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Grozījums Nr. 228
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
3.a atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 349. pantu,

Or. fr

Grozījums Nr. 229
Carmen Fraga Estévez

Regulas priekšlikums
3.a atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Padomes Lēmumu, ar ko 
pieņem Padomes reglamentu1,
__________________
Padomes 2009. gada 1. decembra 
Lēmums 2009/937/EK, ar ko pieņem 
Padomes reglamentu (OV L 325, 
11.12.2009., 35. lpp.).

Or. es

Grozījums Nr. 230
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Regulas priekšlikums
1.a atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Apvienoto Nāciju 
Organizācijas 1982. gada 10. decembra 
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Jūras tiesību konvenciju (UNCLOS),

Or. en

Grozījums Nr. 231
João Ferreira

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Daudzās dalībvalstīs un Eiropas 
Savienībā kopumā zvejniecības nozare ir 
stratēģiski svarīga zivju publiskās 
piegādes un pārtikas līdzsvara aspektā un 
tā veic vērā ņemamu ieguldījumu 
piekrastes kopienu sociālekonomiskajā 
labklājībā, vietējā attīstībā, nodarbinātībā, 
savstarpējo ekonomisko aktivitāšu 
saglabāšanā un izveidē, kā arī vietējo 
kultūras tradīciju saglabāšanā.
__________________
1Padomes 2009. gada 1. decembra 
Lēmums 2009/937/EK, ar ko pieņem 
Padomes reglamentu (OV L 325, 
11.12.2009., 35. lpp.).

Or. pt

Grozījums Nr. 232
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Kopējās zivsaimniecības politikas 
darbības joma aptver jūras bioloģisko 
resursu saglabāšanu, pārvaldību un 
izmantošanu. Turklāt tās mērķu 
sasniegšanas nolūkā kopējās 

(2) Kopējās zivsaimniecības politikas 
darbības joma aptver jūras bioloģisko 
resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu 
pārvaldību. Turklāt tās mērķu sasniegšanas 
nolūkā kopējās zivsaimniecības politikas 
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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 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.

Or. en

Grozījums Nr. 233
Guido Milana

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Kopējās zivsaimniecības politikas 
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.

(2) Kopējās zivsaimniecības politikas 
darbības joma aptver dalībvalstu jūras 
bioloģisko teritoriju un resursu 
saglabāšanu un pārvaldību. 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.

Or. it
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Grozījums Nr. 234
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Līgumam par Eiropas Savienības 
darbību nevajadzētu ierobežot Savienības 
pienākumu ilgtspējīgi pārvaldīt jūras 
resursu izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 235
Kriton Arsenis

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 nodrošināt produktīvus 
jūras bioloģiskos resursus un veselīgas 
jūras ekosistēmas un līdz ar to uzlabot 
ilgtermiņā vides, ekonomikas un sociālo
ilgtspējību. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 236
Maria do Céu Patrão Neves
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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 
noturīgus vides, ekonomiskos un sociālos 
apstākļus. Turklāt tai būtu jāpalīdz uzlabot 
produktivitāti, samazināt zivsaimniecības 
un akvakultūras produktu importu 
Eiropas Savienībā, nodrošināt pietiekami 
augstu dzīves līmeni zivsaimniecībā un 
akvakultūrā nodarbinātajiem, stabilus 
tirgus, resursu pieejamību un to, ka 
kvalitatīvi produkti patērētājiem ir pieejami 
par saprātīgām cenām.

Or. pt

Grozījums Nr. 237
Izaskun Bilbao Barandica

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 ir rentablas un 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.

Or. es
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Grozījums Nr. 238
Luis Manuel Capoulas Santos

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 ilgtspējīgas zvejas un 
akvakultūras darbības, kas tiek pārvaldītas 
atbilstoši mērķim panākt veselīgu jūras 
vidi, lai nodrošinātu ilgtermiņā noturīgus 
sociālos, ekonomiskos un vides
ieguvumus. 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.

Or. pt

Grozījums Nr. 239
Ian Hudghton

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 
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. Kopējā 
zivsaimniecības politika līdz šim nav 
spējusi īstenot šos mērķus, un tādēļ 
Savienībai ir atkārtoti plaši jāizvērtē 
zivsaimniecības pārvaldība.
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Or. en

Grozījums Nr. 240
Struan Stevenson

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 
noturīgus vides, ekonomiskos un sociālos 
apstākļus un nodrošinātību ar pārtiku. 
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.

Or. en

Grozījums Nr. 241
Ioannis A. Tsoukalas

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 
noturīgus vides, ekonomiskos un sociālos 
apstākļus. Turklāt tai būtu jāpalīdz uzlabot 
produktivitāti, nodrošināt labāku dzīves 
līmeni un darba apstākļus zivsaimniecībā 
nodarbinātajiem, stabilus tirgus, resursu 
pieejamību un to, ka produkti patērētājiem 
ir pieejami par saprātīgām cenām.
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Or. el

Grozījums Nr. 242
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) KZP ir jāveicina augsta līmeņa 
nodarbinātība zivsaimniecības un 
akvakultūras nozarē, jāuzlabo zvejnieku 
un akvakultūras jomā nodarbināto darba 
apstākļi, garantējot viņiem pietiekama 
līmeņa sociālo aizsardzību un taisnīgu un 
vienlīdzīgu konkurenci ar trešām valstīm 
un starp ES dalībvalstīm praktiskā ziņā, 
kā arī jānovērš konkurences izkropļojumi, 
kuru pamatā ir pārmērīgas darba izmaksu 
atšķirības. Šajā sakarībā kopējā 
zivsaimniecības politika paredz 
nosacījumus, lai saskaņotu sociālās jomas 
tiesību aktus, ko piemēro jūrā 
strādājošajiem, jo īpaši pamatojoties uz 
SDO Konvenciju Nr. 188 un par zvejas 
kuģu apkalpes sagatavošanu, 
sertificēšanu un sardzes pildīšanu 
(STCW–F).

Or. fr

Grozījums Nr. 243
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Ir īpaši svarīgi, lai kopējā 
zivsaimniecības politikā attiecībā uz 
zivsaimniecības nozari tiktu izmantota 
tāda pieeja, kurā tiek ņemts vērā 
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bioloģiskais, ekoloģiskais, ekonomiskais 
un sociālais aspekts nolūkā vienmēr 
panākt kompromisu starp resursu līmeni 
dažādos jūras apvidos un piekrastes un 
maza mēroga zvejnieku kopienu sociāli 
ekonomisko pamatu, kas ir atkarīgs no 
piekrastes zvejas, lai garantētu 
darbavietas un labklājību.

Or. pt

Grozījums Nr. 244
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Princips, saskaņā ar kuru 
zivsaimniecības pārvaldība ir balstīta uz 
jūras bioģeogrāfiskajiem reģioniem, kas ir 
diferencēti saskaņā ar to īpašībām, ir 
Eiropas līmeņa princips, kurš vislabāk 
veicinās resursu ilgtspējību un piekrastes 
kopienu sociāli ekonomiskā pamata 
aizsardzību.

