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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
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums
Tas, ka mums jāveicina ilgtspējīga zivsaimniecības prakse ir vispārpieņemta patiesība. Ar šo 
grozījumu tas tiek skaidri noteikts jau pirmajā pantā, un formulējums tiek saskaņots ar Jūras 
stratēģijas pamatdirektīvu.

Grozījums Nr.

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) saldūdeņu bioloģiskos resursus, 
akvakultūru un zvejas un akvakultūras 
produktu apstrādi un tirdzniecību saistībā 
ar pasākumiem tirgū un finanšu 
pasākumiem kopējās zivsaimniecības 
politikas atbalstam.

(b) jūras ilgtspējīgas akvakultūras 
veicināšanu un zvejas un akvakultūras 
produktu apstrādi un tirdzniecību saistībā 
ar pasākumiem tirgū un finanšu 
pasākumiem kopējās zivsaimniecības 
politikas atbalstam.

Or. en

Pamatojums
Nav atbilstīgi attiecināt KZP ne tikai uz jūras, bet arī uz saldūdeņiem.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

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 
palīdz veicināt jūras vides veselīgumu,
sagādā ilgtermiņā ilgtspējīgus vides, 
ekonomiskos un sociālos apstākļus un 
palīdz nodrošināt pārtikas pieejamību.
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Or. en

Pamatojums
Veselīgas jūras vides uzturēšana ir izšķiroši svarīga, lai nodrošinātu bagātīgus zivju 
krājumus.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 un 
akvakultūras pārvaldībā, un tā nodrošina, 
ka izmantojamo sugu populācijas, ir 
atjaunotas līdz līmenim, kas pārsniedz 
maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma 
nodrošināšanai vajadzīgo līmeni līdz 
2015. gadam, un līdz 2022. gadam tās ir 
atjaunotas līdz līmenim, ar kuru var 
nodrošināt maksimālo ekonomiski 
izdevīgo ieguves līmeni;

Or. en

Pamatojums
Lai nodrošinātu zvejniekiem un piekrastes kopienām vislabākās iespējas, par mērķi ir 
jānosaka ne tikai apturēt zivju krājumu samazināšanos, bet arī radīt apstākļus, kas nodrošina 
maksimālu ekonomisku izdevīgumu.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Kopējā zivsaimniecības politikā tiek 
īstenota ekosistēmas pieeja zvejniecības un 
akvakultūras pārvaldībā, lai nodrošinātu, 
ka šo darbību ietekme uz jūras ekosistēmu
ir maksimāli samazināta un tā neapdraud 
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ekosistēmu. mērķa sasniegšanu attiecībā uz labu vides 
stāvokli līdz 2020. gadam.

Or. en

Pamatojums
Apstiprina nepieciešamo sasaisti ar Jūras stratēģijas pamatdirektīvas prasībām.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Kopējā zivsaimniecības politikā tiek 
ievērotas Savienības vides tiesību aktu 
prasības, un tā atbalsta šajos tiesību aktos 
noteikto mērķu sasniegšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
3. pants – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-a) nodrošina, ka līdz 2016. gadam zivju 
krājumu pārvaldība un izmantošana tiek 
veikta saskaņā ar daudzgadu plāniem, 
kuru mērķis ir uzturēt veselīgu jūras vidi 
un radīt apstākļus, kas maksimāli 
veicinātu ekonomiskos ieguvumus;

Or. en

Pamatojums
Šis grozījums apliecina, ka KZP mērķis ir turpmāk piemērot ilgtermiņa pieeju zivsaimniecību 
labai pārvaldībai.
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
3. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) izskauž nevēlamu piezveju sākotnēji no 
komerciāliem krājumiem, un pakāpeniski
nodrošinot, ka visu sugu nozvejas tiek 
izkrautas, izņemot tādu sugu nevēlamu 
piezveju, kuras var izdzīvot pēc izmešanas 
atpakaļ jūrā;

Or. en

Pamatojums
Ilgtermiņa mērķim jābūt ne vien izbeigt komerciālo zivju krājumu izmetumus, bet gan visu 
zivju izmetumus, izņemot gadījumus, kad tiek piezvejotas sugas, kuru īpatņi visticamāk 
izdzīvos pēc izmešanas atpakaļ jūrā.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
3. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
3. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

pamatotu akvakultūras darbību attīstību, 
lai sekmētu pārtikas nodrošinājumu un 
nodarbinātību piekrastes un lauku apvidos;

Or. en

Pamatojums
Akvakultūrai ir liels potenciāls, bet mums ir jānodrošina , ka tās attīstība nerada negatīvas 
sekas videi, jo īpaši gadījumos, kad var tikt nodarīts kaitējums zivju krājumiem citviet.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
3. pants – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) papildina citos normatīvajos aktos 
noteiktos mērķus attiecībā uz jūras vides 
un tās nodrošinātās dzīvības 
daudzveidības aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
4. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) tādu pasākumu ieviešana, kas atbilst 
un ir saskaņā ar labāko pieejamo 
zinātnisko ieteikumu;

Or. en

Pamatojums
Galvenais KZP izgāšanās iemesls bija tas, ka ikgada 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.
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
4. pants – 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;

Or. en

Pamatojums
Ar šo grozījumu tiek apstiprināts princips, par kuru Parlaments jau sen ir iestājies.

