daļu no 
piesardzības pieejas dalībvalstis izveido 
vienotu zvejas lieguma zonu tīklu nolūkā 
saglabāt zivsaimniecību, tostarp 
neaizstājamās zivju dzīvotnes, un it īpaši 
zivju mazuļu uzturēšanās, zivju nārsta un 
barošanās rajonus.
2. Viena gada laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā dalībvalstis nosaka un 
izraugās tik daudz teritoriju, cik vajadzīgs, 
lai dalībvalstu suverenitātē un jurisdikcijā 
esošajos ūdeņos izveidotu šā panta 
1. punktā minēto vienoto zvejas lieguma 
zonu tīklu, aptverot vismaz 20 % no katras 
dalībvalsts piekrastes teritoriālajiem 
ūdeņiem, un paziņo par šīm teritorijām 
Komisijai.
3. Pamatojoties uz atbilstīgu zinātnisko 
informāciju, pēc 2016. gada 1. janvāra 
dalībvalstis savos teritoriālajos ūdeņos var 
paplašināt esošās noteiktās teritorijas vai 
noteikt papildu zvejas lieguma zonas.
4. Šā panta 2. un 3. punktā minētos 
pasākumus un lēmumus paziņo Komisijai, 
norādot tos pamatojošos zinātniskos, 
tehniskos, sociālos un tiesiskos 
apsvērumus, un dara pieejamus 
sabiedrībai.
5. Attiecīgo dalībvalstu kompetentās 
iestādes pieņem lēmumu par to, vai ap 
zvejas lieguma zonām, kas noteiktas 
saskaņā ar šā panta 1. līdz 3. punktu, būtu 
jāizveido zona vai zonas, kurās zvejas 
darbības ir ierobežotas, un pēc 
paziņojuma sniegšanas Komisijai pieņem 
lēmumu par to, kādus zvejas rīkus var 
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izmantot šajās zonās, kā arī par šajās 
zonās piemērojamajiem atbilstīgiem 
pārvaldības pasākumiem un tehniskajiem 
noteikumiem, kuriem jābūt vismaz tikpat 
stingriem, cik Savienības tiesību aktiem. 
Šī informācija ir publiski pieejama.
6. Ja zvejas kuģis pārvietojas tranzītā 
cauri zvejas lieguma zonai, visi uz kuģa 
esošie zvejas rīki tranzīta laikā ir 
nostiprināti un noglabāti, un it īpaši:
- tīkli, atsvari un tiem līdzīgie rīki ir 
atvienoti no traļu durvīm un vilkšanas un 
tralēšanas kabeļiem un veijeriem;
- tīkli, kas ir uz klāja vai virs tā, ir droši 
nostiprināti un noglabāti;
- āķu jedas ir noglabātas uz apakšējiem 
klājiem.
7. Ja viena gada laikā pēc zvejas lieguma 
zonas vai zvejas lieguma zonu tīkla 
izveides tiek iegūti pierādījumi tam, ka 
notikusi zonas vai zonu tīkla 
pārvietošanās, attiecīgā dalībvalsts veic 
pasākumus, lai nodrošinātu šā panta 
1. punktā noteikto zvejas lieguma zonu 
mērķu sasniegšanu un lai veicinātu un 
nodrošinātu zvejas lieguma zonu pozitīvo 
ietekmi uz teritorijām ārpus zonām, kurās 
zveja aizliegta, un informē Komisiju par 
šiem pasākumiem. Šī informācija ir 
publiski pieejama.
8. Ja Komisija uzskata, ka ar noteiktajām 
zvejas lieguma zonām nepietiek, lai 
attiecīgajiem zivju krājumiem un jūras 
bioloģiskajām ekosistēmām nodrošinātu 
augstu aizsardzības līmeni, tā, pieņemot 
deleģētos aktus saskaņā ar 55. pantu, šai 
nolūkā ievieš papildu pasākumus.
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Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tehniskie pasākumi var būt šādi: Tehniskie pasākumi ir daži vai visi no 
turpmāk minētajiem:

(a) linuma acs izmēri un noteikumi par 
zvejas rīku izmantošanu;

(a) linuma acs izmēri un noteikumi par 
zvejas rīku vai papildu aprīkojuma 
izmantošanu;

(b) zvejas rīku konstrukcijas ierobežojumi, 
tostarp: 

(b) zvejas rīku konstrukcijas ierobežojumi, 
tostarp: 

i) pārveidojumi vai palīgierīces, lai 
uzlabotu selektivitāti vai samazinātu 
ietekmi uz bentisko zonu,

i) pārveidojumi vai palīgierīces, lai 
uzlabotu selektivitāti vai samazinātu 
ietekmi uz bentisko zonu,

ii) pārveidojumi vai palīgierīces, lai 
samazinātu apdraudētu, izzūdošu un 
aizsargājamu sugu nejaušu nozveju;

ii) pārveidojumi vai palīgierīces, lai 
samazinātu apdraudētu, izzūdošu un 
aizsargājamu sugu nejaušu nozveju;

(c) aizliegumi izmantot konkrētus zvejas 
rīkus noteiktos apgabalos vai sezonās;

(c) aizliegumi izmantot konkrētus zvejas 
rīkus, tehnisko aprīkojumu vai kuģu 
veidus noteiktos apgabalos vai sezonās;

(d) zvejas darbību aizliegums vai 
ierobežojums noteiktos apgabalos un/vai 
laikposmos;

(d) zvejas darbību aizliegums vai 
ierobežojums noteiktos apgabalos un/vai 
laikposmos;

(da) pasākumi, kuru mērķis ir samazināt 
un, ja iespējams, novērst piezveju un 
aizsargāt bentisko zonu un jūras dibenu;

(e) prasības zvejas kuģiem uz noteiktu 
minimālo laikposmu pārtraukt darbību 
apgabalā, lai aizsargātu jutīgus jūras 
resursus, kuri uz laiku koncentrējušies 
attiecīgajā apgabalā;

(e) prasības zvejas kuģiem uz noteiktu 
minimālo laikposmu pārtraukt darbību 
apgabalā, lai aizsargātu jutīgus jūras 
resursus, kuri uz laiku koncentrējušies 
attiecīgajā apgabalā;

(f) īpaši pasākumi, lai samazinātu zvejas 
darbību ietekmi uz jūras ekosistēmām un 
piezvejas sugām;

(f) īpaši pasākumi, lai samazinātu zvejas 
darbību ietekmi uz jūras ekosistēmām un 
piezvejas sugām un lai samazinātu zvejas 
rīku izsviešanu jūrā, atkritumus, kas 
saistīti ar zivju pamatapstrādi un citus 
piesārņojuma veidus;

(g) citi tehniski pasākumi ar mērķi 
aizsargāt jūras bioloģisko daudzveidību.

(g) citi tehniski pasākumi ar mērķi 
aizsargāt jūras bioloģisko daudzveidību un 
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jūras ekosistēmas.

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
8. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija nodrošina, ka pirmajā daļā 
minētie pasākumi tiek veikti savlaicīgi. Ja 
pasākumi tiek nepamatoti kavēti vai 
pietiekami nenodrošina jūras bioloģisko 
resursu vai jūras ekosistēmu saglabāšanu, 
Komisija, pieņemot deleģētos aktus 
saskaņā ar 55. pantu, ievieš attiecīgos 
pasākumus.

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
8. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dalībvalsts nepanāk rezultātus, kuru 
sasniegšanai ir ieviesti šajā pantā 
noteiktie pasākumi, finansiālā palīdzība, 
ko dalībvalstij sniedz saskaņā ar kopējo 
zivsaimniecības politiku, tiek pārtraukta 
vai apturēta. Finansiālās palīdzības 
pārtraukšana vai apturēšana ir samērīga 
ar neizpildes būtību, apmēru, ilgumu un 
atkārtošanās biežumu.
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Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Prioritārs uzdevums ir izstrādāt
daudzgadu plānus, kuros paredzēti
saglabāšanas pasākumi, lai uzturētu vai 
atjaunotu zivju krājumus, kas pārsniedz 
maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma 
nodrošināšanai vajadzīgo līmeni.

1. Eiropas Parlaments un Padome 
parastajā likumdošanas procedūrā 
pieņem daudzgadu plānus attiecībā uz visu 
izmantojamo sugu krājumiem, nosakot
saglabāšanas pasākumus un citus 
līdzekļus, lai prioritārā kārtā piecu gadu 
laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
sasniegtu kopējās zivsaimniecības 
politikas mērķus, un jo īpaši lai uzturētu 
vai atjaunotu zivju krājumus, kas pārsniedz 
maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma 
nodrošināšanai vajadzīgo līmeni.

1.a Sākot no dienas, kad Komisija 
ierosina daudzgadu plānu, līdz tā 
pieņemšanai attiecīgajās zivsaimniecībās 
netiek palielinātas zvejas iespējas.

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
9. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Ja, neraugoties uz mērķtiecīgajiem 
krājumu atjaunošanas pasākumiem, 
attiecībā uz vienu vai vairākiem 
krājumiem turpmāk minēto iemeslu dēļ 
nav iespējams sasniegt mērķi saglabāt vai 
atjaunot zivju krājumus, līdz 2015. gadam 
pārsniedzot maksimālā ilgtspējīgas 
ieguves apjoma nodrošināšanai vajadzīgo 
līmeni, veic šādus pasākumus:
(a) datu trūkums — var pieņemt tuvinātus 
standartus saskaņā ar Komisijas 
2010. gada 1. septembra 
Lēmumu 2010/477/ES par laba jūras 
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ūdeņu vides stāvokļa kritērijiem un 
metodiskajiem standartiem 
Direktīvas 2008/56/EK piemērošanai, un 
zivju mirstību turpina samazināt, ievērojot 
piesardzības principu. Dalībvalstis un 
Komisija novērtē un novērš šķēršļus 
pētniecībai un zināšanu ieguvei, lai pēc 
iespējas drīzāk nodrošinātu papildu 
informācijas pieejamību;
(b) krājuma būtisks izsīkums — ievieš 
papildu pārvaldības pasākumus atbilstīgi 
daudzgadu plāniem, tostarp, bet ne tikai 
pasākumus zivju mirstības turpmākai 
samazināšanai un zvejas aizliegumu 
noteiktos apgabalos un sezonās, lai cik 
drīz vien bioloģiski iespējams un ne vēlāk 
kā līdz 2020. gadam atjaunotu un 
saglabātu populāciju, pārsniedzot 
maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma 
nodrošināšanai vajadzīgo līmeni;
(c) jaukta dažādu sugu zveja —
pārvaldības pamatā ir zinātniskais 
ieteikums attiecībā uz 
visneaizsargātākajām mērķsugām nārsta 
bara biomasas, populācijas vecuma un 
izmēra sadalījuma un citu būtisku 
raksturlielumu ziņā.

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – ba un bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) pasākumus, kas nodrošina datu 
vākšanu, kas būtu pietiekami, lai veiktu 
izmantojamo sugu precīzus zinātniskos 
novērtējumus;
(bb) pasākumus laba vides stāvokļa 
atjaunošanai un uzturēšanai saskaņā ar 
Direktīvu 2008/56/EK.
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Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Daudzgadu plāni pēc iespējas attiecas 
vai nu uz zvejniecībām, kas izmanto vienu 
zivju krājumu, vai uz zvejniecībām, kas 
izmanto jauktus krājumus, un tajos 
pienācīgi ņem vērā krājumu un zvejniecību 
mijiedarbību.

3. Daudzgadu plāni pēc iespējas attiecas 
vai nu uz zvejniecībām, kas izmanto vienu 
zivju krājumu, vai uz zvejniecībām, kas 
izmanto jauktus krājumus, un tajos 
pienācīgi ņem vērā krājumu un zvejniecību
un plašākā nozīmē jūras vides
mijiedarbību.

3.a Dažādu sugu zvejniecību gadījumā 
īpaši ņem vērā zinātniskos ieteikumus 
attiecībā uz visneaizsargātākajām sugām.

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Daudzgadu plāni pamatojas uz 
piesardzīgu pieeju zvejniecības pārvaldībā, 
un tajos zinātniski pamatotā veidā ņem 
vērā pieejamo datu un novērtēšanas metožu 
ierobežojumus un visus kvantificētos 
nenoteiktību avotus.

4. Daudzgadu plāni pamatojas uz 
piesardzīgu pieeju zvejniecības pārvaldībā, 
un tajos zinātniski pamatotā veidā ņem 
vērā pieejamo datu un novērtēšanas metožu 
ierobežojumus un visus kvantificētos 
nenoteiktību avotus, un atbilstīgas 
zinātniskās informācijas trūkumu nevar 
izmantot par pamatojumu, lai atliktu to 
saglabāšanas pasākumu ieviešanu, kas 
varētu būt nepieciešami kopējās 
zivsaimniecības politikas mērķu 
sasniegšanai.
4.a Ja trūkst datu, var zinātniski pamatotā 
veidā pieņemt tuvinātus standartus 
saskaņā ar Komisijas 
Lēmumu 2010/477/ES.
4.b Daudzgadu plānus pārskata reizi trijos 
gados, apspriežoties ar ieinteresētajām 
personām, lai novērtētu panākto progresu 
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attiecībā uz tajos noteikto mērķu 
sasniegšanu;
4.c Ja ir pamatotas bažas, ka mērķu 
sasniegšana varētu kavēties, Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 55. pantu, ar ko ievieš 
nepieciešamos saglabāšanas un tehniskos 
pasākumus.
4.d Ja iespējams noteikt, ka panākumi 
netiek gūti vienas vai vairāku dalībvalstu 
dēļ, Komisija ir pilnvarota apturēt 
finansiālo palīdzību attiecīgajām 
dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
9. pants – 4.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.e Laikā pirms daudzgadu plānu 
pieņemšanas un atjaunošanas visas puses 
ievēro šajā pantā un 10. pantā noteiktos 
mērķus un principus.