Or. pt

Grozījums Nr. 245
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Savienība ir Līgumslēdzēja puse 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
1982. gada 10. decembra Jūras tiesību 
konvencijā (UNCLOS), un tā ir ratificējusi 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
1995. gada 4. augusta Nolīgumu par ANO 

(4) Savienība ir Līgumslēdzēja puse 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
1982. gada 10. decembra Jūras tiesību 
konvencijā (UNCLOS), un tā ir ratificējusi 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
1995. gada 4. augusta Nolīgumu par ANO 
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1982. gada 10. decembra Jūras tiesību 
konvencijas noteikumu īstenošanu attiecībā 
uz transzonālo zivju krājumu un tālu 
migrējošo zivju krājumu saglabāšanu un 
pārvaldību (ANO Zivju krājumu 
nolīgums). Turklāt tā ir akceptējusi 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas 
un lauksaimniecības organizācijas 
1993. gada 24. novembra Nolīgumu, lai 
veicinātu starptautisko saglabāšanas un 
pārvaldības pasākumu ievērošanu uz 
tāljūrā esošiem zvejas kuģiem (FAO 
Atbilstības nolīgums). Šie starptautiskie 
instrumenti galvenokārt paredz 
pienākumus saglabāšanas jomā, tai skaitā 
pienākumus īstenot saglabāšanas un 
pārvaldības pasākumus, kas paredzēti, lai 
uzturētu vai atjaunotu jūras resursus tādā 
līmenī, kas var nodrošināt maksimālo 
ilgtspējīgas ieguves apjomu gan jūras 
apgabalos, kas ir valsts jurisdikcijā, gan 
atklātā jūrā, un šajā sakarā sadarboties ar 
citām valstīm, pienākumus plaši piemērot 
piesardzīgu pieeju zivju krājumu 
saglabāšanas, pārvaldības un 
izmantošanas jomā, pienākumus nodrošināt 
saglabāšanas un pārvaldības pasākumu 
saderību, ja jūras resursi ir sastopami jūras 
apgabalos, kam ir dažādi juridiskie statusi, 
un pienākumus, lai pienācīgi ņemtu vērā 
citus likumīgus jūru izmantošanas veidus. 
Kopējai zivsaimniecības politikai būtu 
jāpalīdz Savienībai pienācīgi pildīt savus 
starptautiskos pienākumus saskaņā ar šiem 
starptautiskajiem instrumentiem. Ja 
dalībvalstis pieņem saglabāšanas un 
pārvaldības pasākumus, kurus tās ir 
pilnvarotas pieņemt kopējās 
zivsaimniecības politikas ietvaros, tām 
būtu arī jārīkojas tādā veidā, kas pilnībā 
atbilst starptautiskajiem saglabāšanas un 
sadarbības pienākumiem saskaņā ar 
minētajiem starptautiskajiem 
instrumentiem.

1982. gada 10. decembra Jūras tiesību 
konvencijas noteikumu īstenošanu attiecībā 
uz transzonālo zivju krājumu un tālu 
migrējošo zivju krājumu saglabāšanu un 
pārvaldību (ANO Zivju krājumu 
nolīgums). Turklāt tā ir akceptējusi 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas 
un lauksaimniecības organizācijas 
1993. gada 24. novembra Nolīgumu, lai 
veicinātu starptautisko saglabāšanas un 
pārvaldības pasākumu ievērošanu uz 
tāljūrā esošiem zvejas kuģiem (FAO 
Atbilstības nolīgums). Šie starptautiskie 
instrumenti galvenokārt paredz 
pienākumus saglabāšanas jomā, tai skaitā 
pienākumus īstenot saglabāšanas un 
pārvaldības pasākumus, kas paredzēti, lai 
uzturētu vai atjaunotu jūras resursus tādā 
līmenī, kas var nodrošināt maksimālo 
ilgtspējīgas ieguves apjomu gan jūras 
apgabalos, kas ir valsts jurisdikcijā, gan 
atklātā jūrā, un šajā sakarā sadarboties ar 
citām valstīm, pārvaldības un izmantošanas 
jomā, pienākumus nodrošināt saglabāšanas 
un pārvaldības pasākumu saderību, ja jūras 
resursi ir sastopami jūras apgabalos, kam ir 
dažādi juridiskie statusi, un pienākumus, 
lai pienācīgi ņemtu vērā citus likumīgus 
jūru izmantošanas veidus. Kopējai 
zivsaimniecības politikai būtu jāpalīdz 
Savienībai pienācīgi pildīt savus 
starptautiskos pienākumus saskaņā ar šiem 
starptautiskajiem instrumentiem. Ja 
dalībvalstis pieņem saglabāšanas un 
pārvaldības pasākumus, kurus tās ir 
pilnvarotas pieņemt kopējās 
zivsaimniecības politikas ietvaros, tām 
būtu arī jārīkojas tādā veidā, kas pilnībā 
atbilst starptautiskajiem saglabāšanas un 
sadarbības pienākumiem saskaņā ar 
minētajiem starptautiskajiem 
instrumentiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 246
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Savienība ir Līgumslēdzēja puse 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
1982. gada 10. decembra Jūras tiesību 
konvencijā (UNCLOS), un tā ir ratificējusi 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
1995. gada 4. augusta Nolīgumu par ANO 
1982. gada 10. decembra Jūras tiesību 
konvencijas noteikumu īstenošanu attiecībā 
uz transzonālo zivju krājumu un tālu 
migrējošo zivju krājumu saglabāšanu un 
pārvaldību (ANO Zivju krājumu 
nolīgums). Turklāt tā ir akceptējusi 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas 
un lauksaimniecības organizācijas 
1993. gada 24. novembra Nolīgumu, lai 
veicinātu starptautisko saglabāšanas un 
pārvaldības pasākumu ievērošanu uz 
tāljūrā esošiem zvejas kuģiem (FAO 
Atbilstības nolīgums). Šie starptautiskie 
instrumenti galvenokārt paredz 
pienākumus saglabāšanas jomā, tai skaitā 
pienākumus īstenot saglabāšanas un 
pārvaldības pasākumus, kas paredzēti, lai 
uzturētu vai atjaunotu jūras resursus tādā 
līmenī, kas var nodrošināt maksimālo 
ilgtspējīgas ieguves apjomu gan jūras 
apgabalos, kas ir valsts jurisdikcijā, gan 
atklātā jūrā, un šajā sakarā sadarboties ar 
citām valstīm, pienākumus plaši piemērot 
piesardzīgu pieeju zivju krājumu 
saglabāšanas, pārvaldības un izmantošanas 
jomā, pienākumus nodrošināt saglabāšanas 
un pārvaldības pasākumu saderību, ja jūras 
resursi ir sastopami jūras apgabalos, kam ir 
dažādi juridiskie statusi, un pienākumus, 
lai pienācīgi ņemtu vērā citus likumīgus 
jūru izmantošanas veidus. Kopējai 
zivsaimniecības politikai būtu jāpalīdz 
Savienībai pienācīgi pildīt savus 
starptautiskos pienākumus saskaņā ar šiem 