Grozījums Nr. 14

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 izpildīšanu.

Or. en

Pamatojums
Šādi tiek atbalstīta plaši izplatītā vēlme samazināt mikropārvaldību no Briseles.



PA\892163LV.doc 11/57 PE480.515v03-00

LV

Grozījums Nr. 15

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.

Or. en

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

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. 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, ilgstoši neietekmējot populācijas 
vecuma un izmēra sadalījumu, kas 
raksturīgs veselīgam krājumam; 

Or. en

Pamatojums
Pārzveja ir būtiski samazinājusi jūras zivju vidējos izmērus, kā arī to reproduktīvās spējas.
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Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
5. pants – 7. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– “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, 
piezvejas sugas un to vidi;

– “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, 
piezvejas sugas un to vidi, vai nepieļaut, 
ka tām vai to videi tiek nodarīts kaitējums, 
un saskaņā ar šo principu attiecīgās 
darbības ierosinātājam ir pienākums 
pierādīt, ka ierosinātā darbība neizraisīs 
šādu kaitējumu;

Or. en

Pamatojums
Ierosinātie elementi ir noteikti Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas Atbildīgas 
zivsaimniecības rīcības kodeksā. Prasībai attiecībā uz pienākumu pierādīt ir juridisks 
precedents Padomes Regulā 345/1992 attiecībā uz dreifējošiem tīkliem.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
5. pants – 8. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- “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, kas nodrošina to, 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 neapdraud šo ekosistēmu 
turpmāko funkcionēšanu, daudzveidību un 
viengabalainību;
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Or. en

Pamatojums
Nepietiek ar to, ka zvejas ietekme ir vienkārši „maza”, galvenais iesaistīto personu uzdevums 
ir darīt visu, lai šādu ietekmi maksimāli samazinātu.

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– „maksimālais ekonomiski izdevīgas 
ieguves apjoms” ir stāvoklis, kad 
sasniegta lielākā iespējamā starpība starp 
zvejniecības kopējo peļņu un kopējiem 
izdevumiem, visas sākotnējās izmaksas 
novērtējot atbilstīgi to alternatīvajām 
izmaksām.

Or. en

Pamatojums
Mērķim vajadzētu būt tālejošākam, neapstājoties tikai pie maksimālā ilgtspējīgā ieguves 
apjoma, bet tiecoties nodrošināt stāvokli, kad jūras krājumi ir maksimāli bagātīgi un
ilgtspējīgas ieguves apjoms arī ir bagātīgs. Sasniedzot šādu stāvokli, visefektīvāk tiks 
risinātas ar zvejniecību saistītās sociālās, ekonomiskās un vides problēmas, un zvejnieki gūs 
maksimālu peļņu.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
7. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jūras bioloģisko resursu saglabāšanas 
pasākumi var būt šādi: 

Jūras bioloģisko resursu saglabāšanas un 
ilgtspējīgas pārvaldības pasākumi var būt 
šādi: 

Or. en



PE480.515v03-00 14/57 PA\892163LV.doc

LV

Pamatojums
Mērķim vajadzētu būt ne tikai nosargāt zivju krājumus, bet arī sniegt zvejas flotei ilgtspējīgas 
ekonomiskas iespējas.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
7. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(d) stimulu, tostarp ekonomisku stimulu, 
radīšana, lai veicinātu selektīvāku vai 
mazietekmējošu zveju, vai mudinātu 
ievērot normatīvās prasības;

Or. en

Pamatojums
ES finansiālos stimulus varētu izmantot, lai iegādātos televizuālās uzraudzības sistēmas 
aprīkojumu, palīdzētu datu vākšanā, atbalstītu selektīvu zvejas rīku iegādi, kā arī vēl 
daudziem citiem atbilstīgiem mērķiem.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
7. pants – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ha) mērķu noteikšana un stimulu 
nodrošināšana attiecībā uz pasākumiem, 
kas uzlabotu jūras vides stāvokli un zivju 
krājumu veselību, tostarp nevienam 
nepiederošo tīklu izvākšanu, jūrā peldošo 
atkritumu savākšanu un jūras dibena 
atjaunošanas veicināšanu, kas varētu būt 
izpostīts zvejas darbību rezultātā. 

Or. en
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Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
8. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(c) aizliegumi izmantot konkrēta veida 
tehnisko aprīkojumu, tostarp zvejas rīkus 
noteiktos apgabalos vai sezonās;

Or. en

Pamatojums
Piemēram, dažos gadījumos būtu jāizliedz arī hidrolokatoru izmantošana.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
8. pants – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) pasākumi piezvejas samazināšanai; 

Or. en

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
8. pants – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) pasākumi bentiskās zonas un jūras 
dibena aizsardzībai;

Or. en
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Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
8. pants – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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;  

Or. en

Pamatojums
Reģionālās struktūras iespējams vēlētos ieviest pasākumus, lai samazinātu zvejniecības radīto 
atkritumu piesārņojumu, jo īpaši pamestos tīklus, kas varētu kaitēt zivju krājumiem un 
zvejniecības darbībām.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
8. pants – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) teritoriālās pārvaldības pasākumi, 
piemēram, konkrētu apgabalu slēgšana 
jebkādām zvejas darbībām uz īsāku 
periodu vai ilgtermiņā.