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Daudzgadu plānos paredz zvejas 
izraisītas zivju mirstības pielāgojumus, lai 
panāktu zvejas izraisītu zivju mirstību, kas 
ļauj līdz 2015. gadam atjaunot un uzturēt 
visus krājumus tādā līmenī, kas pārsniedz 
maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma 
nodrošināšanai vajadzīgo līmeni.

1. Daudzgadu plānos paredz zvejas 
izraisītas zivju mirstības pielāgojumus, kā 
rezultātā tiek panākts, ka zvejas izraisītas
zivju mirstības apjoms ir tāds, kas ļauj līdz 
2015. gadam atjaunot un uzturēt visus 
krājumus tādā līmenī, kas pārsniedz 
maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma 
nodrošināšanai vajadzīgo līmeni, un, ja tas 
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bioloģiski iespējams, līdz 2020. gadam 
pārsniedzot maksimālā ekonomiski 
izdevīgas ieguves apjoma nodrošināšanai 
vajadzīgo līmeni.

1.a Jebkuras sugas kopējā pieļaujamā 
nozveja un kvotas jebkurā vienā gadā vai 
gada daļā nepārsniedz līmeni, kas 
nepieciešams, lai sasniegtu 1. punktā 
minēto mērķi.

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
10. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Daudzgadu plānu mērķis ir izskaust 
nevēlamu un neatļautu komerciālo un 
nekomerciālo krājumu nozveju.

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja nav iespējams noteikt zvejas izraisītu
zivju mirstību, kas ļauj atjaunot un 
uzturēt krājumus, kuri pārsniedz 
maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma 
nodrošināšanai vajadzīgo līmeni,
daudzgadu plānos paredz piesardzības 
pasākumus, kas nodrošina attiecīgo 
krājumu līdzvērtīgu saglabāšanās pakāpi.

2. Ja nav iespējams noteikt tādus zvejas
izraisītas zivju mirstības apjomus, kas
atbilst 1. punkta prasībām, daudzgadu 
plānos paredz piesardzības pasākumus, kas 
nodrošina attiecīgo krājumu līdzvērtīgu 
saglabāšanās pakāpi un nosaka mērķi, ka 
līmenis, kas pārsniedz maksimālo 
ilgtspējīgas ieguves apjomu, tiek 
nodrošināts vistuvākajā bioloģiski 
iespējamā termiņā.

2.a Daudzgadu plānos tiek pilnībā ņemtas 
vērā normatīvās prasības par jūras 
ekosistēmas saglabāšanu un atjaunošanu.
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Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
11. pants – c līdz j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) kvantitatīvi nosakāmus mērķapjomus, 
kas izteikti kā:

(c) kvantitatīvi nosakāmus mērķapjomus, 
kas izteikti kā:

i) zvejas izraisīta zivju mirstība un/vai i) zvejas izraisīta zivju mirstība un

ii) nārsta bara biomasa, un ii) nārsta bara biomasa, 

(iia) vecuma un izmēra sadalījums; un
iii) nozveju stabilitāte; iii) nozveju stabilitāte;
(d) skaidrus termiņus, kuros jāsasniedz 
kvantitatīvi nosakāmie mērķapjomi;

(d) skaidrus termiņus, kuros jāsasniedz 
kvantitatīvi nosakāmie mērķapjomi;

(e) tehniskus pasākumus, tostarp 
nevēlamas nozvejas izskaušanas 
pasākumus;

(e) tehniskus pasākumus, tostarp 
nevēlamas nozvejas izskaušanas 
pasākumus;

(ea) pasākumus to sugu aizsardzībai no 
zvejas ietekmes, kas uzskaitītas 
Direktīvas 92/43/EEK II un IV pielikumā 
un Direktīvā  2009/147/EK;

(f) kvantitatīvi nosakāmus rādītājus, lai 
periodiski uzraudzītu un novērtētu 
daudzgadu plāna mērķapjomu izpildē 
paveikto;

(f) kvantitatīvi nosakāmus rādītājus, lai 
periodiski uzraudzītu un novērtētu 
daudzgadu plāna mērķapjomu izpildē 
paveikto;

(g) īpašus pasākumus un mērķus, kas
attiecas uz anadromo un katadromo sugu 
dzīves cikla daļu, kuru tās pavada 
saldūdenī;

(g) īpašus pasākumus un mērķus, kas 
attiecas uz anadromo un katadromo sugu 
dzīves cikla daļu, kuru tās pavada 
saldūdenī;

(ga) mērķapjomus saistībā ar citiem 
ūdeņu dzīvajiem resursiem un jūras 
ekosistēmu saglabāšanas statusa 
uzturēšanu un uzlabošanu;

(h) pasākumus, lai mazinātu zvejas ietekmi 
uz ekosistēmu;

(h) pasākumus, lai mazinātu zvejas ietekmi 
uz ekosistēmu; 

(i) aizsardzības pasākumus un kritērijus, 
kuri iedarbina šos aizsardzības pasākumus;

(i) aizsardzības pasākumus, kritērijus, kuri 
iedarbina šos aizsardzības pasākumus, un 
ikgadējus ziņojumus par to izmantošanu, 
sniedzot informāciju par to, kādi 
piesardzības pasākumi tika veikti, un 
ietverot to efektivitātes novērtējumu;
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(ia) pasākumus to barības ķēžu funkcijas 
uzturēšanai, kuras kaitīgi ietekmējušas 
zvejas darbības;
(ib) flotes zvejas kapacitātes un zvejas 
darbību ietekmes uz vidi novērtējumu, 
tostarp par jebkādu ietekmi uz bioloģisko 
daudzveidību un jūras vidi, un gadījumos, 
kad novērtējums parāda negatīvu ietekmi, 
plānu šīs kaitīgās ietekmes problēmu 
risināšanai un seku maksimālai 
mazināšanai;

(j) jebkādus citus piemērotus pasākumus 
daudzgadu plānu mērķu sasniegšanai.

(j) jebkādus citus piemērotus pasākumus 
daudzgadu plānu mērķu sasniegšanai;
(ja) samērīgas, preventīvas un efektīvas 
sankciju procedūras par neatbilstību.

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
11. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 4. panta b) punktu 
kvantitatīvie mērķapjomi, kas minēti šā 
panta pirmās daļas c) punktā, ir pamatoti 
ar labākajiem pieejamiem zinātniskajiem 
ieteikumiem un ir tam atbilstīgi, vai — ja 
šādi ieteikumi nav pieejami, tie ir 
pamatoti ar piesardzīgu pieeju un tos 
saglabā tādos apjomos, kurus saskaņā ar 
zinātniski pamatotu pieeju var uzskatīt 
par piemērotiem, lai panāktu, ka krājumi 
tiek atjaunoti un saglabāti tādā līmenī, 
kas pārsniedz maksimālā ilgtspējīgas 
ieguves apjoma nodrošināšanai vajadzīgo 
līmeni, atbilstīgi 10. panta 1. punkta 
noteikumiem.

Pamatojums
Šis grozījums tika izstrādāts ar Parlamenta juridiskā dienesta palīdzību. Tā mērķis ir 
nodrošināt, ka daudzgadu plāni ir pamatelementi šīs regulas mērķu sasniegšanai, un 
ikgadējās Padomes sanāksmēs par TAC un kvotu noteikšanu to prasības iespējams mainīt 
tikai ļoti minimāli.
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Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. un 1.a, 1.b punkti (jauni)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās 
Direktīvas 92/43/EEK 6. panta, 
Direktīvas 2009/147/EK 4. panta un 
Direktīvas 2008/56/EK 13. panta 4. punkta 
nozīmē dalībvalstis veic zvejas darbības tā, 
lai mazinātu zvejas darbību ietekmi šādās 
īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.

1. Aizsargājamās teritorijās 
Direktīvas 92/43/EEK 6. panta, 
Direktīvas 2009/147/EK 4. panta un 
Direktīvas 2008/56/EK 13. panta 4. punkta 
nozīmē dalībvalstis veic zvejas darbības tā, 
lai novērstu dabīgo dzīvotņu stāvokļa 
pasliktināšanos un traucējumu sugām, 
kurām šīs teritorijas ir paredzētas, ar 
mērķi panākt labvēlīgu saglabātības 
statusu;
1.a Dalībvalstis īsteno nediskriminējošus 
pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību 
1. punktam, un tām par šiem pasākumiem 
ir jāpaziņo Komisijai, pārējām 
dalībvalstīm un Reģionālajai 
konsultatīvajai padomei, pirms tie stājas 
spēkā.
1.b Visas darbības, ko Savienība un 
dalībvalstis īsteno saskaņā ar kopējo 
zivsaimniecības politiku, pilnībā atbilst 
Orhūsas Konvencijai par pieeju 
informācijai.

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar 55. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētus aktus, lai 
noteiktu ar zveju saistītus pasākumus ar 
mērķi mazināt zvejas darbību ietekmi
šādās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.

2. Saskaņā ar jebkuras dalībvalsts tiesībām 
nodrošināt Direktīvas 1992/43/EEK, 
Direktīvas 2009/147/EK un 
Direktīvas 2008/56/EK piemērošanu un 
gadījumos, kad dalībvalstis neīsteno 
1. punktā noteiktās darbības, Komisija 
saskaņā ar 55. pantu ir pilnvarota pieņemt 
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deleģētus aktus, lai noteiktu ar zveju 
saistītus pasākumus ar mērķi novērst
zvejas darbību jebkādu nozīmīgu ietekmi
12. panta 1. punktā minētajās
aizsargājamās teritorijās, tostarp gadījumā, 
ja atbildīgā dalībvalsts nav paziņojusi par 
pasākumu saskaņā ar 1. un 1.a punktu, 
un gadījumā, ja ir pierādījumi, ka zvejas 
darbību dēļ teritorijas saglabātības statuss 
pasliktinās vai neuzlabojas. 

Pamatojums

Komisijai piešķir pilnvaras piemērot pasākumus, ja dalībvalsts nav īstenojusi rīcību, un 
gadījumā, ja Komisija ir pieņēmusi pamatotu atzinumu, konstatējot, ka pastāv teritorijas 
saglabātības statusa pasliktināšanās draudi. Tas atbilst citiem Komisijas priekšlikuma 
ierosinājumiem, piemēram, 20. panta 1. punktā.

Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja ir pierādījumi, ka jūras bioloģisko 
resursu saglabāšanās vai jūras ekosistēma 
ir nopietni apdraudēta un ir vajadzīga 
tūlītēja rīcība, Komisija pēc dalībvalsts 
pamatota pieprasījuma vai pēc savas 
ierosmes var lemt par pagaidu
pasākumiem, lai mazinātu apdraudējumu.

1. Ja ir pierādījumi, ka jūras bioloģisko 
resursu saglabāšanās vai jūras ekosistēma 
ir nopietni apdraudēta un ir vajadzīga 
tūlītēja rīcība, Komisija pēc dalībvalsts 
pamatota pieprasījuma vai pēc savas 
ierosmes saskaņā ar 55. pantu pieņem 
deleģētos aktus, ar ko nosaka pagaidu
pasākumus, lai novērstu apdraudējumu.
Šie pasākumi stājas spēkā nekavējoties.
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Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
13. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pasākumi, kas minēti 1. punktā, tiek 
īstenoti visīsākajā termiņā, kāds tiem 
nepieciešams, un jebkurā gadījumā tie 
nav ilgāki par 6 mēnešiem. Ja nopietns 
apdraudējums turpinās, Komisija pēc 
apspriešanās ar ieinteresētajām pusēm 
atjauno šos pasākumus uz atkārtotiem 
periodiem, kas nepārsniedz 6 mēnešus.

Pamatojums
Grozījuma mērķis ir precizēt, ko nozīmē „pagaidu”.

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
13. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Neskarot 2.a punktu, ja saistībā ar 
pastāvīgu nopietnu apdraudējumu jūras 
bioloģiskajiem resursiem, ir vajadzīgi 
pastāvīgi pasākumi, Komisija pieņem 
īstenošanas aktus, nosakot šādus 
pastāvīgus pasākumus.
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
56. pantā minēto pārbaudes procedūru.

Pamatojums

Paskaidro procedūru nopietna apdraudējuma gadījumā.

Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
13.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a pants
Dalībvalstu ārkārtas pasākumi

1. Ja ir pierādījumi par nopietniem un 
neparedzētiem draudiem, kas zvejas 
darbību rezultātā rodas attiecībā uz ūdeņu 
dzīvo resursu saglabāšanu vai jūras 
ekosistēmu ūdeņos, uz kuriem attiecas 
dalībvalsts suverenitāte vai jurisdikcija, 
un ja jebkāda nepamatota aizkavēšanās 
radītu kaitējumu, ko būtu grūti vērst par 
labu, attiecīgā dalībvalsts var veikt 
ārkārtas pasākumus, kuru ilgums 
nepārsniedz trīs mēnešus.
2. Dalībvalstis, kas gatavojas veikt 
ārkārtas pasākumus, pirms to 
pieņemšanas paziņo par saviem plāniem 
Komisijai, pārējām dalībvalstīm un 
attiecīgajām reģionālajām 
konsultatīvajām padomēm, nosūtot šo 
pasākumu projektu, kam pievienots 
paskaidrojuma raksts.
3. Dalībvalstis un attiecīgās reģionālās 
konsultatīvās padomes var iesniegt savas 
rakstiskās atsauksmes Komisijai piecu 
darbdienu laikā pēc paziņošanas dienas. 
Komisija pieņem īstenošanas aktus, 
apstiprinot, atceļot vai grozot šo 
pasākumu. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 56. pantā minēto pārbaudes 
procedūru.
Ja saistībā ar nopietniem un 
neparedzētiem draudiem, kas zvejas 
darbību rezultātā rodas attiecībā uz ūdeņu 
dzīvo resursu saglabāšanu vai jūras 
ekosistēmu, pastāv pamatota un obligāta 
steidzamība, Komisija pieņem 
nekavējoties piemērojamus īstenošanas 
aktus saskaņā ar 56. panta 2. punktā 
minētos procedūru.
4. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 8  pantu 
saistībā ar tās 5. pantu.
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Pamatojums

Saskaņā ar 13. panta 1. punktu Komisijai ir piešķirtas pilnvaras, savukārt šis pants piešķir 
dalībvalstīm šādas pilnvaras īstenot ārkārtas rīcību. Šis teksts atbilst bijušās KZP regulas 
8. pantam ar nelieliem grozījumiem saskaņā ar Parlamenta Juridiskā dienesta ieteikumiem. 

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
14. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu jūras bioloģisko resursu 
aizsardzību un mazinātu zvejas darbību 
ietekmi uz zivju krājumiem un jūras 
ekosistēmām, izveido tehnisko pasākumu 
sistēmas. Tehnisko pasākumu sistēmas:

Lai Savienības ūdeņos un saistībā ar 
Savienības kuģiem, kas zvejo ārpus 
Savienības ūdeņiem, nodrošinātu jūras 
bioloģisko resursu aizsardzību un mazinātu 
zvejas darbību ietekmi uz zivju krājumiem 
un jūras ekosistēmām, izveido tehnisko 
pasākumu sistēmas. Tehnisko pasākumu 
sistēmas:

Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
14. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) samazina nevēlamu jūras organismu 
nozveju;

(c) maksimāli samazina un, ja iespējams, 
novērš jūras organismu, jutīgu un 
aizsargājamu sugu un jūras putnu 
nevēlamu nozveju;

Grozījums Nr. 82

Regulas priekšlikums
14. pants – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) mazina zvejas rīku ietekmi uz 
ekosistēmu un vidi, jo īpaši ņemot vērā 

(d) maksimāli samazina tehniskā 
aprīkojuma, tostarp zvejas rīku, ietekmi uz 
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bioloģiski jutīgu krājumu un biotopu 
aizsardzību.

ekosistēmu un vidi, jo īpaši ņemot vērā 
bioloģiski jutīgu krājumu un biotopu 
aizsardzību, jo īpaši jūras dibenā.

Pamatojums
Jūras dibena bioloģiskā daudzveidība ir ārkārtīgi bagātīga, bet arī ārkārtīgi jutīga pret dažu 
zvejas veidu postošo ietekmi.

Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums
14. pants – da punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) palīdz sasniegt mērķi — līdz 
2020. gadam nodrošināt labu vides 
stāvokli, kā noteikts 
Direktīvā 2008/56/EK.

Grozījums Nr. 84

Regulas priekšlikums
14. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dalībvalsts nepanāk rezultātus, kuru 
sasniegšanai ir ieviesti šajā pantā 
noteiktie pasākumi, Savienības finansiālā 
palīdzība, ko attiecīgai dalībvalstij sniedz 
saskaņā ar kopējo zivsaimniecības 
politiku, tiek pārtraukta vai apturēta.

Grozījums Nr. 85

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visas tās nozvejas no turpmāk minēto 1. Visas tās izmantojamo sugu nozvejas, 
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sugu zivju krājumiem, uz kuriem attiecas 
nozvejas limiti, kas iegūtas zvejas darbībās 
Savienības ūdeņos vai ko Savienības zvejas 
kuģi ieguvuši ārpus Savienības ūdeņiem, 
tiek paceltas un paturētas uz zvejas 
kuģiem, un reģistrētas un izkrautas, 
izņemot gadījumus, kad tās izmanto kā 
dzīvo ēsmu, saskaņā ar šādu grafiku:

kas iegūtas zvejas darbībās Savienības 
ūdeņos vai ko Savienības zvejas kuģi 
ieguvuši ārpus Savienības ūdeņiem, tiek 
paceltas un paturētas uz zvejas kuģiem, un 
reģistrētas un izkrautas Savienības ostās 
vai trešo valstu norādītās ostās, izņemot 
gadījumus, kad tās izmanto kā dzīvo ēsmu, 
saskaņā ar prasībām, kuras nosaka 
daudzgadu plānos vai, ja šādu plānu nav, 
saskaņā ar šādu grafiku:

(a) ne vēlāk kā no 2014. gada 1. janvāra: (a) ne vēlāk kā no 2014. gada 1. janvāra:
Ziemeļjūras krājumi un Baltijas jūras 
krājumi;

- makrele, siļķe, stavrida, putasu, 
kaproīdas, anšovs, argentīna, sardinella, 
moiva,
- zilā tunzivs, zobenzivs, svītrainā tunzivs, 
lielacu tunzivs, dažādas buriniekzivis, 
marlīni un šķēpneši;
(b) ne vēlāk kā no 2015. gada 1. janvāra: 
menca, heks, jūrasmēle;

(b) ne vēlāk kā no 2015. gada 1. janvāra: 
Atlantijas un dziļjūras krājumi;

(c) ne vēlāk kā no 2016. gada 1. janvāra:
pikša, merlangs, megrims, jūrasvelni, 
jūras zeltplekste, jūras līdaka, saida, 
pollaks, mazmutes plekste, akmeņplekste, 
gludais rombs, zilā jūras līdaka, melnā 
mataste, strupdeguna garaste, Atlantijas 
lielgalvis, Grenlandes paltuss, brosme, 
sarkanasari un Vidusjūras bentisko sugu 
krājumi.

(c) ne vēlāk kā no 2016. gada 1. janvāra:
Vidusjūras un visi pārējie krājumi. 

1.a Savienības zvejas kuģi no 2014. gada 
1. janvāra reģistrē visas zivju sugas, kas 
noķertas, izkrautas vai izmestas atpakaļ 
jūrā; šie reģistri tiek iesniegti dalībvalstīm 
un publiskoti.
1.b Visas zivju sugas, kas nozvejotas 
Savienības ūdeņos vai ar Savienības 
kuģiem ārpus Savienības ūdeņiem no 
2016. gada 1. janvāra tiek izkrautas 
Savienības ostās vai trešo valstu norādītās 
ostās, izņemot gadījumus, ja attiecībā uz 
to izmetumiem ir paredzēti īpaši 
noteikumi daudzgadu plānos vai 
Komisijas uzturētajā un publicētajā 
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reģistrā.
1.c Ja tiek pārkāptas 1.a, 1.b un 1.c 
punktā noteiktās prasības, dalībvalstis 
aptur zvejas iespēju iedalījumu 
attiecīgajam kuģim uz laika posmu, kas 
var ilgt līdz trīs gadiem.

Grozījums Nr. 86

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 1. daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Daudzgadu plānos zvejniecībām, kas zvejo 
1. punktā uzskaitītās sugas, ietver 
vispusīgus tehniskos un citus pasākumus 
kas paredzēti, lai novērstu mazizmēra 
mērķsugu, nevēlamu zivju sugu un/vai 
neatļautu sugu nozveju.

Grozījums Nr. 87

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Zivju krājumiem, kas minēti 1. punktā, 
nosaka zivju minimālo saglabāšanas 
references izmēru, pamatojoties uz labāko 
pieejamo zinātnisko ieteikumu. No šādiem 
zivju krājumiem nozvejotas zivis, kas ir 
mazākas par minimālo saglabāšanas 
references izmēru, drīkst pārdot tikai 
pārstrādei zivju miltos vai mājdzīvnieku 
barībā.

2. Zivju krājumiem, kas minēti 1. punktā,
līdz datumam, no kura sākot ir jāizkrauj 
visa nozveja, nosaka zivju minimālo 
saglabāšanas references izmēru, 
pamatojoties uz labāko pieejamo 
zinātnisko ieteikumu. No šādiem zivju 
krājumiem nozvejotas zivis, kas ir mazākas 
par minimālo saglabāšanas references 
izmēru, ir aizliegts pārdot vai piegādāt,
izņemot gadījumus, kad tās tiek pārdotas 
vai piegādātas izplatītājiem, kas saņēmuši 
atļauju pārstrādāt tās tikai komerciālai 
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izmantošanai paredzētos zivju miltos un 
eļlā vai mājdzīvnieku barībā. Dalībvalstis 
pieņem pasākumus, lai piemērotu šīs 
prasības un nosaka efektīvas, preventīvas 
un samērīgas sankcijas.

Grozījums Nr. 88

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tirdzniecības standartus, ko piemēro 
nozvejām, kuras iegūtas, pārsniedzot 
noteiktās zvejas iespējas, nosaka saskaņā ar 
27. pantu [Regulā par zvejas un 
akvakultūras produktu tirgu kopīgo 
organizāciju].

3. Tirdzniecības noteikumus, ko piemēro 
nozvejām, kuras iegūtas, pārsniedzot 
noteiktās zvejas iespējas, un kas mazākas 
par minimālo saglabāšanas references 
izmēru, nosaka saskaņā ar 27. pantu 
[Regulā par zvejas un akvakultūras 
produktu tirgu kopīgo organizāciju].

Grozījums Nr. 89

Regulas priekšlikums
15. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a No 2. punktā minētās pārdošanas 
gūtie ieņēmumi tiek novirzīti 
zivsaimniecības pārvaldības iestādēm un 
tiek izmantoti pētniecības, kontroles un 
piemērošanas darbībām.
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Grozījums Nr. 90

Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai uzraudzītu, kā tiek ievērots 
pienākums izkraut visas nozvejas, 
dalībvalstis pārliecinās par to, ka 
Savienības zvejas kuģi, kas peld ar to 
karogu, ir aprīkoti tā, lai varētu pilnībā 
dokumentēt visas zvejas un apstrādes 
darbības.

4. Lai uzraudzītu, kā tiek ievērots 
pienākums izkraut visas nozvejas, 
dalībvalstis pārliecinās par to, ka 
Savienības zvejas kuģi, kas peld ar to 
karogu, ir aprīkoti tā, lai varētu pilnībā 
dokumentēt visas zvejas un apstrādes 
darbības. Dalībvalstis publisko visus 
nozvejas reģistrus.

Grozījums Nr. 91

Regulas priekšlikums
15. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Piešķirot zvejas iespējas saskaņā ar 
29. pantu, dalībvalstis nodrošina stimulus, 
lai zvejas kuģi izmantotu selektīvus rīkus 
un samazinātu nevēlamas nozvejas.

Grozījums Nr. 92

Regulas priekšlikums
16. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Padome, pamatojoties uz Komisijas 
priekšlikumu, saskaņā ar LESD 43. panta 
3. punktu lemj par zvejas iespējām un šo 
iespēju sadalījumu starp dalībvalstīm. 
Komisijas priekšlikums un Padomes 
lēmums ir pilnībā atbilstīgs 4. panta 
b) punkta nosacījumam.
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Šādās zvejas iespējās nav paredzēts, ka 
attiecībā uz jebkuru sugu jebkurā vienā 
gadā vai gada daļā tiktu pārsniegts 
līmenis, kas nepieciešams, lai sasniegtu 
10. panta 1. punktā noteikto mērķi.

1. Dalībvalstīm iedalītās zvejas iespējas 
nodrošina ikvienai dalībvalstij ar katru 
zivju krājumu vai zvejniecību saistīto 
zvejas darbību relatīvu stabilitāti. Iedalot 
jaunas zvejas darbības, ņem vērā katras 
dalībvalsts intereses.

1. Dalībvalstīm iedalītās zvejas iespējas 
nodrošina ikvienai dalībvalstij ar katru 
zivju krājumu vai zvejniecību saistīto 
zvejas darbību relatīvu stabilitāti. Iedalot 
jaunas zvejas darbības, ņem vērā katras 
dalībvalsts intereses saistībā ar 2. un 
3. pantā noteiktā mērķa sasniegšanu, un 
piemērojot 4. pantā noteiktos labas 
pārvaldības principus.

2. Daļu no kopējām zvejas iespējām var 
rezervēt kā piezvejas iespējas.

2. Daļu no kopējām zvejas iespējām var 
rezervēt kā piezvejas iespējas.

3. Zvejas iespējas atbilst kvantitatīvi 
nosakāmiem mērķapjomiem, termiņiem un 
ierobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar 
9. panta 2. punktu un 11. panta b), c) un 
h) punktu.

3. Zvejas iespējas nepārsniedz zinātniskos 
ieteikumos noteikto līmeni un atbilst 2. un 
3. pantā noteiktajiem mērķiem un 
4. pantā noteiktajiem labas pārvaldības 
principiem, kā arī kvantitatīvi nosakāmiem 
mērķapjomiem, termiņiem un 
ierobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar 
9. panta 2. punktu un 11. panta b), c) un 
h) punktu.

3.a Dalībvalstis ir atbildīgas par piešķirto 
zvejas iespēju sadalījumu starp savas 
zvejas flotes dažādiem segmentiem, un, 
nosakot prioritātes, dalībvalstis var ņemt 
vērā sociālus un vides faktorus, tostarp 
iespējamos ieguvumus, ja tiktu palielināta 
mazapjoma un mazietekmējošas zvejas 
darbībām paredzētā daļa.