(4) Savienība ir Līgumslēdzēja puse 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
1982. gada 10. decembra Jūras tiesību 
konvencijā (UNCLOS), un tā ir ratificējusi 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
1995. gada 4. augusta Nolīgumu par ANO 
1982. gada 10. decembra Jūras tiesību 
konvencijas noteikumu īstenošanu attiecībā 
uz transzonālo zivju krājumu un tālu 
migrējošo zivju krājumu saglabāšanu un 
pārvaldību (ANO Zivju krājumu 
nolīgums). Turklāt tā ir akceptējusi 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas 
un lauksaimniecības organizācijas 
1993. gada 24. novembra Nolīgumu, lai 
veicinātu starptautisko saglabāšanas un 
pārvaldības pasākumu ievērošanu uz 
tāljūrā esošiem zvejas kuģiem (FAO 
Atbilstības nolīgums). Šie starptautiskie 
instrumenti galvenokārt paredz 
pienākumus saglabāšanas jomā, tai skaitā 
pienākumus īstenot saglabāšanas un 
pārvaldības pasākumus, kas paredzēti, lai 
uzturētu vai atjaunotu jūras resursus tādā 
līmenī, kas var nodrošināt maksimālo 
ilgtspējīgas ieguves apjomu gan jūras 
apgabalos, kas ir valsts jurisdikcijā, gan 
atklātā jūrā, un šajā sakarā sadarboties ar 
citām valstīm, pienākumus plaši piemērot 
piesardzīgu pieeju zivju krājumu 
saglabāšanas, pārvaldības un izmantošanas 
jomā, pienākumus nodrošināt saglabāšanas 
un pārvaldības pasākumu saderību, ja jūras 
resursi ir sastopami jūras apgabalos, kam ir 
dažādi juridiskie statusi, un pienākumus, 
lai pienācīgi ņemtu vērā citus likumīgus un 
regulētus jūru izmantošanas veidus. 
Kopējai zivsaimniecības politikai būtu 
jāpalīdz Savienībai pienācīgi pildīt savus 
starptautiskos pienākumus saskaņā ar šiem 
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starptautiskajiem instrumentiem. Ja 
dalībvalstis pieņem saglabāšanas un 
pārvaldības pasākumus, kurus tās ir 
pilnvarotas pieņemt kopējās 
zivsaimniecības politikas ietvaros, tām 
būtu arī jārīkojas tādā veidā, kas pilnībā 
atbilst starptautiskajiem saglabāšanas un 
sadarbības pienākumiem saskaņā ar 
minētajiem starptautiskajiem 
instrumentiem.

starptautiskajiem instrumentiem, veicinot 
apmaiņu ar šo labo praksi zivju resursu 
ilgtspējības un taisnīgas piekļuves ūdeņu 
dzīvajiem resursiem interesēs. Ja 
dalībvalstis pieņem saglabāšanas un 
pārvaldības pasākumus, kurus tās ir 
pilnvarotas pieņemt kopējās 
zivsaimniecības politikas ietvaros, tām 
būtu arī jārīkojas tādā veidā, kas pilnībā 
atbilst starptautiskajiem saglabāšanas un 
sadarbības pienākumiem saskaņā ar 
minētajiem starptautiskajiem 
instrumentiem.

Or. pt

Grozījums Nr. 247
Guido Milana, Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Savienība ir Līgumslēdzēja puse 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
1982. gada 10. decembra Jūras tiesību 
konvencijā (UNCLOS), un tā ir ratificējusi 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
1995. gada 4. augusta Nolīgumu par ANO 
1982. gada 10. decembra Jūras tiesību 
konvencijas noteikumu īstenošanu attiecībā 
uz transzonālo zivju krājumu un tālu 
migrējošo zivju krājumu saglabāšanu un 
pārvaldību (ANO Zivju krājumu 
nolīgums). Turklāt tā ir akceptējusi 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas 
un lauksaimniecības organizācijas 
1993. gada 24. novembra Nolīgumu, lai 
veicinātu starptautisko saglabāšanas un 
pārvaldības pasākumu ievērošanu uz 
tāljūrā esošiem zvejas kuģiem (FAO 
Atbilstības nolīgums). Šie starptautiskie 
instrumenti galvenokārt paredz 
pienākumus saglabāšanas jomā, tai skaitā 
pienākumus īstenot saglabāšanas un 

(4) Savienība ir Līgumslēdzēja puse 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 1982. 
gada 10. decembra Jūras tiesību konvencijā 
(UNCLOS), un tā ir ratificējusi Apvienoto 
Nāciju Organizācijas 1995. gada 4. augusta 
Nolīgumu par ANO 1982. gada 10. 
decembra Jūras tiesību konvencijas 
noteikumu īstenošanu attiecībā uz 
transzonālo zivju krājumu un tālu 
migrējošo zivju krājumu saglabāšanu un 
pārvaldību (ANO Zivju krājumu 
nolīgums). Turklāt tā ir akceptējusi 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas 
un lauksaimniecības organizācijas 
1993. gada 24. novembra Nolīgumu, lai 
veicinātu starptautisko saglabāšanas un 
pārvaldības pasākumu ievērošanu uz 
tāljūrā esošiem zvejas kuģiem (FAO 
Atbilstības nolīgums). Šie starptautiskie 
instrumenti galvenokārt paredz 
pienākumus saglabāšanas jomā, tai skaitā 
pienākumus īstenot saglabāšanas un 
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pārvaldības pasākumus, kas paredzēti, lai 
uzturētu vai atjaunotu jūras resursus tādā 
līmenī, kas var nodrošināt maksimālo 
ilgtspējīgas ieguves apjomu gan jūras 
apgabalos, kas ir valsts jurisdikcijā, gan 
atklātā jūrā, un šajā sakarā sadarboties ar 
citām valstīm, pienākumus plaši piemērot 
piesardzīgu pieeju zivju krājumu 
saglabāšanas, pārvaldības un izmantošanas 
jomā, pienākumus nodrošināt saglabāšanas 
un pārvaldības pasākumu saderību, ja jūras 
resursi ir sastopami jūras apgabalos, kam ir 
dažādi juridiskie statusi, un pienākumus, 
lai pienācīgi ņemtu vērā citus likumīgus 
jūru izmantošanas veidus. Kopējai 
zivsaimniecības politikai būtu jāpalīdz 
Savienībai pienācīgi pildīt savus 
starptautiskos pienākumus saskaņā ar šiem 
starptautiskajiem instrumentiem. Ja 
dalībvalstis pieņem saglabāšanas un 
pārvaldības pasākumus, kurus tās ir 
pilnvarotas pieņemt kopējās 
zivsaimniecības politikas ietvaros, tām 
būtu arī jārīkojas tādā veidā, kas pilnībā 
atbilst starptautiskajiem saglabāšanas un 
sadarbības pienākumiem saskaņā ar 
minētajiem starptautiskajiem 
instrumentiem.

pārvaldības pasākumus, kas paredzēti, lai 
uzturētu vai atjaunotu jūras resursus tādā 
līmenī, kas var nodrošināt maksimālo 
ilgtspējīgas ieguves apjomu gan jūras 
apgabalos, kas ir valsts jurisdikcijā, gan 
atklātā jūrā, un šajā sakarā sadarboties ar 
citām valstīm, pienākumus plaši piemērot 
piesardzīgu pieeju zivju krājumu 
saglabāšanas, pārvaldības un izmantošanas 
jomā, pienākumus nodrošināt saglabāšanas 
un pārvaldības pasākumu saderību, ja jūras 
resursi ir sastopami jūras apgabalos, kam ir 
dažādi juridiskie statusi, un pienākumus, 
lai pienācīgi ņemtu vērā citus likumīgus 
jūru izmantošanas veidus. Saskaņotas un 
ilgtspējīgas zivsaimniecības politikas 
interesēs visās kopīgajās jūras un nolūkā 
uzlabot sadarbību ar kaimiņvalstīm un 
kopīgo krājumu pārvaldību Savienībai 
būtu jācenšas noslēgt ar trešām valstīm 
ilgtspējīgus sadarbības nolīgumus 
zivsaimniecības jomā, saskaņā ar kuriem 
Savienība var sniegt finanšu un tehnisku 
palīdzību apmaiņā pret tādu pašu kā 
Savienībā vai līdzvērtīgu noteikumu 
piemērošanu attiecībā uz ilgtspējīgu 
pārvaldību. Kopējai zivsaimniecības 
politikai būtu jāpalīdz Savienībai pienācīgi 
pildīt savus starptautiskos pienākumus 
saskaņā ar šiem starptautiskajiem 
instrumentiem. Ja dalībvalstis pieņem 
saglabāšanas un pārvaldības pasākumus, 
kurus tās ir pilnvarotas pieņemt kopējās 
zivsaimniecības politikas ietvaros, tām 
būtu arī jārīkojas tādā veidā, kas pilnībā 
atbilst starptautiskajiem saglabāšanas un 
sadarbības pienākumiem saskaņā ar 
minētajiem starptautiskajiem 
instrumentiem.