Or. en

Pamatojums
Dažreiz ir nepieciešams ieviest īpašas prasības, lai aizsargātu konkrētus ģeogrāfiskus 
apgabalus, piemēram nārsta vietas.
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Grozījums Nr. 28

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. Daudzgadu plānus, kuros paredzēti 
saglabāšanas pasākumi, lai uzturētu vai 
atjaunotu zivju krājumus, kas pārsniedz 
maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma 
nodrošināšanai vajadzīgo līmeni izstrādā:

(i) līdz (2014) attiecībā uz visiem 
izmantojamo sugu krājumiem, kas jau ir 
iekļauti atjaunošanas vai pārvaldības 
plānos;
(ii) līdz (2015) attiecībā uz visiem 
izmantojamo sugu krājumiem Baltijas 
jūrā;
(iii) līdz (2015) attiecībā uz visiem 
izmantojamo sugu krājumiem Atlantijas 
okeāna ziemeļaustrumu daļā;
(iv) līdz (2015) attiecībā uz visiem 
izmantojamo sugu krājumiem Melnajā 
jūrā;
(v) līdz (2015) attiecībā uz visiem 
izmantojamo sugu krājumiem Vidusjūrā;

Or. en

Pamatojums
Ir jāvienojas par skaidru grafiku daudzgadu plānu sagatavošanai. Par konkrētiem datumiem 
un nosacījumiem varētu vienoties sarunu ceļā likumdošanas procesā un būtu jālūdz, lai 
Komisija iesniedz konkrētu priekšlikumu, ar kuru varētu aizstāt šī grozījuma tekstu.
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Grozījums Nr. 29

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 uz prioritāru mērķi panākt visu 
krājumu maksimālo ilgtspējīgas ieguves 
apjomu, un tajos zinātniski pamatotā veidā 
ņem vērā pieejamo datu un novērtēšanas 
metožu ierobežojumus un visus 
kvantificētos nenoteiktību avotus, un tie 
pilnībā atbilst 4. panta (b) punkta 
nosacījumam. 

Or. en

Pamatojums
Daudzgadu plāni jānosaka saskaņā ar labāko pieejamo zinātnisko ieteikumu (4. panta (b) 
punkts) un ar mērķi panākt maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu.

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a. Daudzgadu plānus pārskata (reizi 
divos gados), apspriežoties ar 
ieinteresētajām pusēm, lai novērtētu 
progresu attiecībā uz tajos noteikto mērķu 
sasniegšanu; var tikt iesniegti grozījumu 
priekšlikumi, ja to nepieciešamību 
apliecina zinātniski dati vai ir pamatotas 
bažas, ka netiek gūti panākumi noteikto 
mērķu sasniegšanā.

Or. en
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Pamatojums
Ir jāapstiprina daudzgadu plānu pārskatīšanas kārtība. Par konkrētiem termiņiem, kad 
pārskatīšana jāveic, var vienoties sarunu ceļā likumdošanas procesā.

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4c. Komisija nodrošina, ka daudzgadu 
plānu mērķi tiek sasniegti saskaņā ar 
mērķapjomiem un rādītājiem, kas noteikti 
11. pantā. Ja Komisija uzskata, ka mērķi 
netiek sasniegti, vai nepieciešamo 
pasākumu īstenošana tiek nepamatoti 
novilcināta, Komisijai ir pilnvaras 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 
55. pantu, ieviešot nepieciešamos 
saglabāšanas vai tehniskos pasākumus.

Or. en

Pamatojums
Grozījuma mērķis ir nodrošināt, lai Komisijai būtu pilnvaras rīkoties tajos retajos gadījumos, 
kad reģionālā struktūra nespēj nodrošināt daudzgadu plānu mērķu sasniegšanu.
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Grozījums Nr. 33

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 plāni ir pamats zivju 
krājumu ilgtspējīgas izmantošanas 
nodrošināšanai, 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.

Or. en

Pamatojums
Ar šo grozījumu tiek uzsvērts, ka ilgtermiņa pārvaldības plāni ir regulas pamatelementi un 
tiem jāpiešķir prioritāte salīdzinājumā ar īstermiņa politiskiem pielāgojumiem un TAC.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

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. 

Netiek noslēgts neviens nolīgums, 
saskaņā ar kuru jebkuras sugas kopējā 
pieļaujamā nozveja un kvotas jebkurā 
vienā gadā vai gada daļā pārsniegtu 
līmeni, kas nepieciešams, lai sasniegtu šo 
mērķi.

Or. en
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Pamatojums
Zivju krājumus ir iznīcinājusi tuvredzīga pieeja un tas, ka valdības aizvien atteicās ievērot 
zinātniskos ieteikumus.  

