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Grozījums Nr. 1
Theodoros Skylakakis

Atzinuma projekts
Aa apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Aa. tā kā vides ziņā ilgtspējīgi 
akvakultūras veidi varētu būt pozitīvs 
ieguldījums vides aizsardzībā, kā arī 
alternatīvs līdzeklis, lai apmierinātu lielu 
daļu pieprasījuma pēc zivsaimniecības 
produktiem;

Or. el

Grozījums Nr. 2
Theodoros Skylakakis

Atzinuma projekts
C apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

C. tā kā zivis var ciest no sāpēm un stresa 
un daudzi akvakultūras veidi neatbilst ES 
prasībām attiecībā uz dzīvnieku labturību;

C. tā kā zivis cieš no stresa un tādēļ ir 
nepieciešami turpmāki zinātniski pētījumi 
par to jutību pret sāpēm (kas varētu 
atšķirties atkarībā no sugas), un tā kā 
daudzi akvakultūras veidi neatbilst ES 
prasībām attiecībā uz dzīvnieku labturību;

Or. el

Grozījums Nr. 3
Daciana Octavia Sârbu

Atzinuma projekts
C apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

C. tā kā zivis var ciest no sāpēm un stresa 
un daudzi akvakultūras veidi neatbilst ES 

C. tā kā zivis var ciest no sāpēm un stresa 
un daudzi akvakultūras veidi neatbilst ES 
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prasībām attiecībā uz dzīvnieku labturību; prasībām attiecībā uz dzīvnieku labturību, 
un tā kā dzīvnieku labturības standartu 
pienācīga ievērošana un īstenošana var 
sniegt būtiskus labumus, piemēram, 
produktu uzlabotu kvalitāti un kaitējuma 
videi samazināšanos;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Kriton Arsenis

Atzinuma projekts
Ea apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ea. tā kā Eiropas Komisija nesen 
publicēja paziņojumu par stratēģiju 
ilgtspējīgai Eiropas akvakultūras 
attīstībai1,
1 „Ilgtspējīgas nākotnes veidošana akvakultūrai. 
Jauns impulss Eiropas akvakultūras ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijai”(COM(2009) 162 galīgā 
redakcija)

Or. en

Grozījums Nr. 5
Kriton Arsenis

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. vērš Komisijas uzmanību uz to, ka 
daudziem akvakultūras veidiem ir
negatīva ietekme, piemēram, dzīvotņu 
izpostīšana, ķimikāliju izmantošana 
slimību apkarošanai, dzeramā ūdens un 
lauksaimniecības zemes neekonomiska 
izmantošana un sasāļošanās, barības vielu 
saindēšana un bioloģiskās daudzveidības 

1. vērš Komisijas uzmanību uz to, ka 
akvakultūrai var būt negatīva ietekme, 
piemēram, dzīvotņu izpostīšana, ķimikāliju 
izmantošana slimību apkarošanai, dzeramā 
ūdens un lauksaimniecības zemes 
neekonomiska izmantošana un sasāļošanās, 
barības vielu saindēšana un bioloģiskās 
daudzveidības traucējumi, un tādēļ aicina 
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traucējumi, un tādēļ aicina Komisiju ieviest 
tiesību aktus, lai novērstu šo negatīvo 
ietekmi;

Komisiju ieviest tiesību aktus, lai novērstu 
šo negatīvo ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Oreste Rossi

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. vērš Komisijas uzmanību uz to, ka 
daudziem akvakultūras veidiem ir negatīva 
ietekme, piemēram, dzīvotņu izpostīšana, 
ķimikāliju izmantošana slimību 
apkarošanai, dzeramā ūdens un 
lauksaimniecības zemes neekonomiska 
izmantošana un sasāļošanās, barības vielu 
saindēšana un bioloģiskās daudzveidības 
traucējumi, un tādēļ aicina Komisiju ieviest 
tiesību aktus, lai novērstu šo negatīvo 
ietekmi;