Or. it

Grozījums Nr. 248
Alain Cadec
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Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) KZP būtu jānodrošina nodarbinātība 
zivsaimniecības un akvakultūras jomā un 
jāpalīdz uzlabot zvejnieku un 
akvakultūras jomā nodarbināto darba 
apstākļi, ņemot vērā zivsaimniecības 
darbību sociālo dimensiju. Kopējā 
zivsaimniecības politika arī būtu 
jāsaskaņo ar Savienības tirdzniecības un 
muitas politikas virzieniem, lai kontrolētu 
importu Eiropas Savienībā no trešām 
valstīm un to ietekmi uz Kopienas 
ražotāju saņemtajām cenām un 
nodrošinātu taisnīgu un godīgu 
konkurenci ar trešām valstīm, jo īpaši 
nepieļaujot konkurences traucējumus 
darba izmaksu atšķirību dēļ.

Or. fr

Grozījums Nr. 249
Alain Cadec

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 

(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 
2020. 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 
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ilgtspējīgas ieguves apjoma noteikšanai var 
būt nepieciešams izmantot tuvinātas 
vērtības.

ilgtspējīgas ieguves apjoma noteikšanai var 
būt nepieciešams izmantot tuvinātas 
vērtības.

Or. fr

Grozījums Nr. 250
Estelle Grelier

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 un 
pēc tam Nagojas samitā 2010. gadā 
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 tādu krājumu gadījumā, attiecībā 
uz kuriem tas ir iespējams, un ne vēlāk kā 
līdz 2020. gadam. Ja zinātniskā informācija 
ir nepietiekama, šādā gadījumā maksimālā 
ilgtspējīgas ieguves apjoma noteikšanai var 
būt nepieciešams izmantot tuvinātas 
vērtības.

Or. fr

Grozījums Nr. 251
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
5. apsvērums
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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 jūras bioloģisko resursu 
krājumu izmantošanas līmeņi līdz 
2015. gadam tiktu atjaunoti un uzturēti virs 
līmeņa, 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.

Or. en

Grozījums Nr. 252
Carmen Fraga Estévez

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 

(5) Johannesburgā 2002. gadā rīkotajā 
Pasaules samitā par ilgtspējīgu attīstību 
Savienība un tās dalībvalstis vienojās
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, ja tas ir 
iespējams, līdz 2015. gadam tiktu atjaunoti 
un uzturēti aptuveni tādā līmenī, lai no 
zvejoto krājumu populācijām varētu gūt 
maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu, un 
ne vēlāk kā līdz 2020. gadam tam būtu 
jāattiecas uz visām komerciālajām 



AM\901580LV.doc 19/162 PE489.437v01-00

LV

būt nepieciešams izmantot tuvinātas 
vērtības.

populācijām. Ja zinātniskā informācija ir 
nepietiekama, šādā gadījumā maksimālā 
ilgtspējīgas ieguves apjoma noteikšanai var 
būt nepieciešams izmantot tuvinātas 
vērtības.

Or. es

Pamatojums

Ņemot vērā, ka maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma mērķi līdz 2015. gadam ir gandrīz 
neiespējami sasniegt, jo īpaši jauktas dažādu sugu zvejas gadījumā, būtu arī jāiekļauj 
Nagojas konferences kritēriji.

Grozījums Nr. 253
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Julie Girling

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 jūras bioloģisko resursu 
krājumu izmantošanas līmeņi, ja 
iespējams, 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.

Or. en

Grozījums Nr. 254
Maria do Céu Patrão Neves
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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, lai gan 
joprojām nesaistošā veidā, tomēr apņēmās 
cīnīties pret daudzu zivju krājumu 
nepārtraukto samazināšanos. Tādēļ 
Savienībai būtu jāuzlabo tās kopējā 
zivsaimniecības politika, lai virzītos uz to, 
ka jūras bioloģisko resursu krājumu 
izmantošanas līmeņi tiktu atjaunoti un 
uzturēti tādā līmenī, lai no zvejoto krājumu 
populācijām varētu gūt maksimālo 
ilgtspējīgas ieguves apjomu visīsākajā 
iespējamā laikā, pakāpeniski un pielāgoti 
dažādajiem zivsaimniecības veidiem —
gan jauktajiem, gan nejauktajiem— un 
vienmēr tam būtu zinātnisks pamats. Ja 
zinātniskā informācija ir nepietiekama, 
šādā gadījumā maksimālā ilgtspējīgas 
ieguves apjoma noteikšanai var būt 
nepieciešams izmantot tuvinātas vērtības, 
ņemot vērā iesaistīto personu, jo īpaši 
konsultatīvo padomju, viedokļus.

Or. pt

Grozījums Nr. 255
George Lyon

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, 

(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, 
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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.

ka prioritārā kārtā jūras bioloģisko resursu 
krājumu izmantošanas līmeņi, ja 
iespējams, 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.

Or. en

Grozījums Nr. 256
Luis Manuel Capoulas Santos

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) Nagojā 2010. 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, ja iespējams, līdz 
2015. gadam un ne vēlāk kā līdz 
2020. 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.

(Norāde "līdz 2015. gadam" kā termiņš 
dalībvalstīm, lai ievērotu jūras bioloģisko 
resursu izmantošanas līmeņus un 
maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu 
visā priekšlikumā regulai ir jālasa kā 
"līdz 2015. gada, ja iespējams, un ne 
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vēlāk kā līdz 2020. gadam.)

Or. pt

Grozījums Nr. 257
Diane Dodds, James Nicholson

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 pašas
apņēmās cīnīties pret daudzu zivju krājumu 
nepārtraukto samazināšanos. Tādēļ
Savienībai būtu jāuzlabo tās kopējā 
zivsaimniecības politika, lai nodrošinātu, 
ka zvejoto krājumu populācijas līmeņi, ja 
iespējams, prioritārā kārtā līdz 
2015. gadam tiktu atjaunoti un uzturēti 
augstākā līmenī par to, kas spēj 
nodrošināt maksimālo ilgtspējīgas ieguves 
apjomu. Ja zinātniskā informācija ir 
nepietiekama, šādā gadījumā maksimālā 
ilgtspējīgas ieguves apjoma noteikšanai var 
būt nepieciešams izmantot tuvinātas 
vērtības.