Grozījums Nr. 35

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.

Or. en

Pamatojums
Paredzēts, lai precizētu procedūru gadījumos, kad var izrādīties neiespējami sasniegt 
maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu līdz 2015. gadam

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Daudzgadu plānos tiek pilnībā ņemtas 
vērā normatīvās prasības par  jūras 
ekosistēmas uzturēšanu un atjaunošanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
11. pants – c apakšpunkts – iia daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iia) vecuma un izmēra sadalījums;

Or. en

Pamatojums
Zivju vecums ir ļoti svarīgs rādītājs, lai noteiktu to reproduktīvās spējas, savukārt zvejojot 
zivis pirms tās sasniegušas pilnu izmēra potenciālu, samazinās ekonomiskais ieguvums.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
11. pants – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ia) pasākumi to barības ķēžu funkcijas 
uzturēšanai, kuras kaitīgi ietekmējušas 
zvejas darbības;

Or. en

Pamatojums
Grozījums paredzēts, lai daudzgadu plānos noteiktu stingrākas vides saglabāšanas prasības.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
11. pants – ib apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en
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Pamatojums
Grozījums paredzēts, lai daudzgadu plānos noteiktu stingrākas vides saglabāšanas prasības.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
11. pants – ic apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ic) zvejas darbību ietekmes uz vidi 
novērtējums, tostarp par jebkādu ietekmi 
uz bioloģisko daudzveidību un jūras vidi, 
un gadījumos, kad novērtējums parāda 
negatīvu ietekmi — plāns šīs ietekmes 
problēmu risināšanai un seku maksimālai 
samazināšanai;

Or. en

Pamatojums
Grozījums paredzēts, lai daudzgadu plānos noteiktu stingrākas vides saglabāšanas prasības.

Grozījums Nr. 41

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Saskaņā ar 4. panta (b) punktu 
kvantitatīvie mērķapjomi, kas minēti šā 
panta 1. punkta (c) apakšpunktā, ir 
pamatoti ar labāko pieejamo zinātnisko 
ieteikumu un ir tam atbilstīgi, vai — ja 
šāds ieteikums nav pieejams, 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 uzturēti tādā līmenī, kas 
pārsniedz maksimālā ilgtspējīgas ieguves 
apjoma nodrošināšanai vajadzīgo līmeni, 
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atbilstīgi 10. panta 1. punkta 
noteikumiem.

Or. en

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.

Grozījums Nr. 42

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 mazinātu apdraudējumu.
Šie pasākumi stājas spēkā nekavējoties.

Or. en

Pamatojums
Ja ir nopietns apdraudējums, ir jārīkojas, un tas jādara nekavējoties.

Grozījums Nr. 43

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Pasākumi, kas minēti 1. punktā, tiek 
īstenoti visīsākajā termiņā, kāds tiem 
nepieciešams, un jebkurā gadījumā tie 



PA\892163LV.doc 25/57 PE480.515v03-00

LV

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.

Or. en

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

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a pants

Dalībvalstu ārkārtas pasākumi

1. Ja ir pierādījumi nopietniem un 
neparedzētiem draudiem, kas rodas zvejas 
darbību rezultātā, 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, kuri ilgst ne vairāk 
par trim mēnešiem.
2. Dalībvalstis, kas gatavojas veikt 
ārkārtas pasākumus, pirms to 
pieņemšanas paziņo par saviem plāniem 
Komisijai, citām
dalībvalstīm, 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 apstiprina, atceļ vai groza 
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pasākumu 15 darbdienu laikā pēc 
paziņošanas dienas.
4. Komisijas lēmumu paziņo attiecīgajai 
dalībvalstij. Lēmumu publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
5. Attiecīgās dalībvalstis var paziņot 
Komisijas lēmumu Padomei 10 darbdienu 
laikā pēc lēmuma paziņošanas.
6. Padome, lemjot ar kvalificētu balsu 
vairākumu, vienu mēnesi pēc lietas 
saņemšanas var pieņemt citādu lēmumu.

Or. en

Pamatojums
Ja 13. panta 1. punkts piešķir Komisijai pilnvaras, šis pants piešķir dalībvalstīm līdzvērtīgas 
pilnvaras veikt ārkārtas pasākumus. Ar šo grozījumu tiek atjaunots bijušās KZP regulas 
8. panta teksts.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
14. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) samazina nevēlamu jūras organismu 
nozveju;

(c) maksimāli samazina nevēlamu jūras 
organismu un jūras putnu nozveju;

Or. en

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
14. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) mazina zvejas rīku ietekmi uz 
ekosistēmu un vidi, jo īpaši ņemot vērā 
bioloģiski jutīgu krājumu un biotopu 
aizsardzību.

(d) maksimāli samazina zvejas rīku 
ietekmi uz ekosistēmu un vidi, jo īpaši 
ņemot vērā bioloģiski jutīgu krājumu un 
biotopu, jo īpaši jūras dibena, aizsardzību;
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Or. en

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

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
14. pants – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) palīdz sasniegt mērķi — līdz 
2020. gadam nodrošināt labu vides 
stāvokli, kā noteikts Jūras Stratēģijas 
pamatdirektīvā.