4. Pēc paziņošanas Komisijai dalībvalstis 
var apmainīties ar visām iedalītajām zvejas 
iespējām vai to daļu.

4. Pēc paziņošanas Komisijai dalībvalstis 
var apmainīties ar visām iedalītajām zvejas 
iespējām vai to daļu. 
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Grozījums Nr. 93

Regulas priekšlikums
16. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Padome pieļauj atkāpes no 
noteiktajiem mērķiem, termiņiem un 
ierobežojumiem vienīgi gadījumos, ja tās 
pamatotas ar visjaunākiem pārbaudītiem 
zinātniskiem ieteikumiem no oficiālas 
zinātniskas komitejas vai iestādes, un 
saskaņā ar 4. panta b) punktu.

Pamatojums
Ar šo grozījumu Padomei tiek dota iespēja pielāgot zvejas iespējas gadījumos, kad 
visjaunākie zinātniskie ieteikumi parāda, ka daudzgadu plānā noteiktie ierobežojumi vairs 
neatbilst maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma mērķa sasniegšanai.

Grozījums Nr. 94

Regulas priekšlikums
16. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei gada pārskatu, 
kurā izvērtēts, vai spēkā esošās zvejas 
iespējas ir efektīvas, lai atjaunotu un 
uzturētu izmantojamo sugu populācijas 
tādā līmenī, kas pārsniedz maksimālā 
ilgtspējīgas ieguves apjoma 
nodrošināšanai vajadzīgo līmeni. 

Pamatojums
Zvejas iespējas nosaka Padome. Parlamentam un sabiedrībai ir jābūt iespējai novērtēt, vai 
tās palīdz sasniegt maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu.
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Grozījums Nr. 95

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Daudzgadu plānā, kas izveidots 
atbilstīgi 9., 10. un 11. pantam, 
dalībvalstīm var būt atļauts saskaņā ar 
minēto daudzgadu plānu pieņemt 
pasākumus, kuros nosaka saglabāšanas 
pasākumus, kas piemērojami kuģiem, kuri 
peld ar attiecīgo dalībvalstu karogu, un kas 
attiecas uz tādiem krājumiem Savienības 
ūdeņos, kuru nozvejai tām ir iedalītas 
zvejas iespējas.

1. Saistībā ar daudzgadu plānu, kas 
izveidots atbilstīgi 9., 10. un 11. pantam, 
dalībvalstīm atļauts saskaņā ar minēto 
daudzgadu plānu pieņemt pasākumus, 
kuros nosaka saglabāšanas pasākumus, kas 
piemērojami kuģiem, kuri peld ar attiecīgo 
dalībvalstu karogu, un kas attiecas uz 
tādiem krājumiem Savienības ūdeņos, kuru 
nozvejai tām ir iedalītas zvejas iespējas, kā 
arī, kas piemērojami kuģiem, kas zvejo 
dalībvalsts teritoriālajos ūdeņos.

Grozījums Nr. 96

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ir saderīgi ar 2. un 3. pantā 
izklāstītajiem mērķiem

(a) ir saderīgi ar 2. un 3. pantā 
izklāstītajiem mērķiem, kā arī 4. pantā 
noteiktajiem labas pārvaldības 
principiem;

Grozījums Nr. 97

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) tie izstrādāti kā saskaņots plāns, 
ietverot saskaņā ar 21. pantu veiktos 
pasākumus;

Pamatojums

Dalībvalstu piemērotie pasākumi, lai īstenotu daudzgadu plāna noteikumus, tiek izklāstīti 
saskaņotā plānā, nevis tikai īstenoti kā atsevišķu pasākumu kopums. Tiem jāietver visi 
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pasākumi, kas īstenoti tehnisko pasākumu ietvaros.

Grozījums Nr. 98

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) palīdz efektīvi sasniegt daudzgadu 
plāna mērķus un kvantitatīvi nosakāmos 
mērķapjomus un

(c) palīdz efektīvi, ar augstu iespējamības 
pakāpi un noteiktajā termiņā sasniegt 
daudzgadu plāna mērķus un kvantitatīvi 
nosakāmos mērķapjomus; un

Grozījums Nr. 99

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kam saskaņā ar daudzgadu 
plānu ir kopīga zvejas vieta, koordinējas 
un sadarbojas cita ar citu, lai 
nodrošinātu, ka pasākumi atbilst 
2. punkta prasībām.

Grozījums Nr. 100

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – 1.b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts ar lielāko daļu krājumos no 
kopējās pieļaujamās nozvejas vai piepūles 
ir atbildīga par sadarbības koordinēšanu.

Grozījums Nr. 101

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – 1.c apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis izskata konsultatīvo padomju, 
attiecīgo zivsaimniecības nozares 
ieinteresēto personu un zinātnisko iestāžu 
sniegto informāciju, atzinumus un 
ieteikumus.

Grozījums Nr. 102

Regulas priekšlikums
17. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja dalībvalsts negūst rezultātus, ko 
paredzēts sasniegt ar pasākumiem, kurus 
īsteno saskaņā ar šo pantu, šai dalībvalstij 
tiek pārtraukta vai apturēta Savienības 
finansiālā palīdzība, ko sniedz saskaņā ar 
KZP.

Grozījums Nr. 103

Regulas priekšlikums
21. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tehnisko pasākumu sistēmā, kas izveidota 
atbilstīgi 14. pantam, dalībvalstīm var būt
atļauts saskaņā ar minēto sistēmu pieņemt 
pasākumus, kuros nosaka tehniskos 
pasākumus, kas piemērojami kuģiem, kuri
peld ar attiecīgo dalībvalstu karogu, un 
kas attiecas uz tādiem krājumiem attiecīgo 
dalībvalstu ūdeņos, kuru nozvejai tām ir 
iedalītas zvejas iespējas. Dalībvalstis 
nodrošina to, ka šādi tehniskie pasākumi:

Tehnisko pasākumu sistēmā, kas izveidota 
atbilstīgi 14. pantam, dalībvalstīm atļauts 
saskaņā ar minēto sistēmu pieņemt 
pasākumus, kuros nosaka tehniskos 
pasākumus, kas piemērojami visiem
kuģiem, kuri darbojas saistībā ar tādiem 
krājumiem attiecīgo dalībvalstu ūdeņos, 
kuru nozvejai tām ir iedalītas zvejas 
iespējas. Dalībvalstis nodrošina to, ka šādi 
tehniskie pasākumi:

Grozījums Nr. 104

Regulas priekšlikums
21. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis, kam ir kopīga zvejas 
vieta, koordinējas un sadarbojas cita ar 
citu, lai nodrošinātu, ka pasākumi atbilst 
1. punkta prasībām.

Grozījums Nr. 105

Regulas priekšlikums
21. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Ja dalībvalsts negūst rezultātus, ko 
paredzēts sasniegt ar pasākumiem, kurus 
ievieš saskaņā ar šo pantu, šai dalībvalstij 
tiek pārtraukta vai apturēta Savienības 
finansiālā palīdzība, ko sniedz saskaņā ar 
KZP.

Grozījums Nr. 106

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar 55. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai 
noteiktu tehniskos pasākumus, uz kuriem 
attiecas tehnisko pasākumu sistēma, ja 
dalībvalstis, kurām ir atļauts veikt 
pasākumus atbilstīgi 21. pantam, nepaziņo 
šādus pasākumus Komisijai trīs mēnešu 
laikā pēc attiecīgās tehnisko pasākumu 
sistēmas spēkā stāšanās dienas.

1. Saskaņā ar 55. pantu Komisija pieņem
deleģētos aktus, lai noteiktu tehniskos 
pasākumus, uz kuriem attiecas tehnisko 
pasākumu sistēma, ja dalībvalstis, kuras ir 
pilnvarotas veikt pasākumus atbilstīgi 
21. pantam, nepaziņo šādus pasākumus 
Komisijai trīs mēnešu laikā pēc attiecīgās 
tehnisko pasākumu sistēmas spēkā stāšanās 
dienas.
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Grozījums Nr. 107

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ir piemērojami tikai tiem zvejas 
kuģiem, kuri peld ar minētās dalībvalsts 
karogu, vai — attiecībā uz zvejas 
darbībām, ko neveic zvejas kuģis, —
personām, kuras veic uzņēmējdarbību 
attiecīgajā teritorijā;

(a) ir piemērojami visiem kuģiem, kuri 
darbojas saistībā ar tādiem krājumiem 
attiecīgo dalībvalstu ūdeņos, kuru 
nozvejai tām ir iedalītas zvejas iespējas;

Pamatojums
Piekrastes ūdeņos dalībvalstu prasībām jāattiecas uz visiem zvejas kuģiem, neatkarīgi no to 
valstiskās piederības. Jebkura citādāka pieeja nebūtu uzskatāma par taisnīgu attiecībā uz 
visiem.

Grozījums Nr. 108

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja saglabāšanas un pārvaldības 
pasākumi, kas jāpieņem dalībvalstij, var 
ietekmēt citu dalībvalstu zvejas kuģus, 
šādus pasākumus pieņem tikai pēc tam, kad
ar Komisiju, attiecīgajām dalībvalstīm un
attiecīgajām konsultatīvajām padomēm ir
notikusi apspriešanās par pasākumu 
projektu, kam pievienots paskaidrojuma 
raksts.

2. Ja saglabāšanas un pārvaldības 
pasākumi, kas jāpieņem dalībvalstij, var 
ietekmēt citu dalībvalstu zvejas kuģus, 
šādus pasākumus pieņem tikai pēc tam, kad
Komisijai, attiecīgajām dalībvalstīm un 
attiecīgajām konsultatīvajām padomēm par 
pasākumiem ir nosūtīts paziņojums, kam 
pievienots paskaidrojuma raksts, kas 
apliecina, ka šie pasākumi nav 
diskriminējoši.

Pamatojums
Krājumu saglabāšanas interesēs, kā arī lai veicinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem zvejas 
kuģiem, dalībvalstu loma attiecībā uz šo jautājumu ir jānostiprina.

Grozījums Nr. 109
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Regulas priekšlikums
26.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26.a pants
Dalībvalstu pasākumi, lai īstenotu vides 

tiesību aktus
1. Dalībvalsts var piemērot 
nediskriminējošus zvejniecības 
pasākumus īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijās Direktīvas 92/43/EEK 6. panta, 
Direktīvas 2009/147/EK 4. panta un 
Direktīvas 2008/56/EK 13. panta 
4. punkta nozīmē, kā arī saskaņā ar 
Direktīvas 92/43/EEK 12. pantu un 
reģionālajām jūras konvencijām 
aizsargājamās jūras teritorijās un jutīgās 
jūras ekosistēmās saskaņā ar vispārējiem 
nolīgumiem, ko Savienība ir parakstījusi, 
un ūdeņos, uz kuriem attiecas šīs 
dalībvalsts suverenitāte vai jurisdikcija. 
Dalībvalsts pasākumi ir saderīgi ar šīs 
regulas 2. un 3. pantā izklāstītajiem 
mērķiem un nav mazāk stingri kā spēkā 
esošajos Savienības tiesību aktos noteiktie 
pasākumi.
2. Ja saglabāšanas un pārvaldības 
pasākumi, ko dalībvalsts grasās pieņemt, 
var attiekties uz citu dalībvalstu zvejas 
kuģiem, šādus pasākumus pieņem tikai 
pēc apspriešanās ar Komisiju, 
attiecīgajām dalībvalstīm un attiecīgajām 
konsultatīvajām padomēm par pasākumu 
projektu, kam pievienots paskaidrojuma 
raksts. Šādā paskaidrojuma rakstā ietver:
(a) ierosinātā pasākuma zinātnisko 
pamatojumu;
(b) flotu darbības konkrētajā teritorijā, 
norādot valstis, rīkus un mērķsugas;
(c) citus saglabāšanas pasākumus, ko 
piemēro šai teritorijai;
(d) uzraudzības un kontroles pasākumus, 
ko dalībvalsts plāno īstenot konkrētajā 
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teritorijā.
3. Dalībvalstis un attiecīgās reģionālās 
konsultatīvās padomes var iesniegt savas 
rakstiskās atsauksmes Komisijai 
30 darbdienu laikā pēc paziņošanas 
dienas. 
4. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 55. pantu, lai 
30 darbdienu laikā pēc ierosinātā 
pasākuma paziņošanas to apstiprinātu, 
atceltu vai grozītu.

Pamatojums

Jāpastāv ātrai un godīgai iespējai dalībvalstīm īstenot zvejniecības pasākumus savās 
aizsargājamās jūras teritorijās arī ārpus 12 nm. Šis teksts daudz neatšķiras no ierosinātā un 
gandrīz apstiprinātā teksta grozītajā 2008. gada regulā par tehniskajiem pasākumiem.

Grozījums Nr. 110

Regulas priekšlikums
27. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1) Ikviena dalībvalsts novērtē tās zvejas 
kapacitāti un īsteno pasākumus 
kapacitātes samazināšanai, ja ir 
pārsniegta maksimāli pieļaujamā 
kapacitāte saskaņā ar 34. pantu. 