Or. en

Grozījums Nr. 258
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

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 

(5) Johannesburgā 2002. gadā rīkotajā 
Pasaules samitā par ilgtspējīgu attīstību 
Savienība un tās dalībvalstis apņēmās 
cīnīties pret daudzu zivju krājumu 
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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.

nepārtraukto samazināšanos. Tādēļ
Savienībai būtu jāuzlabo tās kopējā 
zivsaimniecības politika, lai nodrošinātu, 
ka prioritārā kārtā jūras bioloģisko resursu 
krājumu izmantošanas līmeņi, ja 
iespējams, 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.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Komisijas 2002. gada apņemšanās ievērot Johannesburgas deklarāciju par 
ilgtspējīgu attīstību, lai līdz 2015. gadam panāktu maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu, 
ietvēra atrunu "ja iespējams", kurai ir jāpaliek kā būtiskam mērķim, lai panāktu šo ieceri, jo 
īpaši jauktās zvejas jomā.

Grozījums Nr. 259
Izaskun Bilbao Barandica

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 

(5) Johannesburgā 2002. gadā rīkotajā 
Pasaules samitā par ilgtspējīgu attīstību 
Savienība un tās dalībvalstis apņēmās 
cīnīties pret daudzu zivju krājumu 
nepārtraukto samazināšanos. Tādēļ
Savienībai būtu jāuzlabo tās kopējā 
zivsaimniecības politika, lai pakāpeniski
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 zvejniecībās, 
kurās tas ir iespējams, vai līdz 
2020. gadam zvejniecībās, kurās tas nav 
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var būt nepieciešams izmantot tuvinātas 
vērtības.

iespējams, vienmēr balstoties uz 
zinātniskiem datiem un kritērijiem.

Or. es

Grozījums Nr. 260
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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. Tādēļ
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 virs 
līmeņa, kas no zvejoto krājumu 
populācijām ļauj gūt maksimālo 
ilgtspējīgas ieguves apjomu. Ja zinātniskā 
informācija ir nepietiekama, šādā gadījumā 
maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma 
noteikšanai var būt nepieciešams izmantot 
tuvinātas vērtības.

Or. en

Grozījums Nr. 261
Ana Miranda

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Johannesburgā 2002. gadā rīkotajā 
Pasaules samitā par ilgtspējīgu attīstību 
Savienība un tās dalībvalstis apņēmās 

(5) Johannesburgā 2002. gadā rīkotajā 
Pasaules samitā par ilgtspējīgu attīstību 
Savienība un tās dalībvalstis apņēmās 
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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.

cīnīties pret daudzu zivju krājumu 
nepārtraukto samazināšanos. Tādēļ
Savienībai būtu jāuzlabo tās kopējā 
zivsaimniecības politika, lai nodrošinātu, 
ka prioritārā kārtā jūras bioloģisko resursu 
krājumu izmantošanas līmeņi, ja 
iespējams, pielāgoti katrai zvejniecībai,
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.

Or. es

Grozījums Nr. 262
Ian Hudghton

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. Tādēļ
Savienībai būtu jāuzlabo tās kopējā 
zivsaimniecības politika, lai nodrošinātu, 
ka prioritārā kārtā jūras bioloģisko resursu 
krājumu izmantošanas līmeņi, ja 
iespējams, 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.

Or. en
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Grozījums Nr. 263
Ioannis A. Tsoukalas

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. Tādēļ
Savienībai būtu jāuzlabo tās kopējā 
zivsaimniecības politika, lai nodrošinātu, 
ka prioritārā kārtā jūras bioloģisko resursu 
krājumu izmantošanas līmeņi, ja 
iespējams, līdz 2015. gadam un ne vēlāk 
kā līdz 2020. gadam attiecībā uz citām 
sugām 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.

Or. el

Grozījums Nr. 264
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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 

(5) Johannesburgā 2002. gadā rīkotajā 
Pasaules samitā par ilgtspējīgu attīstību 
Savienība un tās dalībvalstis apņēmās 
cīnīties pret daudzu zivju krājumu 
nepārtraukto samazināšanos. Tādēļ
Savienībai būtu jāuzlabo tās kopējā 
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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.

zivsaimniecības politika, lai nodrošinātu, 
ka prioritārā kārtā jūras bioloģisko resursu 
krājumu izmantošanas līmeņi, ja 
iespējams, līdz 2015. gadam un, ja tas nav 
iespējams, līdz 2020. gadam saskaņā ar 
Nagojas kritērijiem 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.

Or. es

Grozījums Nr. 265
Catherine Trautmann

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 un 
pēc tam Nagojas samitā 2010. gadā 
Savienība un tās dalībvalstis apņēmās 
cīnīties pret daudzu zivju krājumu 
nepārtraukto samazināšanos. Tādēļ
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 tādu krājumu gadījumā, attiecībā 
uz kuriem tas ir iespējams, pakāpeniski 
un ne vēlāk kā līdz 2020. gadam, 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.

Or. fr
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Grozījums Nr. 266
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Maksimālā ilgtspējīgā ieguves līmeņa 
koncepcija ir juridiski saistošs Savienības 
zivsaimniecības pārvaldības mērķis, kas 
paredzēts UNCLOS, kopš Savienība to 
ratificēja 1998. gadā. 

Or. en

Grozījums Nr. 267
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Regulas priekšlikums
5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5b) Pieņemt zemāku zivju mirstības 
līmeni nekā nepieciešams, lai saglabātu 
zivju krājumus virs līmeņa, kas ļauj 
nodrošināt maksimālo ilgtspējīgas ieguves 
apjomu, ir viens no veidiem, kā 
nodrošināt, ka zivsaimniecības nozare 
kļūst ekonomiski dzīvotspējīga ilgtermiņā, 
neesot atkarīgai no valsts palīdzības.

Or. en

Grozījums Nr. 268
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
6. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Zvejniecības mērķi tika noteikti 
lēmumā par stratēģisko plānu bioloģiskās 
daudzveidības jomā 2011.–2020. gadam, 
ko pieņēma Konvencijas par bioloģisko 
daudzveidību pušu konferencē; kopējai 
zivsaimniecības politikai būtu jānodrošina 
saskaņotība ar bioloģiskās daudzveidības 
mērķiem, kurus pieņēmusi Eiropadome, un 
mērķiem, kas norādīti Komisijas 
paziņojumā "Mūsu dzīvības garantija, 
mūsu dabas kapitāls — bioloģiskās 
daudzveidības stratēģija līdz 2020. gadam", 
jo īpaši, lai līdz 2015. gadam sasniegtu 
maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu.

(6) Zvejniecības mērķi tika noteikti 
lēmumā par stratēģisko plānu bioloģiskās 
daudzveidības jomā 2011.–2020. gadam , 
ko pieņēma Konvencijas par bioloģisko 
daudzveidību pušu konferencē; kopējai 
zivsaimniecības politikai būtu jānodrošina 
saskaņotība ar bioloģiskās daudzveidības 
mērķiem, kurus pieņēmusi Eiropadome , 
un mērķiem, kas norādīti Komisijas 
paziņojumā "Mūsu dzīvības garantija, 
mūsu dabas kapitāls — bioloģiskās 
daudzveidības stratēģija līdz 2020. gadam", 
jo īpaši, lai līdz 2020. gadam sasniegtu 
maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu.