Or. en

Grozījums Nr. 48

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Visas zivju sugas, kas iegūtas zvejas 
darbībās Savienības ūdeņos vai ko 
Savienības zvejas kuģi ieguvuši ārpus 
Savienības ūdeņiem, tiek paceltas uz 
zvejas kuģiem un pilnībā reģistrētas bez 
jebkādiem izņēmumiem.

Or. en

Pamatojums
Ja gribam turpmāk pieņemt iedarbīgus politikas virzienus un kvotas, ir ļoti svarīgi, lai 
zinātnieki precīzi zinātu, kādas sugas tiek nozvejotas, tostarp sugas, kurām šajā brīdī nav 
komerciālas vērtības. Tāpēc visas sugas ir jāreģistrē, arī tad, ja tās tiek izmestas atpakaļ jūrā.
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Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visas tās nozvejas no turpmāk minēto 
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:

1. Visas tās nozvejas no turpmāk minēto 
sugu zivju krājumiem, 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:

Or. en

Pamatojums
Ja ir jāizkrauj visas pieprasītās zivis, atsauce uz nozvejas limitiem ir lieka.

Grozījums Nr. 50

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, 
nosaka zivju minimālo saglabāšanas 
references izmēru, pamatojoties uz labāko 
pieejamo zinātnisko ieteikumu, bet 
nepārsniedzot nevienu dimensiju un 
izmēru, kas noteikts spēkā esošajos 
Savienības tiesību aktos. No šādiem zivju 
krājumiem nozvejotas zivis, kas ir mazākas 
par minimālo saglabāšanas references 
izmēru, drīkst pārdot tikai licenzētai 
pārstrādei zivju miltos un eļļā vai 
mājdzīvnieku barībā.

Or. en
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Pamatojums
Ir jāizskauž mazo zivju nelegālā tirdzniecība un melnais tirgus.
Iespējams, ka tiks izdarīts spiediens, lai grozītu noteikumus par izmēriem un panāktu, ka tirgū 
tiek laistas mazākas zivis. Ja gribam veicināt zivju krājumu atjaunošanos, to nedrīkst pieļaut.

Grozījums Nr. 51

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a. Ja tiek pārkāptas 1. punkta (a), (b) un 
(c) apakšpunktos noteiktās prasības, 
dalībvalstis aptur zvejas iespēju 
iedalījumu attiecīgajam kuģim uz laika 
posmu, kas var ilgt līdz trīs gadiem;

Or. en

Pamatojums
Ir skaidri jānosaka, ka komerciālo sugu izmetumi nav pieļaujami. Pārkāpumus iespējams būs 
grūti atklāt, bet, kad atklāti, tie bargi jāsoda.

Grozījums Nr. 52

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6a. Dalībvalstis pieņem pasākumus, lai 
aizliegtu, ka lietošanai pārtikā tiek 
pārdotas zivis, kas mazākas par minimālo 
references izmēru, un nosaka iedarbīgas, 
atturošas un samērīgas sankcijas; 

Or. en

Pamatojums
Par kriminālsankciju piemērošanu ir atbildīgas dalībvalstis.
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Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
15. pants – 6.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6b. Sākot ar 2020. gada 1. janvāri izkrauj 
visas zivju sugas, ja vien reģistrā, ko 
Komisija pēc apspriešanās ar 
ieinteresētajām pusēm publicē un uztur, 
nav noteikti īpaši noteikumi attiecībā uz to 
izmešanu.

Or. en

Pamatojums
Pēc tam, kad noteikta prasība izkraut komerciālo sugu zivis, ir jāseko prasībai izkraut visas 
zivis, izņemot gadījumus, kad ir liela to izdzīvošanas iespējamība. Tas nav pieļaujami, un nav 
ilgtspējīgi, izmest zivis beigtas atpakaļ jūrā, ja tās iespējams lietderīgi izmantot.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
16. pants – -1. punkts (jauns)

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) apakšpunkta nosacījumam.
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.

Or. en



PA\892163LV.doc 31/57 PE480.515v03-00

LV

Pamatojums
Daudzgadu plāni tiek pieņemti ar koplēmuma procedūru, bet tiem sekojošā zvejas iespēju 
sadalīšana ir jādara Padomei. Bet nedrīkst pieļaut, ka nosakot TAC un kvotas, tiktu pārkāptas 
prasības, kas noteiktas, lai attiecīgajos termiņos panāktu maksimālo ilgtspējīgas ieguves 
apjomu. 

Grozījums Nr. 55

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. 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) apakšpunktu.

Or. en

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. 56

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3b. 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 mazietekmes zvejas 
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darbībām piešķirtā daļa.

Or. en

Pamatojums
Dalībvalstīm ir jāapsver iespēja piešķirt lielāku zvejas iespēju daļu mazapjoma 
zivsaimniecībām.

Grozījums Nr. 57

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a. 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. 