1. Katra dalībvalsts ne vēlāk kā 2013. gada 
31. decembrī izveido nododamu zvejas 
koncesiju sistēmu, kas attiecas uz:

1. Katra dalībvalsts, pamatojoties uz 
taisnīgiem, vienlīdzīgiem un 
pārredzamiem kritērijiem var izveidot
nododamu zvejas koncesiju sistēmu vai 
pieņemt citus uz tiesībām pamatotus 
pārvaldības instrumentus attiecībā uz 
kuģiem, kas peld ar tās karogu.:

(a) visiem zvejas kuģiem, kuru lielākais 
garums ir 12 metri vai vairāk, un 
(b) visiem zvejas kuģiem, kuru lielākais 
garums ir mazāks par 12 metriem un kuri 
zvejo ar velkamiem zvejas rīkiem.
2. Dalībvalstis var paplašināt nododamu 
zvejas koncesiju sistēmu, attiecinot to uz 

2. Dalībvalstis informē Komisiju par 
jebkādiem lēmumiem izveidot nododamu 
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zvejas kuģiem, kuru lielākais garums ir 
mazāks par 12 metriem un kuri izmanto 
cita veida, nevis velkamus zvejas rīkus, un 
par to tās informē Komisiju.

zvejas koncesiju sistēmu vai uz tiesībām 
pamatotu pārvaldību, kā arī nodrošina 
attiecīgās informācijas publisku 
pieejamību.

Grozījums Nr. 111

Regulas priekšlikums
27. pants – 3.a līdz 3.e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Nododamās zvejas koncesijas paliek 
tās dalībvalsts īpašumā, kas atbildīga par 
to iedalīšanu. Dalībvalsts var atsaukt 
turētāja nododamās zvejas koncesijas, ja 
netiek pildīti to piešķiršanas politikā 
noteiktie mērķi un prasības un ja turētājs 
nav izpildījis attiecīgās dalībvalsts 
pamatotās prasības par atbilstības 
nodrošināšanu.
3.b Izstrādājot nododamo zvejas koncesiju 
sistēmu, ko tās var pieņemt, dalībvalstis 
ņem vērā sociālos, ekonomiskos un vides 
kritērijus, kā arī var:
(a) noteikt ierobežojumus attiecībā uz to, 
cik daudz zvejas koncesiju var piešķirt 
vienam turētājam;
(b) noteikt ierobežojumus attiecībā uz to, 
kādu daudzumu nododamo zvejas 
koncesiju var reģistrēt viens kuģis;
(c) ierobežot vai aizliegt nododamo zvejas 
koncesiju tālāknodošanu starp 
konkrētiem zvejas flotes segmentiem;
(d) ierobežot vai aizliegt nododamo zvejas 
koncesiju tālāknodošanu starp noteiktiem 
ģeogrāfiskiem apgabaliem, lai tādējādi 
aizsargātu piekrastes kopienas;
(e) ierobežot vai aizliegt ikgadējo piešķirto 
zvejas iespēju iznomāšanu, lai 
nodrošinātu, ka turētāju līdzdalība 
attiecīgajā zivsaimniecībā ir tieša un 
ilgtermiņa;
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(f) ierobežot to, kādā mērā nododamās 
zvejas koncesijas varētu tikt sadalītas, un 
pieprasīt, lai kuģi turētu obligātu to 
daudzumu, zvejas atļauju saņemšanai;
(g) ierobežot nododamo zvejas koncesiju 
tālāknodošanu pusēm, kurām ir tieša 
ekonomiskā saistība ar attiecīgo 
zivsaimniecību;
(h) pieprasīt kuģa norakstīšanu lūžņos, ja 
tam tirdzniecības rezultātā ir mazāk 
nododamo zvejas koncesiju nekā 
obligātais noteiktais daudzums;
(i) rezervēt jaunpienācējiem paredzētu 
zvejas iespēju daļu;
3.c Dalībvalstis informē Komisiju par 
savu vēlmi izstrādāt jebkādu šādu sistēmu 
un dara publiski pieejamu visu attiecīgo 
informāciju.
3.d Komisija saskaņā ar 55. pantu var 
pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem tā 
atsakās atzīt kādas dalībvalsts noteikto 
nododamo zvejas koncesiju sistēmu, ja 
Komisija uzskata, ka attiecīgā sistēma 
nedos iespēju samazināt kapacitāti tādā 
mērā, lai sasniegtu 10. panta 1. punktā 
noteikto mērķi, un šādos gadījumos, ja 
netiek veiktas apmierinošas korekcijas, 
Komisija var piemērot 50. panta 2. punktā 
minētos finanšu pasākumus.
3.e Pirms nododamo zvejas koncesiju 
jebkādas piešķiršanas dalībvalstis publicē 
paziņojumu par politiku šajā jomā, 
norādot mērķus, vispārējos vilcienos 
norādot, kādā veidā tiks īstenota 
nododamo zvejas koncesiju tirdzniecība, 
un sniedzot detalizētu informāciju par 
noteikumiem un normām, kas tiks 
piemērotas, kā arī izskaidrojot kādā veidā 
koncesiju darbību var apturēt.

Grozījums Nr. 112
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Regulas priekšlikums
28. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katra dalībvalsts, pamatojoties uz 
pārredzamiem kritērijiem, iedala 
nododamas zvejas koncesijas attiecībā uz 
katru krājumu vai krājumu grupu, kuru 
zvejas iespējas ir iedalītas saskaņā ar 
16. pantu, izņemot zvejas iespējas, kas 
iegūtas saskaņā ar ilgtspējīgas 
zivsaimniecības nolīgumiem.

2. Katra dalībvalsts, kas izvēlas izveidot 
nododamo zvejas koncesiju sistēmu, 
iedala nododamās zvejas koncesijas
pamatojoties uz līdztiesīgiem un
pārredzamiem vides un sociālās jomas
kritērijiem, attiecībā uz katru krājumu vai 
krājumu grupu, kuru zvejas iespējas ir 
iedalītas saskaņā ar 16. pantu, izņemot 
zvejas iespējas, kas iegūtas ārpus 
Savienības ūdeņiem. Pārredzamos 
kritērijus nododamo zvejas koncesiju 
piešķiršanai nosaka Eiropas Parlaments 
un Padome, tie ir publiski pieejami un 
ietver turpmāk nosauktos elementus, bet 
ne tikai:
(a) selektīvāku zvejas paņēmienu, rīku un 
prakšu izmantošanu ar nelielu ietekmi uz 
jūras ekosistēmu;
(b) labus atbilstības rādītājus kopējās 
zivsaimniecības politikas noteikumiem un 
saskaņā ar zinātniskiem ieteikumiem 
noteiktiem nozvejas un/vai zvejas piepūles 
ierobežojumiem;
(c) nodrošina lielāku un kvalitatīvāku 
nodarbinātību ar nosacījumu, ka tam nav 
negatīvas ietekmes uz vidi;
(d) tādu kuģu un zvejas paņēmienu 
izmantošanu, kam ir zemas degvielas 
emisijas un kas ir energoefektīvi; 
(e) videonovērošanas vai līdzvērtīga 
novērošanas elektroniskā aprīkojuma 
izmantošanu;
(f) tādu darba apstākļu nodrošināšanu, 
kas atbilst attiecīgajiem starptautiskajiem 
standartiem, it sevišķi Starptautiskās 
Darba organizācijas 2007. gada 
Konvencijai par darbu zvejniecībā;
(g) paziņoto ražošanas apjomu vismaz trīs 
iepriekšējo gadu laikā.
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Grozījums Nr. 113

Regulas priekšlikums
28. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Nododamas zvejas koncesijas dalībvalsts 
drīkst iedalīt tāda zvejas kuģa īpašniekam, 
kas peld ar attiecīgās dalībvalsts karogu, 
vai juridiskām vai fiziskām personām tikai 
izmantošanai zvejā ar šādu kuģi.
Nododamas zvejas koncesijas var apvienot, 
lai juridiskas vai fiziskas personas vai 
atzītas ražotāju organizācijas veiktu to 
kolektīvu pārvaldību. Dalībvalstis, 
pamatojoties uz pārredzamiem un 
objektīviem kritērijiem, var ierobežot 
tiesības saņemt nododamas zvejas 
koncesijas.

4. Nododamas zvejas koncesijas dalībvalsts 
drīkst iedalīt tāda zvejas kuģa īpašniekam, 
kas ir aktīvi iesaistīts zvejniecības nozarē 
un kas peld ar attiecīgās dalībvalsts 
karogu, vai juridiskām vai fiziskām 
personām, kuras ir aktīvi iesaistītas 
zvejniecības nozarē, tikai izmantošanai 
zvejā ar šādu kuģi. Nododamas zvejas 
koncesijas var apvienot, lai juridiskas vai 
fiziskas personas, kas ir tieši iesaistītas 
zvejniecības nozarē, vai atzītas ražotāju 
organizācijas vai līdzīgas struktūras,
veiktu to kolektīvu pārvaldību.
Dalībvalstis, pamatojoties uz 
pārredzamiem un objektīviem kritērijiem, 
var ierobežot tiesības saņemt nododamas 
zvejas koncesijas.

Grozījums Nr. 114

Regulas priekšlikums
28. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis var ierobežot nododamu 
zvejas koncesiju derīguma termiņu uz 
laiku, kas nav mazāks par 15 gadiem, šādu 
koncesiju pārdalīšanas nolūkā. Ja 
dalībvalstis nav ierobežojušas nododamu 
zvejas koncesiju derīguma termiņu, tās var 
atsaukt šādas koncesijas, par to paziņojot 
vismaz 15 gadus iepriekš.

5. Dalībvalstis var ierobežot nododamu 
zvejas koncesiju derīguma termiņu uz 
laiku, kas nav mazāks par septiņiem 
gadiem, šādu koncesiju pārdalīšanas 
nolūkā. Ja dalībvalstis nav ierobežojušas 
nododamu zvejas koncesiju derīguma 
termiņu, tās var atsaukt šādas koncesijas, 
par to paziņojot vismaz septiņus gadus 
iepriekš.
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Grozījums Nr. 115

Regulas priekšlikums
28. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstis var iedalīt nododamās 
zvejas koncesijas bez maksas vai pieprasīt 
maksu, vai iedalīt tās, izmantojot izsoles, 
kurās piedalās tikai tie turētāji, kas 
panākuši atbilstību visām pārējām 
prasībām.

Grozījums Nr. 116

Regulas priekšlikums
28. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Neskarot 5. un 6. punktu, dalībvalstis var 
atsaukt nododamas zvejas koncesijas, kuras 
zvejas kuģis nav izmantojis trīs gadus pēc 
kārtas.

7. Neskarot 5. un 6. punktu, dalībvalstis var 
atsaukt un pārdalīt nododamas zvejas 
koncesijas, kuras zvejas kuģis nav 
izmantojis divus gadus pēc kārtas.

Grozījums Nr. 117

Regulas priekšlikums
28. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Ieviešot nododamo zvejas koncesiju 
sistēmu, dalībvalstīm jāpielāgo savi 
noteikumi, lai aizsargātu piekrastes zvejas 
intereses un lai nodrošinātu aizsardzību 
pret sistēmas negatīvajiem aspektiem, 
piemēram, pārmērīgu koncentrāciju vai 
spekulāciju.
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Pamatojums

Zvejas koncesiju koncentrācija un spekulācija, kā arī nespēja aizsargāt piekrastes zvejas 
intereses nopietni apdraud nododamu zvejas koncesiju sistēmas atbilstīgu darbību.

Grozījums Nr. 118

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pamatojoties uz zvejas iespējām, kas 
iedalītas dalībvalstīm vai noteiktas 
pārvaldības plānos, kurus dalībvalstis 
pieņēmušas saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1967/2006 19. pantu, dalībvalstis 
iedala individuālas zvejas iespējas 
nododamu zvejas koncesiju turētājiem, kā 
minēts 28. pantā.

1. Neatkarīgi no tā, vai dalībvalsts ir 
izvēlējusies ieviest nododamu zvejas 
koncesiju sistēmu, dalībvalstis saskaņā ar 
33. pantu un 28. panta 2. punktā 
uzskaitītajiem pārredzamajiem kritērijiem,
pamatojoties uz zvejas iespējām, kas 
iedalītas dalībvalstīm vai noteiktas 
pārvaldības plānos, kurus dalībvalstis 
pieņēmušas saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1967/2006 19. pantu, dalībvalstis 
iedala individuālas zvejas iespējas 
nododamu zvejas koncesiju turētājiem.

Grozījums Nr. 119

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādas zvejas iespējās nav paredzēts, ka 
attiecībā uz jebkuru sugu jebkurā vienā 
gadā vai gada daļā tiktu pārsniegts 
līmenis, kas nepieciešams, lai sasniegtu 
mērķi, kas noteikts 10. panta 1. punktā.

Pamatojums
Zivju krājumus ir iznīcinājusi tuvredzīga pieeja un tas, ka valdības atteicās ievērot 
zinātniskos ieteikumus. Mērķim atjaunot krājumus līdz līmenim virs maksimālā ilgtspējīgas 
ieguves apjoma ir jābūt prioritātei.
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Grozījums Nr. 120

Regulas priekšlikums
29. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis var rezervēt līdz 5 % zvejas 
iespēju. Tās nosaka mērķus un 
pārredzamus kritērijus šādu rezervētu 
zvejas iespēju iedalīšanai. Šīs zvejas 
iespējas drīkst iedalīt tikai 
saņemttiesīgiem nododamu zvejas 
koncesiju turētājiem, kā noteikts 28. panta 
4. punktā.

4. Dalībvalstis var rezervēt līdz 20 %
zvejas iespēju. Tās nosaka mērķus un 
pārredzamus kritērijus šādu rezervētu 
zvejas iespēju iedalīšanai.

Pamatojums

Rezerves ļauj dalībvalstīm ilgtspējīgākiem operatoriem piešķirt zvejas iespējas.