Or. fr

Grozījums Nr. 269
Estelle Grelier

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Zvejniecības mērķi tika noteikti 
lēmumā par stratēģisko plānu bioloģiskās 
daudzveidības jomā 2011.–2020. gadam, 
ko pieņēma Konvencijas par bioloģisko 
daudzveidību pušu konferencē; kopējai 
zivsaimniecības politikai būtu jānodrošina 
saskaņotība ar bioloģiskās daudzveidības 
mērķiem, kurus pieņēmusi Eiropadome, un 
mērķiem, kas norādīti Komisijas 
paziņojumā "Mūsu dzīvības garantija, 
mūsu dabas kapitāls — bioloģiskās 
daudzveidības stratēģija līdz 2020. gadam", 
jo īpaši, lai līdz 2015. gadam sasniegtu 
maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu.

(6) Zvejniecības mērķi tika noteikti 
lēmumā par stratēģisko plānu bioloģiskās 
daudzveidības jomā 2011.–2020. gadam , 
ko pieņēma Konvencijas par bioloģisko 
daudzveidību pušu konferencē; kopējai 
zivsaimniecības politikai būtu jānodrošina 
saskaņotība ar bioloģiskās daudzveidības 
mērķiem, kurus pieņēmusi Eiropadome , 
un mērķiem, kas norādīti Komisijas 
paziņojumā "Mūsu dzīvības garantija, 
mūsu dabas kapitāls — bioloģiskās 
daudzveidības stratēģija līdz 2020. gadam", 
jo īpaši, lai līdz 2015. gadam sasniegtu 
maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu 
krājumiem, attiecībā uz kuriem tas ir 
iespējams, un ne vēlāk kā līdz 
2020. gadam.
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Or. fr

Grozījums Nr. 270
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Tā kā kopējā zivsaimniecības politika 
palīdzēs uzlabot jūras bioloģisko resursu 
saglabāšanu, pārvaldību un izmantošanu, 
pirms tās pasākumu īstenošanas Eiropas 
Komisija izveido Eiropas zivju krājumu 
stāvokļa karti, kas ietver arī katras 
dalībvalsts un tās zvejošanas tiesību 
analīzi. Tas ļauj novērtēt pasākumu 
īstenošanas rezultātus.

Or. es

Grozījums Nr. 271
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

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.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 272
Kriton Arsenis
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Regulas priekšlikums
7. apsvērums

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 
izmantošana būtu jābalsta uz piesardzības 
pieeju, kas ir jāatvasina no Līguma 
191. panta 2. punkta pirmajā daļā minētā 
piesardzības principa. Šis princips būtu 
jāattiecina uz visiem zvejas flotes 
segmentiem.

Or. en

Grozījums Nr. 273
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

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 
izmantošana būtu jābalsta uz piesardzības 
pieeju, kas ir jāatvasina no Līguma 
191. panta 2. punkta pirmajā daļā minētā 
piesardzības principa. Ja iespējams, šīs 
pieejas īstenošanā būtu jāņem vērā sociāli 
ekonomiskās ietekmes uz zvejnieku 
kopienām novērtējumu rezultāti, kuras ir 
atkarīgas no attiecīgajiem bioloģiskajiem 
resursiem.

Or. pt

Grozījums Nr. 274
Izaskun Bilbao Barandica

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 
izmantošana būtu jābalsta uz piesardzības 
pieeju, kas ir jāatvasina no Līguma 
191. panta 2. punkta pirmajā daļā minētā 
piesardzības principa, taču vienmēr 
balstoties uz zinātniskiem datiem un 
kritērijiem.

Or. es

Grozījums Nr. 275
Lucas Hartong

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).

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 276
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

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 

(8) Kopējai zivsaimniecības politikai būtu 
jāpalīdz aizsargāt jūras vidi un jo īpaši 
īstenot Dzīvotņu, Savvaļas putnu un 
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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).

"Natura 2000" direktīvu mērķus un 
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).

Or. fr

Grozījums Nr. 277
Estelle Grelier

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Ir būtiski, lai kopējā zivsaimniecības 
politika veicinātu Eiropas Savienības 
enerģētikas stratēģiju 2020. gadam 
(COM(2010)0639 galīgā versija) ar 
pasākumiem nolūkā veicināt tādas 
zivsaimniecības nozares attīstību, ko 
raksturo zems degvielas patēriņš un zemas 
oglekļa dioksīda emisijas.

Or. fr

Grozījums Nr. 278
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Kopējai zivsaimniecības politikai arī 
būtu jāveicina Kopienas tirgus apgāde ar 
īpaši uzturvērtīgu pārtiku, samazinot 
atkarību pārtikas iekšējā tirgū, kā arī tieši 
un netieši jāveicina darba vietu izveide un 
ekonomikas attīstība piekrastes reģionos.
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Or. pt

Grozījums Nr. 279
Lucas Hartong

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.

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 280
Alain Cadec

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, būtu jāierobežo 
zvejas darbību ietekme uz vidi un 
ievērojami jāsamazina un tiktāl, cik 
iespējams, pakāpeniski būtu jāizskauž 
nevēlamas nozvejas, jo īpaši ieguldot 
zvejas rīku selektivitātē.

Or. fr

Grozījums Nr. 281
Estelle Grelier

Regulas priekšlikums
9. apsvērums
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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, būtu jāierobežo 
zvejas darbību ietekme uz vidi un līdz 
minimumam jāsamazina un pakāpeniski 
būtu jāizskauž nevēlamas nozvejas tiktāl, 
cik tas tehniski iespējams.

Or. fr

Grozījums Nr. 282
Carmen Fraga Estévez

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 palīdzētu 
nodrošināt, ka cilvēku darbības ierobežoti 
ietekmē jūras vidi, un līdz minimumam
samazināt un pakāpeniski izskaust 
nevēlamas nozvejas.

Or. es

Pamatojums

Ir acīmredzami, ka zivsaimniecības darbības ietekmē jūras ekosistēmu un ka tām nevajadzētu 
pārsniegt noteiktas robežas, taču šis ekosistēmas mērķis būtu jānosaka saskaņā ar pārējiem 
mērķiem, kas arī ietekmē jūras vidi.

Grozījums Nr. 283
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

zvejniecības pārvaldībā, būtu jākontrolē
zvejas darbību ietekme uz vidi un jāveic 
pasākumi, lai līdz minimumam 
samazinātu nevēlamas nozvejas, ņemot 
vērā jūras ekosistēmas un zvejniecību 
īpašās iezīmes.

Or. pt

Grozījums Nr. 284
Ana Miranda

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 un jūras 
telpisko plānošanu balstīta pieeja 
zvejniecības pārvaldībā, būtu jāierobežo 
neilgtspējīgu zvejas darbību ietekme, 
piesārņojums un pilsētu attīstības un 
tūrisma negatīvā ietekme uz jūras vidi un 
līdz minimumam jāsamazina un 
pakāpeniski būtu jāizskauž nevēlamas 
nozvejas.

Or. es

Grozījums Nr. 285
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) 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 

(9) Tādēļ Savienībai būtu jāuzlabo tās 
kopējā zivsaimniecības politika, lai 
nodrošinātu, ka prioritārā kārtā jūras 
bioloģisko resursu krājumu izmantošanas 
līmeņi līdz 2015. gadam jūras ekosistēmās, 
kurās tas ir iespējams, tiktu atjaunoti un 
uzturēti tādā līmenī, lai no zvejoto krājumu 
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ilgtspējīgas ieguves apjomu. populācijām varētu gūt maksimālo 
ilgtspējīgas ieguves apjomu.