Or. en

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

Grozījums Nr. 58

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 

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 
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krājumiem Savienības ūdeņos, kuru 
nozvejai tām ir iedalītas zvejas iespējas. 

krājumiem Savienības ūdeņos, kuru 
nozvejai tām ir iedalītas zvejas iespējas, kā 
arī, kas piemērojami kuģiem, kas zvejo 
dalībvalsts teritoriālajos ūdeņos.

Or. en

Pamatojums
Krājumu saglabāšanas centieniem draud pilnīga izgāšanās, ja tie netiek attiecināti arī uz 
kuģiem, kam ir vēsturiskas tiesības zvejot 6–12 jūdžu zonā.  Nav garantijas, ka otra 
dalībvalsts piekritīs noteikt nepieciešamos ierobežojumus kuģiem, kas peld ar tās karogu, un 
ja kāds kuģis neievēro krājumu saglabāšanas prasības, tas izraisa lielu neapmierinātību no to 
puses, kuri šīs prasības ievēro. Tāpēc dalībvalstīm jāpiešķir lielāka vara, nekā tas ierosināts 
26. pantā.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. daļa

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 var būt 
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:

Or. en

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.



PE480.515v03-00 34/57 PA\892163LV.doc

LV

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
25. pants – 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.

Or. en

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. 61

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.

Or. en

Pamatojums
Krājumu saglabāšanas interesēs, kā arī lai veicinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem zvejas 
kuģiem, dalībvalstu loma attiecībā uz šo jautājumu ir jānostiprina.
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Grozījums Nr. 62

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Pirms nododamo zvejas koncesiju 
piešķiršanas katra dalībvalsts publicē 
paziņojumu par tās politiku šajā jomā, 
norādot tās mērķus, vispārējos vilcienos 
norādot, kādā veidā tiks īstenota 
nododamo zvejas koncesiju tirdzniecība, 
un sniedzot detalizētu informāciju par 
noteikumiem un normām, kas tiks 
piemērotas. Šādos paziņojumos tiek 
sniegtas atsauces uz labu praksi, kas 
jāievēro nododamo zvejas koncesiju 
īpašniekiem.

Or. en

Pamatojums
Dalībvalstīm ir jāskaidro sava politika, lai veicinātu efektīvu piemērošanu un nodrošinātu, ka 
tās darbība turpmāk ir izvērtējama.  

Grozījums Nr. 63

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2b. Izstrādājot nododamo zvejas koncesiju 
sistēmu, ko tās pieņem, dalībvalstis var 
ņemt vērā sociālos, ekonomiskos un vides 
kritērijus, kā arī var:
(a) noteikt ierobežojumus attiecībā uz to, 
cik daudz zvejas iespēju 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 
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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;
(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;

Or. en

Pamatojums
Ir svarīgi skaidri norādīt, ka dalībvalstīm dotas milzīgas iespējas veidot politiku tā, lai 
vislabāk aizsargātu savas intereses. Nododamo zvejas koncesiju ieviešana ir uzskatāma par 
„reģionalizācijas” visspēcīgāko izpausmi, dodot iespēju dalībvalstīm noteikt savas politiskās 
prioritātes un panākt kapacitātes samazināšanu.

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
27. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2c. Komisija saskaņā ar 55. pantu var 
pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem tā 
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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.

Or. en

Pamatojums
Nododamo zvejas koncesiju sistēmu var izstrādāt tā, lai aizsargātu daudzas zvejas intereses 
un risinātu daudzas problēmas, bet pārāk ierobežojoša tirdzniecības sistēma varētu kavēt 
kapacitātes samazināšanas mērķa sasniegšanu, kas nepieciešams, lai veicinātu krājumu 
atjaunošanos līdz līmenim virs maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma.

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
27. pants – 2.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2d. 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.

Or. en

Pamatojums
Nododamās zvejas koncesijas nav īpašums, bet gan izmantošanas tiesības, kuras tiek 
reglamentētas ar attiecīgās dalībvalsts prasībām. 
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Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
27. pants – 2.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2e. Komisija saskaņā ar 55. pantu var 
pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem tiek 
atļautas specifiskas reģionālas variācijas 
attiecībā uz 12 metru definīciju, sākotnēji 
tās nosakot uz ierobežotu laiku, ja 
dalībvalstis vai reģionālās iestādes ir 
iesniegušas patiesi pamatotus šo variāciju 
pieprasījumus.

Or. en

Pamatojums
Ņemot vērā jūras apstākļu atšķirības un valstu atšķirīgo praksi Eiropā, ir svarīgi nodrošināt, 
ka regulas sīki izstrādātos noteikumus ir iespējams interpretēt elastīgi ar nosacījumi, ka 
nemainīgi paliek tās mērķi.

Grozījums Nr. 67

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 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, vai līdzīgas 
struktūras veiktu to kolektīvu pārvaldību. 
Dalībvalstis, pamatojoties uz 
pārredzamiem un objektīviem kritērijiem, 
var ierobežot tiesības saņemt nododamas
zvejas koncesijas. 

Or. en
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Pamatojums
Daudzi mazapjoma zivsaimniecību zvejnieki nav ražotāju organizāciju biedri.