1. vērš Komisijas uzmanību uz to, ka 
daudziem akvakultūras veidiem var būt
negatīva ietekme gan uz dzīvnieku 
labturību, gan cilvēka veselību, piemēram, 
dzīvotņu izpostīšana, ķimikāliju 
izmantošana slimību apkarošanai, dzeramā 
ūdens un lauksaimniecības zemes 
neekonomiska izmantošana un sasāļošanās, 
barības vielu saindēšana un bioloģiskās 
daudzveidības traucējumi, un tādēļ aicina 
Komisiju ieviest tiesību aktus, lai novērstu 
šo negatīvo ietekmi;

Or. it

Grozījums Nr. 7
Satu Hassi

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. vērš Komisijas uzmanību uz to, ka 
daudziem akvakultūras veidiem ir negatīva 
ietekme, piemēram, dzīvotņu izpostīšana, 
ķimikāliju izmantošana slimību 
apkarošanai, dzeramā ūdens un 
lauksaimniecības zemes neekonomiska 
izmantošana un sasāļošanās, barības vielu 

1. vērš Komisijas uzmanību uz to, ka 
daudziem akvakultūras veidiem ir negatīva 
ietekme, piemēram, dzīvotņu izpostīšana, 
ķimikāliju izmantošana slimību 
apkarošanai, dzeramā ūdens un 
lauksaimniecības zemes neekonomiska 
izmantošana un sasāļošanās, barības vielu 
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saindēšana un bioloģiskās daudzveidības 
traucējumi, un tādēļ aicina Komisiju ieviest 
tiesību aktus, lai novērstu šo negatīvo 
ietekmi;

saindēšana, it īpaši ezeros un slēgtās vai 
daļēji slēgtās jūras teritorijās, piemēram, 
Baltijas jūrā, un bioloģiskās daudzveidības 
traucējumi, un tādēļ aicina Komisiju ieviest 
tiesību aktus, lai novērstu šo negatīvo 
ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Kriton Arsenis

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina Komisiju ilgtspējīgas 
akvakultūras politikā ietvert dzīvnieku 
labturību un veikt labturības rādītāju, zivju 
apdullināšanas un kaušanas metožu un 
transportēšanas mehānismu izpēti;

2. aicina Komisiju ilgtspējīgas 
akvakultūras stratēģijā vairāk ņemt vērā
dzīvnieku labturību un veikt labturības 
rādītāju, zivju apdullināšanas un kaušanas 
metožu un transportēšanas mehānismu 
izpēti;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Theodoros Skylakakis

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina Komisiju ilgtspējīgas 
akvakultūras politikā ietvert dzīvnieku
labturību un veikt labturības rādītāju, zivju 
apdullināšanas un kaušanas metožu un 
transportēšanas mehānismu izpēti;

2. aicina Komisiju ilgtspējīgas 
akvakultūras politikā ietvert zivju (ņemot 
vērā to šķietamo spēju domāt un just)
labturību un veikt labturības rādītāju, zivju 
apdullināšanas un kaušanas metožu un 
transportēšanas mehānismu izpēti;

Or. el
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Grozījums Nr. 10
Esther de Lange

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a konstatē, ka akvakultūras jomā pastāv 
būtiskas atšķirības regulējuma ziņā, kas 
var motivēt uzņēmumus pārvietot 
ražošanu uz vietām, kurās tiek piemēroti 
vismazāk stingrie noteikumi, un mudina 
Komisiju aizliegt pārdot Eiropas tirgū 
produktus, kas neatbilst Eiropas 
ražošanas standartiem;

Or. nl

Grozījums Nr. 11
Esther de Lange

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina Komisiju, izmantojot 
pirmavotus, izpētīt ražošanas metodes 
ārpus Eiropas Savienības esošās 
zivjaudzētavās un sniegt ziņojumu par 
jebkādiem veselības apdraudējumiem;