Or. el

Grozījums Nr. 286
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Ir svarīgi, lai kopējās zivsaimniecības 
politikas pārvaldība tiktu veikta saskaņā ar 
labas pārvaldes principiem. Šie principi 
ietver lēmumu pieņemšanu, pamatojoties 
uz labākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
ieteikumiem, plašu ieinteresēto aprindu 
iesaistīšanos un ilgtermiņa perspektīvu. 
Veiksmīga kopējās zivsaimniecības 
politikas pārvaldība ir atkarīga arī no 
skaidras pienākumu noteikšanas 
Savienības, valstu, reģionālā un vietējā 
līmenī un no veikto pasākumu savstarpējas 
saderības un saskaņotības ar citiem 
Savienības politikas virzieniem.

(10) Ir svarīgi, lai kopējās zivsaimniecības 
politikas pārvaldība tiktu veikta saskaņā ar 
labas pārvaldes principiem. Šie principi 
ietver lēmumu pieņemšanu, pamatojoties 
uz labākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
ieteikumiem, plašu ieinteresēto aprindu 
iesaistīšanos konsultatīvajās padomēs un 
ilgtermiņa perspektīvu. Veiksmīga kopējās 
zivsaimniecības politikas pārvaldība ir 
atkarīga arī no skaidras pienākumu 
noteikšanas Savienības, valstu, reģionālā 
un vietējā līmenī un no veikto pasākumu 
savstarpējas saderības un saskaņotības ar 
citiem Savienības politikas virzieniem.

Or. fr

Grozījums Nr. 287
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Ir svarīgi, lai kopējās zivsaimniecības 
politikas pārvaldība tiktu veikta saskaņā ar 
labas pārvaldes principiem. Šie principi 
ietver lēmumu pieņemšanu, pamatojoties 
uz labākajiem pieejamajiem
zinātniskajiem ieteikumiem, plašu 

(10) Ir svarīgi, lai kopējās zivsaimniecības 
politikas pārvaldība tiktu veikta saskaņā ar 
labas pārvaldes principiem. Šie principi 
ietver lēmumu pieņemšanu, pamatojoties 
uz precīziem un aktuāliem zinātniskajiem 
ieteikumiem, plašu ieinteresēto aprindu 
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ieinteresēto aprindu iesaistīšanos un 
ilgtermiņa perspektīvu. Veiksmīga kopējās 
zivsaimniecības politikas pārvaldība ir 
atkarīga arī no skaidras pienākumu 
noteikšanas Savienības, valstu, reģionālā 
un vietējā līmenī un no veikto pasākumu 
savstarpējas saderības un saskaņotības ar 
citiem Savienības politikas virzieniem.

iesaistīšanos un ilgtermiņa perspektīvu. 
Veiksmīga kopējās zivsaimniecības 
politikas pārvaldība ir atkarīga arī no 
skaidras pienākumu noteikšanas 
Savienības, valstu, reģionālā un vietējā 
līmenī un no veikto pasākumu savstarpējas 
saderības un saskaņotības ar citiem 
Savienības politikas virzieniem.

Or. en

Grozījums Nr. 288
Lucas Hartong

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Ir svarīgi, lai kopējās zivsaimniecības 
politikas pārvaldība tiktu veikta saskaņā ar 
labas pārvaldes principiem. Šie principi 
ietver lēmumu pieņemšanu, pamatojoties 
uz labākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
ieteikumiem, plašu ieinteresēto aprindu 
iesaistīšanos un ilgtermiņa perspektīvu. 
Veiksmīga kopējās zivsaimniecības 
politikas pārvaldība ir atkarīga arī no 
skaidras pienākumu noteikšanas 
Savienības, valstu, reģionālā un vietējā 
līmenī un no veikto pasākumu savstarpējas 
saderības un saskaņotības ar citiem 
Savienības politikas virzieniem.

(10) Ir svarīgi, lai kopējās zivsaimniecības 
politikas pārvaldība tiktu veikta saskaņā ar 
labas pārvaldes principiem. Šie principi 
ietver lēmumu pieņemšanu, pamatojoties 
uz labākajiem pieejamajiem neatkarīgajiem 
zinātniskajiem ieteikumiem, plašu 
ieinteresēto aprindu iesaistīšanos un 
ilgtermiņa perspektīvu. Veiksmīga kopējās 
zivsaimniecības politikas pārvaldība ir 
atkarīga arī no skaidras pienākumu 
noteikšanas starptautiskā, valstu, reģionālā 
un vietējā līmenī un no veikto pasākumu 
savstarpējas saderības un saskaņotības ar 
citiem Savienības politikas virzieniem.

Or. nl

Grozījums Nr. 289
Marek Józef Gróbarczyk
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Ir svarīgi, lai kopējās zivsaimniecības 
politikas pārvaldība tiktu veikta saskaņā ar 
labas pārvaldes principiem. Šie principi 
ietver lēmumu pieņemšanu, pamatojoties 
uz labākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
ieteikumiem, plašu ieinteresēto aprindu 
iesaistīšanos un ilgtermiņa perspektīvu. 
Veiksmīga kopējās zivsaimniecības 
politikas pārvaldība ir atkarīga arī no 
skaidras pienākumu noteikšanas 
Savienības, valstu, reģionālā un vietējā 
līmenī un no veikto pasākumu savstarpējas 
saderības un saskaņotības ar citiem 
Savienības politikas virzieniem.

(10) Ir svarīgi, lai kopējās zivsaimniecības 
politikas pārvaldība tiktu veikta saskaņā ar 
labas pārvaldes principiem. Šie principi 
ietver lēmumu pieņemšanu, pamatojoties 
uz labākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
ieteikumiem, plašu ieinteresēto aprindu 
iesaistīšanos un ilgtermiņa perspektīvu. 
Veiksmīga kopējās zivsaimniecības 
politikas pārvaldība ir atkarīga arī no 
skaidras pienākumu noteikšanas 
Savienības, valstu, reģionālā un vietējā 
līmenī un no veikto pasākumu savstarpējas 
saderības un saskaņotības ar citiem 
Savienības politikas virzieniem. Komisija, 
Eiropas Parlaments un dalībvalstis cenšas 
vairāk stiprināt kopējās zivsaimniecības 
politikas reģionālo aspektu attiecībā 
LESD 2. panta 1. punktu un ierosina 
turpmākas līgumā nepieciešamās 
izmaiņas, lai sasniegtu šo mērķi.

Or. en

Grozījums Nr. 290
Carmen Fraga Estévez

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Ir svarīgi, lai kopējās zivsaimniecības 
politikas pārvaldība tiktu veikta saskaņā ar 
labas pārvaldes principiem. Šie principi 
ietver lēmumu pieņemšanu, pamatojoties 
uz labākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
ieteikumiem, plašu ieinteresēto aprindu 
iesaistīšanos un ilgtermiņa perspektīvu. 
Veiksmīga kopējās zivsaimniecības 
politikas pārvaldība ir atkarīga arī no 
skaidras pienākumu noteikšanas 
Savienības, valstu, reģionālā un vietējā 
līmenī un no veikto pasākumu savstarpējas 

(10) Ir svarīgi, lai kopējās zivsaimniecības 
politikas pārvaldība tiktu veikta saskaņā ar 
labas pārvaldes principiem. Šie principi 
ietver lēmumu pieņemšanu, pamatojoties 
uz labākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
ieteikumiem, plašu ieinteresēto aprindu 
iesaistīšanos un ilgtermiņa perspektīvu. 
Veiksmīga kopējās zivsaimniecības 
politikas pārvaldība ir atkarīga arī no 
skaidras pienākumu noteikšanas 
Savienības, reģionālā, valstu un vietējā 
līmenī un no veikto pasākumu savstarpējas 
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saderības un saskaņotības ar citiem 
Savienības politikas virzieniem.

saderības un saskaņotības ar citiem 
Savienības politikas virzieniem.