Grozījums Nr. 121

Regulas priekšlikums
29. pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Iedalot nododamas zvejas koncesijas 
saskaņā ar 28. pantu un iedalot zvejas 
iespējas saskaņā ar šā panta 1. punktu, 
dalībvalsts tai iedalīto zvejas iespēju 
robežās var paredzēt stimulus zvejas 
kuģiem, kuri izmanto selektīvus zvejas 
rīkus, ar kuriem tiek izskausta nevēlama 
piezveja.

5. Iedalot nododamas zvejas koncesijas 
saskaņā ar 28. pantu un iedalot zvejas 
iespējas saskaņā ar šā panta 1. punktu, 
dalībvalsts var paredzēt stimulus zvejas 
kuģiem, kuri piemēro mazietekmes zvejas 
metodes un/vai izmanto selektīvus zvejas 
rīkus un prakses, kas novērš nevēlamas 
nozvejas un citu negatīvu ietekmi uz jūras 
vidi.
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Grozījums Nr. 122

Regulas priekšlikums
30. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka reģistrs un sīka 
informācija par noteikumiem un 
nosacījumiem, saskaņā ar kuriem ir 
tikušas piešķirtas nododamās zvejas 
koncesijas un zvejas iespējas, ir publiski 
pieejams.

Pamatojums
Nav pieļaujams, ka sabiedrībai nebūtu iespējams noteikt turētāju identitāti, kā arī nebūtu 
iespējams uzzināt, kādi nosacījumi šiem turētājiem jāizpilda.

Grozījums Nr. 123

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalsts var atļaut nododamu zvejas 
koncesiju nodošanu uz citām dalībvalstīm 
un no citām dalībvalstīm.

2. Dalībvalsts nevar atļaut nododamu 
zvejas koncesiju nodošanu uz citām 
dalībvalstīm un no citām dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 124

Regulas priekšlikums
31. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Dalībvalstis var atļaut nodot 
koncesijas, ja kuģi, kas pārdod savas 
zvejas tiesības, beidz izmantot un nodod 
lūžņos.
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Pamatojums
Eiropas zvejas flotes kapacitāte ir jāsamazina. Šāda nodošana kuģu īpašniekiem dod būtiskus 
finansiālus ieguvumus, un kuģa nodošana lūžņos arī var būt ienesīga.   

Grozījums Nr. 125
Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts nolemj, kādā veidā 
zvejas iespējas, kuras tai iedalītas saskaņā 
ar 16. pantu un uz kurām neattiecas 
nododamu zvejas koncesiju sistēma, var 
iedalīt kuģiem, kas peld ar tās karogu. Tā 
informē Komisiju par iedalīšanas metodi.

1. Katra dalībvalsts nolemj, kādā veidā 
zvejas iespējas, kuras tai iedalītas saskaņā 
ar 16. pantu un uz kurām neattiecas 
nododamu zvejas koncesiju sistēma, var 
iedalīt kuģiem, kas peld ar tās karogu, 
tostarp mazapjoma zvejas kuģiem, 
pamatojoties uz pārredzamiem un 
objektīviem kritērijiem, kā arī saskaņā ar 
28. panta 2. punktā noteiktajiem 
kritērijiem, kuri ir publiski pieejami. Tā 
informē Komisiju par iedalīšanas metodi.

Grozījums Nr. 126

Regulas priekšlikums
33.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33.a pants
Zvejas kapacitātes noteikšana
Dalībvalstu zvejas flotes novērtē saistībā 
ar to spēju nozvejot zivis. Šajā nolūkā 
Komisija līdz 2013. gada 31. jūlijam 
iesniedz priekšlikumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei par 
grozījumiem Padomes Regulā (EEK) 
Nr. 2930/1986, lai noteiktu zvejas 
kapacitāti pēc šādiem raksturlielumiem:
(a) kopējais garums;
(b) platums;
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(c) tilpība bruto tonnās;
(d) dzinēja jauda;
(e) rīka veids;
(f) rīka izmēri (ietverot izmantoto vienību 
skaitu);
(g) visi pārējie izmērāmie raksturlielumi, 
kas ietekmē kuģa spēju nozvejot zivis.
Līdz 2013. gada 31. decembrim Komisija 
publicē detalizētu sarakstu ar katras 
dalībvalsts aktīvo zvejas flotu kapacitāti 
kopā ar novērtējumu par katras flotes 
atbilstīgo kapacitāti, ņemot vērā tai 
pieejamos resursus. Komisija šo 
dokumentu sagatavo, pamatojoties uz 
dalībvalstu sniegto informāciju, kā arī uz 
citu tai pieejamo informāciju, tostarp 
zinātnisko institūtu, reģionālo 
zivsaimniecības organizāciju un citu 
struktūru sniegto informāciju.

Grozījums Nr. 127

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis paredz savu flotu zvejas 
kapacitātes koriģēšanas pasākumus, lai 
panāktu faktisku līdzsvaru starp šo zvejas 
kapacitāti un savām zvejas iespējām.

1. Dalībvalstis saskaņā ar 2. panta 
2. punktu, bet ne vēlāk kā 2015. gadā
paredz savu flotu zvejas kapacitātes 
koriģēšanas pasākumus, lai panāktu 
faktisku līdzsvaru starp šo zvejas kapacitāti 
un savām zvejas iespējām. Šo pasākumu 
pamatā ir flotes kapacitātes novērtējums 
saistībā ar zvejas iespējām, kā noteikts 
11. pantā, un tos īsteno saistībā ar 
daudzgadu plāniem. Ja daudzgadu plāna 
nav, šos pasākumus nosaka kā prioritāti 
un ne vēlāk kā [2015. gadā]. Dalībvalstis 
reizi gadā ziņo Komisijai par panākto 
progresu.
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Pamatojums

Flotes kapacitātes novērtējums ir efektīvas flotes pārvaldības priekšnoteikums, un dalībvalstu 
rīcībai ir jānosaka skaidri termiņi.

Grozījums Nr. 128

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katras dalībvalsts flotes maksimāli 
pieļaujamā zvejas kapacitāte ir noteikta
II pielikumā.

1. Katras dalībvalsts flotes maksimāli 
pieļaujamā zvejas kapacitāte ir noteikta, 
pamatojoties uz datiem, kas sniegti 
saskaņā ar 33.a panta otro apakšpunktu.

Grozījums Nr. 129

Regulas priekšlikums
35. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. Komisija reizi gadā sagatavo ziņojumu 
par to, kā dalībvalstis ievēro 33.a pantā, 
35. pantā un šajā pantā noteiktās 
saistības.

Grozījums Nr. 130

Regulas priekšlikums
36. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Savienības zvejas flotes reģistrā iekļauto 
informāciju dara pieejamu visām 
dalībvalstīm. Saskaņā ar 55. pantu 
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus attiecībā uz 1. punktā minētās 
informācijas noteikšanu.

4. Savienības zvejas flotes reģistrā iekļauto 
informāciju dara pieejamu visām
dalībvalstīm un sabiedrībai. Saskaņā ar 
55. pantu Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus attiecībā uz 1. punktā 
minētās informācijas noteikšanu.
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Pamatojums
 Atklātība un pārredzamība.

Grozījums Nr. 131

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis vāc bioloģiskos, tehniskos, 
vides un sociāli ekonomiskos datus, kas 
vajadzīgi uz ekosistēmu balstītai 
zvejniecības pārvaldībai, pārvalda tos un 
dara tos pieejamus zinātnisko datu 
galalietotājiem, tostarp Komisijas 
izraudzītām struktūrām. Minētie dati jo 
īpaši nodrošina iespēju novērtēt:

1. Dalībvalstis vāc bioloģiskos, tehniskos, 
vides un sociāli ekonomiskos datus, kas 
vajadzīgi uz ekosistēmu balstītai 
zvejniecības un akvakultūras pārvaldībai, 
pārvalda tos un dara tos pieejamus
sabiedrībai, un atbilstīgi prasībām 
piegādā tos zinātnisko datu galalietotājiem, 
tostarp Komisijas izraudzītām struktūrām.
Minētie dati attiecībā uz krājumiem, kas 
nevar nodrošināt maksimālo ilgtspējīgas 
ieguves apjomu, tiek vākti vismaz reizi 
divos gados. Tie jo īpaši nodrošina iespēju 
novērtēt:

Pamatojums
Ir jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu, ka dati atspoguļo reālo attiecīgā brīža situāciju. Ir 
jābūt pašsaprotamam, ka dati ir publiski pieejami vienmēr, ārkārtas situācijām esot 
vienīgajam izņēmumam. Ir vajadzīgi dati, lai pierādītu, ka akvakultūras pārvaldība neizrādās 
kaitējoša jūras videi.

Grozījums Nr. 132

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) izmantoto jūras bioloģisko resursu 
stāvokli;

(a) izmantoto jūras bioloģisko resursu
attiecīgā brīža stāvokli;
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Grozījums Nr. 133

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) zvejas apjomu un zvejas darbību 
ietekmi uz jūras bioloģiskajiem resursiem 
un jūras ekosistēmām, un

(b) attiecīgā brīža zvejas apjomu, tostarp 
piezveju un zvejas darbību, kā arī 
akvakultūras ietekmi uz jūras 
bioloģiskajiem resursiem un jūras 
ekosistēmām, un to, kādā mērā tiek 
sasniegts laba vides stāvokļa mērķis 
saskaņā ar Direktīvu 2008/56/EK, kā arī

Grozījums Nr. 134

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) zvejniecības, akvakultūras un apstrādes 
nozares sociāli ekonomiskos rādītājus 
Savienības ūdeņos un ārpus tiem.

(c) zvejniecības, akvakultūras un apstrādes 
nozares attiecīgā brīža sociāli 
ekonomiskos rādītājus Savienības ūdeņos 
un ārpus tiem.

Grozījums Nr. 135

Regulas priekšlikums
37. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) nodrošina to, ka savāktie dati ir precīzi 
un ticami;

(d) nodrošina to, ka savāktie dati ir precīzi, 
ticami un visaptveroši;

Grozījums Nr. 136
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Regulas priekšlikums
37. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) nodrošināt, ka zinātniskajos datos un 
metodikās pie datu apkopošanas ņem vērā 
tādus faktorus kā acidifikācija un jūras 
temperatūras, tādējādi nodrošinot, ka dati 
tiek iegūti no dažādiem reģioniem visa 
gada gaitā;

Grozījums Nr. 137

Regulas priekšlikums
37. pants – 2. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) iedala nododamas zvejas koncesijas 
ar nosacījumu, ka turētāji reizi gadā 
sniedz dalībvalstīm ekonomikas un 
sociālos datus saskaņā ar 37. panta 
1. punktu;

Grozījums Nr. 138

Regulas priekšlikums
37. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) nodrošina savākto datu drošu glabāšanu 
un attiecīgā gadījumā savākto datu 
pienācīgu aizsardzību un 
konfidencialitāti;

(f) nodrošina savākto datu drošu glabāšanu, 
darot tos sabiedrībai pieejamus, izņemot 
vienīgi ārkārtējus apstākļus, kad varētu 
būt nepieciešams attiecīgs aizsardzības un
konfidencialitātes līmenis un kad tiek 
paziņots par šādu ierobežojumu 
iemesliem;
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Grozījums Nr. 139

Regulas priekšlikums
37. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) nodrošina to, ka Komisijai vai tās 
izraudzītām struktūrām ir piekļuve valsts 
datubāzēm un sistēmām, kuras izmanto 
savākto datu apstrādei, nolūkā pārbaudīt 
datu esību un kvalitāti.

(g) nodrošina to, ka Komisijai vai tās 
izraudzītām struktūrām ir piekļuve visām
valsts datubāzēm un sistēmām, kuras 
izmanto savākto datu apstrādei, nolūkā 
pārbaudīt datu esību un kvalitāti.

Grozījums Nr. 140

Regulas priekšlikums
37. pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Datu vākšanu, pārvaldību un 
izmantošanu no 2014. gada veic saskaņā ar
daudzgadu programmu. Šādā daudzgadu 
programmā iekļauj vācamo datu 
precizitātes mērķus un apkopojuma 
pakāpes šādu datu vākšanai, pārvaldībai un 
izmantošanai.

5. Datu vākšanu, pārvaldību un 
izmantošanu veic saskaņā ar Padomes 
2008. gada 25. februāra Regulu (EK) 
Nr. 199/2008 par Kopienas sistēmas 
izveidi datu vākšanai, pārvaldībai un 
izmantošanai zivsaimniecības nozarē un 
par atbalstu zinātniskā padoma izstrādei 
saistībā ar kopējo zivsaimniecības 
politiku1, kas tiek pārskatīta un/vai 
grozīta, vai, vajadzības gadījumā, aizstāta 
ar regulējumu, kas atbilst vismaz tādiem 
pašiem standartiem, kādi nepieciešami šā 
panta īstenošanai. No 2014. gada datu 
vākšanu, pārvaldību un izmantošanu 
reglamentē jauna daudzgadu programma, 
kas izstrādāta saskaņā ar šo pantu un 
Regulu Nr. 199/2008/EK. Šādā daudzgadu 
programmā iekļauj vācamo datu 
precizitātes mērķus un apkopojuma 
pakāpes šādu datu vākšanai, pārvaldībai un 
izmantošanai.

Regulu (EK) Nr. 199/2008 turpina 
piemērot valsts programmām, kas 
pieņemtas datu vākšanai un pārvaldībai 
2011., 2012. un 2013. gadā.
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_____________
1OV L 60, 5.3.2008., 1. lpp. 