Or. nl

Grozījums Nr. 12
Daciana Octavia Sârbu

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina Komisiju uzstāt uz ārpus 
Eiropas Savienības esošo akvakultūras 
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ražotņu pakļaušanu stingrai pārbaudei un 
uzraudzībai, lai nodrošinātu importa 
atbilstību ES standartiem un godīgu 
konkurenci Eiropas ražotājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Kriton Arsenis

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver nepieciešamību nodrošināt to, 
ka ūdens cilmes pārtikas produkti, ko ražo 
vai importē ES, atbilst augstiem vides 
aizsardzības un patērētāju veselības un 
drošuma standartiem;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Kriton Arsenis

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b aicina Komisiju akvakultūras nozarei 
steidzami izstrādāt īpašus kritērijus un 
vadlīnijas, ar kuru palīdzību tiktu 
interpretētas un īstenotas attiecīgās ES 
direktīvas un ietekmes uz vidi 
novērtējumi; uzsver, ka šie centieni 
nedrīkstētu ierobežot dalībvalstu valdību 
un vietējo pašvaldību spēju noteikt savus 
kritērijus un vadlīnijas, ņemot vērā vietējo 
apstākļu specifiku;

Or. en
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Grozījums Nr. 15
Kriton Arsenis

Atzinuma projekts
4.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.c uzsver, ka bioloģiskās daudzveidības 
ievērošana jānosaka par vienu no ES 
akvakultūras politikas pamatprincipiem 
gan attiecībā uz iekšzemes ūdeņiem, gan 
akvakultūras stratēģijas ārējo dimensiju, 
atbalstu sniedzot tikai tām 
zivjaudzētavām, kurās tiek audzētas 
vietējās vai jau labi iedzīvojušās sugas; 
pieprasa veikt zinātnisku riska 
novērtējumu attiecībā uz visiem svešu 
sugu ieviešanas gadījumiem un 
pasākumus ekoloģiski bīstamu sugu 
ieviešanas ierobežošanai un uzraudzībai;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Kriton Arsenis

Atzinuma projekts
4.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.d aicina Komisiju izdot vadlīnijas tādu 
konfliktu risināšanai, kuri rodas, īstenojot 
Ūdens pamatdirektīvu akvakultūras 
darbību jomā; tomēr uzsver, ka šīs 
vadlīnijas nedrīkstētu apdraudēt vispārējo 
mērķi nodrošināt labu ūdens resursu 
stāvokli, kas izklāstīts Ūdens 
pamatdirektīvā1;
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 
2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai 
ūdens resursu politikas jomā, OV L 327, 
22.12.2000.
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Or. en

Grozījums Nr. 17
Kriton Arsenis

Atzinuma projekts
4.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.e aicina Komisiju jaunās integrētās ES 
jūrniecības politikas1 kontekstā veicināt 
jūras teritoriālās plānošanas instrumenta 
izstrādi kā vienu no Kopienas darbību 
koordinācijas veidiem attiecīgajās jomās, 
tostarp akvakultūras jomā;
1 Komisijas paziņojums „Integrēta Eiropas 
Savienības jūrniecības politika” (COM(2007) 575 
galīgā redakcija)

Or. en

Grozījums Nr. 18
Kriton Arsenis

Atzinuma projekts
4.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.f uzsver to, ka ievērojams daudzums 
zivju, it īpaši mazo jūras zivju, tiek 
izmantotas kā barība akvakultūras 
nozarē1; ņemot vērā augošo pieprasījumu 
pēc zivju barības, uzsver potenciālo 
apdraudējumu atsevišķām sugām;
1 FAO Zivsaimniecības apkārtraksts Nr. 1018 
„Zivju resursu kā barības izmantošana 
akvakultūras attīstībai: tendences un politikas 
ietekme”

Or. en
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Grozījums Nr. 19
Kriton Arsenis

Atzinuma projekts
4.g punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.g mudina Komisiju veicināt ar 
akvakultūru saistīto pētniecību un 
izstrādi, uzsvaru liekot uz integrētām un 
slēgtām ūdens recirkulācijas sistēmām;

Or. en