Grozījums Nr. 68

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 69

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 trīs gadus pēc kārtas.

Or. en
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Grozījums Nr. 70

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. 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, un nodrošina, ka 
nododamo zvejas koncesiju sistēmas 
darbības pamatā ir līdztiesīga un 
pārredzama pieeja, jo īpaši attiecībā uz 
mazapjoma zvejas flotēm.

Or. en

Pamatojums
Mazapjoma zvejas flotes nodrošina visvairāk darba vietu, un to ietekme uz vidi bieži vien ir 
vismazākā, bet tām nereti trūkst resursu vai organizētības, lai aizstāvētu savas intereses 
zvejas iespēju jomā tādā mērā, kas patiesi atspoguļotu to ietekmi.

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

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.

Or. en
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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.

Grozījums Nr. 72

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 10 %
zvejas iespēju. Tās nosaka mērķus un 
pārredzamus kritērijus šādu rezervētu 
zvejas iespēju iedalīšanai. 

Or. en

Pamatojums
Dalībvalstis varētu vēlēties stimulēt konkrētas zvejas prakses, piemēram, mazietekmes zveju, 
kā arī nodrošināt papildu iespējas mazapjoma zvejas praksei. 

Grozījums Nr. 73

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 tai iedalīto zvejas iespēju 
robežās var paredzēt stimulus zvejas 
kuģiem, kuri piemēro mazietekmes zvejas 
metodes un/vai izmanto selektīvus zvejas 
rīkus, ar kuriem tiek izskausta nevēlama 
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piezveja.

Or. en

Pamatojums
Ar šo grozījumu princips tiek piemērots plašāk, jo īpaši attiecībā uz mazapjoma zvejas 
kuģiem.

Grozījums Nr. 74

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.

Or. en

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

Grozījums Nr. 75

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. Nododamās zvejas koncesijas nodod 
tālāk vienīgi ar tās dalībvalsts atļauju, 
kurai šīs koncesijas pieder. Pieņēmums ir 
par labu šādai nododamo zvejas koncesiju 
nodošanai, ja attiecīgā dalībvalsts 
uzskata, ka nav pretrunas ar tās noteiktās 
piešķiršanas politikas mērķiem. 
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Or. en

Pamatojums
Nododamo zvejas koncesiju vērtība daļēji būs atkarīga no zvejas iespēju labas uzraudzības, 
kā arī no turētāja iespējām nodot tās tālāk, lai gūtu finansiālu labumu.  Tāpēc jābūt 
pieņēmumam par labu šādai nodošanai, bet attiecīgā dalībvalsts varētu vēlēties, lai tai būtu 
tiesības iejaukties.

Grozījums Nr. 76

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3b. Dalībvalstis var atļaut nodot 
koncesijas, ja kuģi, kas pārdod savas 
zvejas tiesības, beidz izmantot un nodod 
lūžņos.

Or. en

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. 77

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. Tā 
informē Komisiju par iedalīšanas metodi. 

Or. en
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Grozījums Nr. 78

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.

Or. en

Pamatojums
Atklātība un pārredzamība.

Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts

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:

Or. en
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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. 80

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; 

Or. en

Grozījums Nr. 81

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

Or. en
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Grozījums Nr. 82

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. 

Or. en

Grozījums Nr. 83

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; 

Or. en

Grozījums Nr. 84

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;

Or. en
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Grozījums Nr. 85

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.

Or. en

Grozījums Nr. 86

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) nosaka, ka nododamās zvejas 
koncesijas var saņemt tikai gadījumos, ja 
turētājs katru gadu iesniedz dalībvalstij 
pieprasītos ekonomiskos un sociālos 
datus.

Or. en

Grozījums Nr. 87

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 

5. Datu vākšanu, pārvaldību un 
izmantošanu veic saskaņā ar Padomes 
2008. gada 25. februāra Regulu (EK) 
Nr. 199/2008 par Kopienas sistēmas 
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precizitātes mērķus un apkopojuma 
pakāpes šādu datu vākšanai, pārvaldībai un 
izmantošanai.

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.
_____________

1. OV L 60, 5.3.2008., 1. lpp. 

Or. en

Grozījums Nr. 88

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 
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to uzrādīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 89

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. 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.

Or. en

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.

Grozījums Nr. 90

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 un 
politikas mērķiem un atbilstīgi 2. un 
3. pantā izklāstītajiem mērķiem. 

Or. en
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Pamatojums
ES ir aktīvi jāatbalsta labākā zivsaimniecības pārvaldības prakse visā pasaulē.

Grozījums Nr. 91

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Ilgtspējīgas zivsaimniecības nolīgumi 
paredz, ka ES zvejas kuģi var strādāt trešo 
valstu ūdeņos vienīgi gadījumos, ja tiem ir 
zvejas atļauja, kas izsniegta saskaņā ar 
procedūru, par kuru vienojušās nolīguma 
abas puses.

Or. en

Pamatojums
Grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka ES kuģi var zvejot vienīgi gadījumos, kad tiek ievēroti 
nolīguma noteikumi un nosacījumi, un nevar slēgt privātus darījumus, kuru gadījumā 
nosacījumi varētu būt daudz pielaidīgāki.