Grozījums Nr. 141

Regulas priekšlikums
37. pants – 6. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Saskaņā ar 55. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai 
attiecībā uz 5. punktā minēto daudzgadu 
programmu norādītu vācamo datu 
precizitātes mērķus un lai noteiktu 
apkopojuma pakāpes šādu datu vākšanai, 
pārvaldībai un izmantošanai.

6. Saskaņā ar 55. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai 
attiecībā uz 5. punktā minēto daudzgadu 
programmu norādītu vācamo datu 
precizitātes mērķus un lai noteiktu 
apkopojuma pakāpes šādu datu vākšanai, 
pārvaldībai un izmantošanai, kā arī lai 
nodrošinātu koordināciju starp 
dalībvalstīm attiecībā uz datu vākšanu un 
to uzrādīšanu.

Grozījums Nr. 142

Regulas priekšlikums
38. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja dalībvalsts neiesniedz zinātniskos 
datus, par kuru vākšanu tā ir atbildīga, un 
neiesniedz tos arī pēc pamatotiem 
pieprasījumiem to izdarīt, Komisija 
saskaņā ar 50. pantu aptur finansiālās 
palīdzības maksājumus.

Pamatojums
Jau daudzus gadus dalībvalstīm ir pieprasīts vākt datus, bet dažas to nav darījušas. 
Zinātniskie dati ir izšķiroši svarīgi, lai nodrošinātu regulas efektīvu darbību, tāpēc Komisijai 
ir jābūt pieejamām sankcijām.
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Grozījums Nr. 143

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienība piedalās zvejniecības jomā 
izveidotu starptautisku organizāciju, 
tostarp reģionālu zvejniecības pārvaldības 
organizāciju (RZPO), darbībās saskaņā ar 
starptautiskām saistībām un politikas 
mērķiem un atbilstīgi 2. un 3. pantā 
izklāstītajiem mērķiem.

1. Savienība aktīvi sniedz savu 
ieguldījumu zvejniecības jomā izveidotu 
starptautisku organizāciju, tostarp 
reģionālu zvejniecības pārvaldības 
organizāciju (RZPO), darbībās un atbalsta 
tās saskaņā ar starptautiskām saistībām, 
pienākumiem un politikas mērķiem un 
atbilstīgi Savienības principiem un 
mērķiem, kā arī spēkā esošajiem tiesību 
aktiem zivsaimniecības, vides un attīstības 
jomā, tostarp 2. un 3. pantā izklāstītajiem 
mērķiem.

Grozījums Nr. 144

Regulas priekšlikums
39. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Savienības nostāja zvejniecības jomā 
izveidotās starptautiskās organizācijās un 
RZPO balstās uz labāko pieejamo 
zinātnisko ieteikumu, lai nodrošinātu to, ka 
tiek uzturēti vai atjaunoti zvejas resursi, 
kuri pārsniedz maksimālā ilgtspējīgas 
ieguves apjoma nodrošināšanai vajadzīgo 
līmeni.

2. Savienības nostāja zvejniecības jomā 
izveidotās starptautiskās organizācijās un 
RZPO atbilst Savienības principiem un 
mērķiem zivsaimniecības, vides un 
attīstības tiesību aktos, tostarp šīs regulas 
2. pantā noteiktajiem. Tie arī balstās uz 
labāko pieejamo zinātnisko ieteikumu, lai 
nodrošinātu to, ka tiek uzturēti vai atjaunoti 
zvejas resursi, kuri pārsniedz maksimālā 
ilgtspējīgas ieguves apjoma nodrošināšanai 
vajadzīgo līmeni līdz 2015. gadam.

Pamatojums

ES nostāja starptautiskos forumos, piemēram, RZPO, nedrīkstētu būt pretrunā tās mērķiem un 
saistībām citās politikas jomās, piemēram, vides un attīstības politikas jomā.

Grozījums Nr. 145
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Regulas priekšlikums
39. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Savienība aktīvi piedalās zinātnes atziņu 
papildināšanā un ieteikumu izstrādē RZPO 
un starptautiskās organizācijās un atbalsta 
šādu papildināšanu un izstrādi.

3. Savienība aktīvi piedalās zinātnes atziņu 
papildināšanā un labas pārvaldības, 
pārredzamības, piemērošanas pasākumu 
un ieteikumu izstrādē RZPO un citās
starptautiskās organizācijās un atbalsta 
šādu papildināšanu un izstrādi.

Grozījums Nr. 146

Regulas priekšlikums
40. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienība sadarbojas ar trešām valstīm un 
zvejniecības jomā izveidotām 
starptautiskām organizācijām, tostarp 
RZPO, lai veicinātu šādu starptautisku 
organizāciju pieņemtu pasākumu 
ievērošanu.

Savienība sadarbojas ar trešām valstīm un 
zvejniecības jomā izveidotām 
starptautiskām organizācijām, tostarp 
RZPO, lai veicinātu šādu starptautisku 
organizāciju pieņemtu pasākumu 
ievērošanu. Šajā kontekstā Savienībai ir 
jāpastiprina tās centieni, lai nodrošinātu, 
ka trešās valstis ievēro starptautiskas 
konvencijas, tostarp Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Jūras tiesību konvenciju 
(UNCLOS).

Grozījums Nr. 147

Regulas priekšlikums
41. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ilgtspējīgas zivsaimniecības nolīgumi ar 
trešām valstīm veido juridiskās, 
ekonomiskās un vides pārvaldības sistēmu, 
kas regulē zvejas darbības, kuras 
Savienības zvejas kuģi veic trešo valstu 
ūdeņos.

1. Ilgtspējīgas zivsaimniecības nolīgumi ar 
trešām valstīm veido juridiskās, 
ekonomiskās, sociālās un vides pārvaldības 
sistēmu, kas regulē zvejas darbības, kuras
kuģi ar Savienības karogu un/vai 
Savienībai piederoši zvejas kuģi veic trešo 
valstu ūdeņos. Ilgtspējīgas zivsaimniecības 
nolīgumiem jāatbilst starptautiskām 
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saistībām un politikas mērķiem, kā arī 2., 
3. un 4. pantam.

Pamatojums

Nodrošina, ka ES kuģiem ir jāatbilst vienādām prasībām neatkarīgi no tā, kur tie zvejo.

Grozījums Nr. 148

Regulas priekšlikums
41. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Turklāt ilgtspējīgas zivsaimniecības 
nolīgumu mērķis ir izveidot pārvaldības 
sistēmu trešo valstu ūdeņos zvejojošajai 
Savienības flotei, un šī sistēma ir vismaz 
tikpat stingra, cik stingri ir piemērojamie 
Savienības tiesību akti zvejniecības 
pārvaldības, vides aizsardzības un sociālās 
politikas jomā.

Grozījums Nr. 149

Regulas priekšlikums
41. pants – 2. punkts un 2.a līdz 2.e punkti (jauni) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai nodrošinātu tādu zvejas resursu 
saglabāšanos, kuri pārsniedz maksimālā 
ilgtspējīgas ieguves apjoma nodrošināšanai 
vajadzīgo līmeni, Savienības zvejas kuģi 
iegūst tikai pieļaujamās nozvejas 
pārpalikumu, ko trešā valsts noteikusi 
saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Jūras tiesību konvencijas 62. panta 
2. punktu un kas noteikts, pamatojoties uz 
labāko pieejamo zinātnisko ieteikumu un 
attiecīgo informāciju, ar kuru apmainījusies 
Savienība un attiecīgā trešā valsts, par 
attiecīgo krājumu kopējo zvejas piepūli.

2. Lai nodrošinātu tādu zvejas resursu 
saglabāšanos, kuri pārsniedz maksimālā 
ilgtspējīgas ieguves apjoma nodrošināšanai 
vajadzīgo līmeni un lai Savienības zvejas 
kuģu veiktās zvejniecības darbības 
neapdraudētu trešo valstu vietējo 
zvejnieku zvejas iespējas, Savienības 
zvejas kuģi iegūst tikai pieļaujamās 
nozvejas pārpalikumu, ko trešā valsts 
noteikusi saskaņā ar Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Jūras tiesību konvencijas 
62. panta 2. punktu un kas noteikts, 
pamatojoties uz labāko pieejamo 
zinātnisko ieteikumu un attiecīgo 
informāciju, ar kuru apmainījusies 
Savienība un attiecīgā trešā valsts, par 
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attiecīgo krājumu kopējo zvejas piepūli.

2.a Lai būtu iespējams noteikt 2. punktā 
minēto pieļaujamās nozvejas 
pārpalikumu, ilgtspējīgas zivsaimniecības 
nolīgumi nodrošina pārredzamību un 
visas būtiskās informācijas apmaiņu starp 
Savienību un trešo valsti par valsts un, ja 
vajadzīgs, ārvalstu kuģu kopējo zvejas 
piepūli attiecībā uz konkrētajiem 
krājumiem.
2.b Ilgtspējīgas zivsaimniecības nolīgumi 
paredz, ka Savienības zvejas kuģi var 
zvejot trešās valsts ūdeņos, ar kuru ir 
noslēgts nolīgums, tikai tad, ja šiem 
kuģiem ir zvejas atļauja, kas izdota 
saskaņā ar procedūru, par kuru abas 
puses ir vienojušās nolīgumā.
2.c Saskaņā ar ilgtspējīgas 
zivsaimniecības nolīgumu noteikumiem 
jebkuras piešķiramās atļaujas piešķir 
vienīgi jauniem zvejas kuģiem un tiem 
kuģiem, kuri vismaz 24 mēnešu laikā 
pirms atļaujas pieprasījuma iesniegšanas 
ir kuģojuši ar Savienības dalībvalsts 
karogu un kuri vēlas zvejot sugas, uz ko 
attiecas ilgtspējīgas zivsaimniecības 
nolīgums.
2.d Ilgtspējīgas zivsaimniecības nolīgumu 
būtiski elementi ir demokrātijas principu 
ievērošana, tiesiskums un cilvēktiesības, 
kā noteikts Vispārējā cilvēktiesību 
deklarācijā, un šajos nolīgumos paredz 
īpašus noteikumus attiecībā uz 
cilvēktiesībām. 
2.e No 2015. gada 1. janvāra Savienības 
zvejas kuģi neveic nekādas darbības trešo 
valstu ūdeņos, kas neatbilst Ilgtspējīgas 
zivsaimniecības nolīguma noteikumiem.
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Grozījums Nr. 150

Regulas priekšlikums
42. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) segtu daļu no izmaksām par piekļuvi 
zvejas resursiem trešās valsts ūdeņos;

(a) segtu aizvien mazāku daļu no 
izmaksām par piekļuvi zvejas resursiem 
trešās valsts ūdeņos, ko laika gaitā 
pakāpeniski segs kuģu īpašnieki, un kuru 
ar laiku atcels, līdz visas izmaksas par 
piekļuvi segs operatori, un tam jānotiek 
ne vēlāk kā līdz 2020. gadam;

Grozījums Nr. 151

Regulas priekšlikums
42. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ilgtspējīgas zivsaimniecības 
nolīgumos paredzētajiem finanšu 
nosacījumiem piemēro atklātu un 
pārskatāmu pārbaudes mehānismu, 
ietverot publiski pieejamas finanšu 
revīzijas un neatkarīgus novērtējumus par 
Savienības segtās finansiālās palīdzības 
rezultātiem.

Pamatojums
ES nodrošina ievērojamus līdzekļus trešām valstīm zivsaimniecības attīstībai, taču bez 
pārredzamības vietējiem pilsoņiem ir mazāk iespēju ietekmēt lēmumu pieņemšanu, un ir 
minimāla iespēja uzraudzīt projektu īstenošanu. Tāpēc ir būtiski uzlabot pārredzamību, lai 
nostiprinātu finansiālās palīdzības efektivitāti un lai izvairītos no izšķērdības vai korupcijas 
riska. Ir bijuši vairāki gadījumi, kad ES finansiālo palīdzību zivsaimniecības nozarei ir 
apdraudējusi korupcija trešās valstīs.

Grozījums Nr. 152

Regulas priekšlikums
43. pants – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Akvakultūras veicināšana Ilgtspējīgas akvakultūras nodrošināšana

Grozījums Nr. 153

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai veicinātu ilgtspējību un sekmētu 
pārtikas nodrošinājumu, izaugsmi un 
nodarbinātību, Komisija līdz 2013. gadam 
izstrādā nesaistošas Savienības stratēģiskās 
pamatnostādnes par kopējām prioritātēm 
un mērķiem akvakultūras darbību attīstībā.
Šādās stratēģiskās pamatnostādnēs ņem 
vērā attiecīgo sākuma stāvokli un 
atšķirīgos apstākļus Savienībā, tās veido 
valsts stratēģisko daudzgadu plānu pamatu 
un to mērķi ir šādi:

1. Lai veicinātu ilgtspējību un sekmētu 
pārtikas nodrošinājumu, izaugsmi un 
nodarbinātību, Komisija līdz 2013. gadam 
izstrādā nesaistošas Savienības stratēģiskās 
pamatnostādnes par kopējām prioritātēm 
un mērķiem akvakultūras darbību attīstībā.
Šādas stratēģiskās pamatnostādnes 
izstrādā tā, lai nodrošinātu, ka 
akvakultūras darbības ir ekoloģiski 
ilgtspējīgas un veicina laba vides statusa 
sasniegšanu. Tajās ņem vērā attiecīgo 
sākuma stāvokli un atšķirīgos apstākļus 
Savienībā, tās veido valsts stratēģisko 
daudzgadu plānu pamatu un to mērķi ir 
šādi:

(a) uzlabot akvakultūras konkurētspēju un 
atbalstīt tās attīstību un inovāciju;

(a) uzlabot akvakultūras nozares kvalitāti, 
ilgtspējību un konkurētspēju un atbalstīt 
tās attīstību un inovāciju;

(aa) novērst jūras vides degradāciju;
(ab) nodrošināt, ka akvakultūras darbības 
atbilst 2. un 3. panta nosacījumiem;

(b) rosināt saimniecisko darbību; (b) rosināt saimniecisko darbību;
(c) dažādot un uzlabot dzīves kvalitāti 
piekrastes un lauku apvidos;

(c) dažādot un uzlabot dzīves kvalitāti 
piekrastes un lauku apvidos;

(d) sagādāt vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus akvakultūras operatoriem 
attiecībā uz piekļuvi ūdeņiem un teritorijai.

(d) sagādāt vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus akvakultūras operatoriem 
attiecībā uz piekļuvi ūdeņiem un teritorijai;

(da) ierobežot akvakultūrā izmantotās 
barības ieguvi no parastās zvejas 
zivsaimniecībām līdz tādam līmenim, kas 
neapdraud 10. pantā noteikto mērķu 
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sasniegšanu;
(db) nodrošināt, ka akvakultūras darbības 
atbilst Direktīvā 2008/56/EK noteiktajiem 
mērķiem;
(dc) novērst kaitīgas izmaiņas saistītajās 
ekosistēmās.

Grozījums Nr. 154

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. punkts – dd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(dd) nodrošināt nekaitīgus un veselīgus 
produktus.

Grozījums Nr. 155

Regulas priekšlikums
43. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Valsts stratēģiskajiem daudzgadu
plāniem jo īpaši ir šādi mērķi:

4. Valsts stratēģiskie daudzgadu plāni it 
sevišķi risina šādus jautājumus:

(a) panākt administratīvu vienkāršošanu, jo 
īpaši saistībā ar licencēm;

(a) panākt administratīvu vienkāršošanu, jo 
īpaši saistībā ar licencēm;

(b) panākt noteiktību akvakultūras 
operatoriem attiecībā uz piekļuvi ūdeņiem 
un teritorijai;

(b) panākt noteiktību akvakultūras 
operatoriem attiecībā uz piekļuvi ūdeņiem 
un teritorijai;

(c) noteikt vides, ekonomiskās un sociālās 
ilgtspējības rādītājus;

(c) noteikt kvalitātes rādītājus un vides, 
ekonomiskās un sociālās ilgtspējības 
rādītājus;

(ca) pasākumi, lai nodrošinātu, ka 
akvakultūras darbības pilnībā atbilst 
spēkā esošajiem Savienības vides tiesību 
aktiem;
(cb) nodrošināt, ka tiek izmantota 
ilgtspējīga barība;

(d) novērtēt citu iespējamu pārrobežu (d) novērtēt citu iespējamu pārrobežu 
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ietekmi uz kaimiņos esošām dalībvalstīm. ietekmi uz jūras bioloģiskajiem resursiem 
un ekosistēmām kaimiņos esošajās 
dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 156

Regulas priekšlikums
45. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) nodrošinātu visu zvejniecības un 
akvakultūras produktu izsekojamību 
piegādes ķēdē, nodrošinātu pārbaudāmu 
un precīzu informāciju par produkta 
izcelsmi un tā ražošanas veidu, kā arī 
atbilstīgi marķētu produktu, uzvaru liekot 
uz uzticamu ekomarķējumu;

Grozījums Nr. 157

Regulas priekšlikums
48. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var pieprasīt, lai zvejas 
licences turētāji, kuru zvejas kuģu lielākais 
garums ir 12 metri vai vairāk un kuri peld 
ar to karogu, segtu proporcionālu daļu no 
Savienības zivsaimniecības kontroles 
sistēmas īstenošanas izmaksām.

Dalībvalstis pieprasa, lai zvejas licences 
turētāji, kuru zvejas kuģu lielākais garums 
ir 12 metri vai vairāk un kuri peld ar to 
karogu, segtu proporcionālu daļu no 
Savienības zivsaimniecības kontroles 
sistēmas īstenošanas un datu apkopošanas
izmaksām.
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Grozījums Nr. 158

Regulas priekšlikums
49. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienības finansiālo palīdzību var 
piešķirt, lai palīdzētu sasniegt 2. un 
3. pantā izklāstītos mērķus.

Savienības finansiālo palīdzību piešķir 
vienīgi tām darbībām un iniciatīvām, kas 
atbilst 2. un 3. pantā izklāstītajiem 
mērķiem.

Pamatojums
Savienības finansiālo palīdzību jāpiešķir vienīgi gadījumos, kad darbība ir atbilstīga Regulā 
noteiktajiem mērķiem.

Grozījums Nr. 159

Regulas priekšlikums
50. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja dalībvalstis neievēro kopējās 
zivsaimniecības politikas noteikumus, var 
tikt pārtraukti vai apturēti kopējā 
zivsaimniecības politikā paredzētās 
Savienības finansiālās palīdzības 
maksājumi, vai arī tiem var piemērot
finanšu korekcijas. Šādi pasākumi ir 
samērīgi ar noteikumu neievērošanas 
būtību, apmēru, ilgumu un atkārtošanos.

2. Ja dalībvalstis neievēro kopējās 
zivsaimniecības politikas noteikumus, tiek
pārtraukti vai apturēti kopējā 
zivsaimniecības politikā paredzētās 
Savienības finansiālās palīdzības 
maksājumi, un tiek piemērotas finanšu 
korekcijas. Šādi pasākumi ir samērīgi ar 
noteikumu neievērošanas būtību, apmēru, 
ilgumu un atkārtošanos.

2.a Savienības finansiālā palīdzība 
dalībvalstīm ir pārredzama un 
pārskatatbildīga, nodrošinot detalizētu un 
savlaicīgu informāciju par finansiālās 
palīdzības mērķiem un administrēšanu, 
tostarp par attiecīgajiem budžetiem un 
novērtējumiem, ko Komisija publisko.
2.b Finansiāla palīdzība par pasākumiem 
saistībā ar kuģiem vai rīkiem tiek sniegta 
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ar nosacījumu, ka dalībvalsts cenšas 
panākt līdzsvaru starp zvejas kapacitāti un 
zvejas iespējām saskaņā ar 34. panta 
1. punktu.

Grozījums Nr. 160

Regulas priekšlikums
51. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienības finansiālo palīdzību 
operatoriem piešķir ar nosacījumu, ka 
operatori ievēro kopējās zivsaimniecības 
politikas noteikumus.

1. Savienības finansiālo palīdzību 
operatoriem piešķir ar nosacījumu, ka 
operatori ievēro kopējās zivsaimniecības 
politikas mērķus un noteikumus.

Grozījums Nr. 161

Regulas priekšlikums
51. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja operatori izdarījuši smagus kopējās 
zivsaimniecības politikas noteikumu 
pārkāpumus, tiem uz laiku vai pastāvīgi 
tiek liegta piekļuve Savienības finansiālajai 
palīdzībai un/vai piemēroti finanšu 
samazinājumi. Šādi pasākumi ir samērīgi 
ar smago pārkāpumu veidu, apmēru, 
ilgumu un atkārtošanos.

2. Ja trīs gadu laikā pēc Savienības 
finansiālās palīdzības piešķiršanas
operatori izdarījuši smagus kopējās 
zivsaimniecības politikas noteikumu 
pārkāpumus, tiem uz laiku vai pastāvīgi 
tiek liegta piekļuve Savienības finansiālajai 
palīdzībai, piemērotas finansiālas 
sankcijas un tiek noteikta pilnīga vai 
daļēja Savienības iepriekš piešķirtās 
palīdzības atmaksa. Šādi pasākumi ir 
samērīgi ar smago pārkāpumu veidu, 
apmēru, ilgumu un atkārtošanos.

Pamatojums
Savienības atbalstu nevar piešķirt operatoriem, kas izdarījuši smagus KZP pārkāpumus.
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Grozījums Nr. 162

Regulas priekšlikums
51. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina to, ka Savienības 
finansiālo palīdzību piešķir tikai tad, ja 
attiecīgajam operatoram 1 gada laikā pirms 
Savienības finansiālās palīdzības 
piemērošanas dienas nav piemērotas 
sankcijas par smagiem pārkāpumiem.

3. Dalībvalstis nodrošina to, ka Savienības 
finansiālo palīdzību piešķir tikai tad, ja 
attiecīgajam operatoram piecu gadu laikā 
pirms Savienības finansiālās palīdzības 
piemērošanas dienas nav piemērotas 
sankcijas par smagiem pārkāpumiem.

Grozījums Nr. 163

Regulas priekšlikums
51. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Palīdzība saistībā ar zvejas kuģu vai to 
rīku modernizāciju tiek sniegta ar 
nosacījumu, ka dalībvalsts ir piemērojusi 
pasākumus, lai pielāgotu savu flotu zvejas 
kapacitāti zvejas iespējām saskaņā ar 
34. panta 1. punktu.

Grozījums Nr. 164

Regulas priekšlikums
51. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Ja dalībvalsts vai Komisija ir 
izmaksājusi finansiālu palīdzību par kuģa 
ekspluatācijas pārtraukšanu, tiek 
atmaksāta Savienības jebkāda pēdējo trīs 
gadu laikā piešķirtā palīdzība par minētā
kuģa modernizēšanu vai uzlabošanu.
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Pamatojums
Komisija ir ierosinājusi izbeigt palīdzības maksājumus par kuģa ekspluatācijas pārtraukšanu, 
un ja tiek panākta vienošanās attiecībā uz šo ieteikumu, šis grozījums kļūst lieks. Ja tā 
nenotiek, tad grozījums palīdz nodrošināt Savienības līdzekļu taupīšanu.

Grozījums Nr. 165

Regulas priekšlikums
52. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai veicinātu visu ieinteresēto aprindu 
līdzsvarotu pārstāvību un palīdzētu 
sasniegt 2. un 3. pantā izklāstītos mērķus, 
izveido konsultatīvo padomi katrā no 
III pielikumā minētajām kompetences 
jomām.

1. Lai veicinātu visu ieinteresēto aprindu, 
tostarp zvejniecības nozares un apstrādes 
nozares pārstāvju, zinātnieku, vietējo 
pašpārvalžu, NVO, kontroles aģentūru un 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju
līdzsvarotu pārstāvību un palīdzētu 
sasniegt 2. un 3. pantā izklāstītos mērķus, 
izveido konsultatīvo padomi katrā no 
III pielikumā minētajām kompetences 
jomām.

Grozījums Nr. 166

Regulas priekšlikums
54. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Konsultatīvo padomju sastāvā ietilpst 
organizācijas, kas pārstāv zivsaimniecības 
operatorus un citas interešu grupas, kuras 
skar kopējā zivsaimniecības politika.

1. Konsultatīvās padomes paplašina savu 
pārstāvību, un to sastāvā ietilpst 
organizācijas, kas pārstāv zivsaimniecības 
operatorus un citas interešu grupas, kuras 
skar kopējā zivsaimniecības politika, 
tostarp zinātnieki, NVO, kontroles 
aģentūras un vietējās pašpārvaldes.

Grozījums Nr. 167

Regulas priekšlikums
56. pants – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija reizi gadā iesniedz ziņojumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei, 
norādot, kā tās priekšlikums saskaņā ar 
{LESD 43. panta 3. punktu} par kopējām 
pieļaujamām nozvejām un šajā saistībā
pieņemtais Padomes lēmums veicina 
Savienības mērķa sasniegšanu, proti, līdz 
2015. gadam atjaunot un uzturēt 
izmantojamo sugu populācijas virs 
līmeņa, kas nodrošina maksimālo 
ilgtspējīgas ieguves apjomu.

Pamatojums

Iepriekš Padomei nav izdevies noteikt zvejas ierobežojumus, kas nepārsniegtu zinātniskos 
ieteikumus. Ir svarīgi likt lēmumu pieņēmējiem uzņemties lielāku atbildību un pieprasīt 
ziņojumus par to, kā lēmumi palīdz sasniegt noteiktos mērķus.

Grozījums Nr. 168

Regulas priekšlikums
58. pants – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot 57. panta 4. punktu, Regulu (EK) 
Nr. 199/2008 turpina piemērot valsts 
programmām, kas pieņemtas datu vākšanai 
un pārvaldībai 2011.–2013. gadā.

Neskarot 57. panta 4. punktu, Regulu (EK) 
Nr. 199/2008 turpina piemērot valsts 
programmām, kas pieņemtas datu vākšanai 
un pārvaldībai līdz brīdim, kad stājas 
spēkā jauni pasākumi, kuri izveido 
Savienības regulējumu datu vākšanai, 
pārvaldībai un izmantošanai zvejniecības 
nozarē.

Grozījums Nr. 169

Regulas priekšlikums
III pielikums – tabula – jauns ieraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konsultatīvās padomes nosaukums: 
Melnā jūra
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Kompetences joma: Melnās jūras 
teritorija

Pamatojums

Tā kā konsultatīvās padomes var piemērot Savienības finansiālo palīdzību kā struktūras, kas 
darbojas Eiropas vispārējo interešu mērķu labā, un tā kā nākamais plānošanas periods sākas 
2014. gadā, būtu godīgāk, ja līdz 2014. gadam visas konsultatīvās padomes jau būtu 
izveidotas un to kompetences jomas būtu izmainītas.
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PROCEDŪRA

Virsraksts Kopējā zivsaimniecības politika

Atsauces COM(2011)0425 – C7-0198/2011 – 2011/0195(COD)
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