Grozījums Nr. 92

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2b. Saskaņā ar Ilgtspējīgas zvejniecības 
nolīgumu noteikumiem piešķiramās 
atļaujas nepiešķir zvejas kuģiem, kuri 24 
mēnešu laikā pirms atļaujas pieprasījuma 
iesniegšanas ir kuģojuši ar Savienības 
dalībvalsts karogu.

Or. en

Pamatojums
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Ir zināms par daudziem gadījumiem, kad ES kuģi nomaina karogu, lai apietu zivsaimniecības 
partnerības nolīgumu noteikumus. Šāda prakse ir jāizskauž, cik vien tas iespējams.

Grozījums Nr. 93

Regulas priekšlikums
41. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2c. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 94

Regulas priekšlikums
41. pants – 2.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2d. No 2015. gada 1. janvāra Savienības 
zvejas kuģi neveic nekādas darbības trešo 
valstu ūdeņos, kas neatbilst Ilgtspējīgas 
zivsaimniecības nolīguma noteikumiem. 

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt, ka ES rāda piemēru, panākot, ka tās klātbūtne pasaules ūdeņos ir 
tiesiski pamatota un leģitīma.
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Grozījums Nr. 95

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums
Panākt kvalitāti un ilgtspējību akvakultūras jomā ir ļoti svarīgi, lai šī nozare iemantotu 
sabiedrības uzticību un gūtu panākumus. Ir jārisina jautājumi attiecībā uz pārtikas ķēdi, 
antibiotiku izmantošanu un noplūdēm.

Grozījums Nr. 96

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) ierobežot akvakultūrā izmantotās 
barības ieguvi no parastās zvejas 
zivsaimniecībām līdz tādam līmenim, kas 
neapdraud 10. pantā noteikto mērķu 
sasniegšanu vai zvejas prakses ilgtspējību 
visā pasaulē.

Or. en

Pamatojums
Ar pamatnostādnēm ir jārisina iemesli vislielākajiem pārmetumiem akvakultūrai, proti — ka 
tās barības izmantošana tādos apjomos, kas pārsniedz saražoto zivju masu, nebūtu uzskatāma 
par ilgtspējīgu. Ar šīm pamatnostādnēm jo īpaši jānodrošina, ka akvakultūras vajadzību dēļ 
netiek apdraudēta maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma mērķa sasniegšana parastajās 
zivsaimniecībās.
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Grozījums Nr. 97

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) nodrošināt, ka akvakultūras darbības 
atbilst Direktīvā 2008/56/EK noteiktajiem 
mērķiem.

Or. en

Pamatojums
Piesārņojums no zivjaudzētavām ir vislielākais iemesls bažām, un tas var apdraudēt jūras 
ekosistēmu un parasto zivsaimniecību veselīgumu. Tāpēc atbilstība Jūras stratēģijas 
pamatdirektīvas prasībām ir izšķiroši svarīga.

Grozījums Nr. 98

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(dc) novērst kaitīgas izmaiņas saistītajās 
ekosistēmās.

Or. en

Pamatojums
Noplūdes no akvakultūras var būt kaitējošas gan jūras, gan saldūdens videi, un tās ir 
jākontrolē.
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Grozījums Nr. 99

Regulas priekšlikums
43. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums
Panākt kvalitāti un ilgtspējību akvakultūras jomā ir ļoti svarīgi, lai šī nozare iemantotu 
sabiedrības uzticību un gūtu panākumus. Ir jārisina jautājumi attiecībā uz pārtikas ķēdi, 
antibiotiku izmantošanu un noplūdēm.

Grozījums Nr. 100

Regulas priekšlikums
49. pants – 1. daļa

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.

Or. en

Pamatojums
Savienības finansiālo palīdzību jāpiešķir vienīgi gadījumos, kad darbība ir atbilstīga Regulā 
noteiktajiem mērķiem.
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Grozījums Nr. 101

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,
pārtrauc vai aptur kopējā zivsaimniecības 
politikā paredzētās Savienības finansiālās 
palīdzības maksājumus, vai arī tiem
piemēro finanšu korekcijas. Šādi pasākumi 
ir samērīgi ar noteikumu neievērošanas 
būtību, apmēru, ilgumu un atkārtošanos.

Or. en

Pamatojums
Savienības finansiālo palīdzību jāpiešķir vienīgi gadījumos, kad tiek ievēroti šīs Regulas 
noteikumi.

Grozījums Nr. 102

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.

Or. en
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Grozījums Nr. 103

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.

Or. en

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

Grozījums Nr. 104

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 trīs gadu laikā 
pirms Savienības finansiālās palīdzības 
piemērošanas dienas nav piemērotas 
sankcijas par smagiem pārkāpumiem.

Or. en

Pamatojums
„Smagi pārkāpumi”, tiešām nozīmē smagus pārkāpumus, un ja sankcijas ir pamatotas, tām 
jābūt patiesi atturošām.
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Grozījums Nr. 105

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3b. 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.

Or. en

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. 