Or. es

Pamatojums

Ņemot vērā, ka reģionalizācija ir viens no reformas mērķiem, tam būtu jābūt prioritātei, 
nosakot mērķus.

Grozījums Nr. 291
Iliana Malinova Iotova

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Ir svarīgi, lai kopējās zivsaimniecības 
politikas pārvaldība tiktu veikta saskaņā ar 
labas pārvaldes principiem. Šie principi 
ietver lēmumu pieņemšanu, pamatojoties 
uz labākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
ieteikumiem, plašu ieinteresēto aprindu 
iesaistīšanos un ilgtermiņa perspektīvu. 
Veiksmīga kopējās zivsaimniecības 
politikas pārvaldība ir atkarīga arī no 
skaidras pienākumu noteikšanas 
Savienības, valstu, reģionālā un vietējā 
līmenī un no veikto pasākumu savstarpējas 
saderības un saskaņotības ar citiem 
Savienības politikas virzieniem.

(10) Ir svarīgi, lai kopējās zivsaimniecības 
politikas pārvaldība tiktu veikta saskaņā ar 
labas pārvaldes principiem. Šie principi 
ietver lēmumu pieņemšanu saskaņā ar
pieejamajiem zinātniskajiem ieteikumiem, 
plašu ieinteresēto aprindu iesaistīšanos un 
ilgtermiņa perspektīvu. Veiksmīga kopējās 
zivsaimniecības politikas pārvaldība ir 
atkarīga arī no skaidras pienākumu 
noteikšanas Savienības, valstu, reģionālā 
un vietējā līmenī un no veikto pasākumu 
savstarpējas saderības un saskaņotības ar 
citiem Savienības politikas virzieniem.

Or. bg

Grozījums Nr. 292
Ana Miranda

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Ir svarīgi, lai kopējās zivsaimniecības 
politikas pārvaldība tiktu veikta saskaņā ar 
labas pārvaldes principiem. Šie principi 

(10) Ir svarīgi, lai kopējās zivsaimniecības 
politikas pārvaldība tiktu veikta saskaņā ar 
labas pārvaldes principiem. Šie principi 
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ietver lēmumu pieņemšanu, pamatojoties 
uz labākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
ieteikumiem, plašu ieinteresēto aprindu 
iesaistīšanos un ilgtermiņa perspektīvu. 
Veiksmīga kopējās zivsaimniecības 
politikas pārvaldība ir atkarīga arī no 
skaidras pienākumu noteikšanas 
Savienības, valstu, reģionālā un vietējā 
līmenī un no veikto pasākumu savstarpējas 
saderības un saskaņotības ar citiem 
Savienības politikas virzieniem.

ietver lēmumu pieņemšanu, pamatojoties 
uz labākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
ieteikumiem, plašu ieinteresēto aprindu 
iesaistīšanos kopējā pārvaldībā un kopējā 
atbildībā un ilgtermiņa perspektīvu. 
Veiksmīga kopējās zivsaimniecības 
politikas pārvaldība ir atkarīga arī no 
skaidras pienākumu noteikšanas 
Savienības, valstu, reģionālā un vietējā 
līmenī un no veikto pasākumu savstarpējas 
saderības un saskaņotības ar citiem 
Savienības politikas virzieniem.

Or. es

Grozījums Nr. 293
Ian Hudghton

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Ir svarīgi, lai kopējās zivsaimniecības 
politikas pārvaldība tiktu veikta saskaņā ar 
labas pārvaldes principiem. Šie principi 
ietver lēmumu pieņemšanu, pamatojoties 
uz labākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
ieteikumiem, plašu ieinteresēto aprindu 
iesaistīšanos un ilgtermiņa perspektīvu. 
Veiksmīga kopējās zivsaimniecības 
politikas pārvaldība ir atkarīga arī no 
skaidras pienākumu noteikšanas 
Savienības, valstu, reģionālā un vietējā 
līmenī un no veikto pasākumu savstarpējas 
saderības un saskaņotības ar citiem 
Savienības politikas virzieniem.

(10) Ir svarīgi, lai kopējās zivsaimniecības 
politikas pārvaldība tiktu veikta saskaņā ar 
labas pārvaldes principiem. Šie principi 
ietver lēmumu pieņemšanu, pamatojoties 
uz labākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
ieteikumiem, plašu ieinteresēto aprindu 
iesaistīšanos un ilgtermiņa perspektīvu. 
Veiksmīga kopējās zivsaimniecības 
politikas pārvaldība ir atkarīga arī no 
skaidras pienākumu noteikšanas 
Savienības, valstu, reģionālā un vietējā 
līmenī un no veikto pasākumu savstarpējas 
saderības un saskaņotības ar citiem 
Savienības politikas virzieniem. Precīza 
atbildības noteikšana dažādos līmeņos 
katrā dalībvalstī ir atšķirīga, ņemot vērā 
spēkā esošo konstitucionālo kārtību.

Or. en
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Grozījums Nr. 294
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Ir svarīgi, lai kopējās zivsaimniecības 
politikas pārvaldība tiktu veikta saskaņā ar 
labas pārvaldes principiem. Šie principi 
ietver lēmumu pieņemšanu, pamatojoties 
uz labākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
ieteikumiem, plašu ieinteresēto aprindu 
iesaistīšanos un ilgtermiņa perspektīvu. 
Veiksmīga kopējās zivsaimniecības 
politikas pārvaldība ir atkarīga arī no 
skaidras pienākumu noteikšanas 
Savienības, valstu, reģionālā un vietējā 
līmenī un no veikto pasākumu savstarpējas 
saderības un saskaņotības ar citiem 
Savienības politikas virzieniem.

(10) Ir svarīgi, lai kopējās zivsaimniecības 
politikas pārvaldība tiktu veikta saskaņā ar 
labas pārvaldes principiem. Šie principi 
ietver lēmumu pieņemšanu, pamatojoties 
uz labākajiem pieejamajiem profesionāļu
zinātniskajiem ieteikumiem visās jomās, 
visu ieinteresēto aprindu plašu iesaistīšanos 
un ilgtermiņa perspektīvu. Veiksmīga 
kopējās zivsaimniecības politikas 
pārvaldība ir atkarīga arī no skaidras 
pienākumu noteikšanas Savienības, valstu, 
reģionālā un vietējā līmenī un no veikto 
pasākumu savstarpējas saderības un 
saskaņotības ar citiem Savienības politikas 
virzieniem.

Or. el

Grozījums Nr. 295
George Lyon

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Ir svarīgi, lai kopējās zivsaimniecības 
politikas pārvaldība tiktu veikta saskaņā ar 
labas pārvaldes principiem. Šie principi 
ietver lēmumu pieņemšanu, pamatojoties 
uz labākajiem pieejamajiem
zinātniskajiem ieteikumiem, plašu 
ieinteresēto aprindu iesaistīšanos un 
ilgtermiņa perspektīvu. Veiksmīga kopējās 
zivsaimniecības politikas pārvaldība ir 
atkarīga arī no skaidras pienākumu 
noteikšanas Savienības, valstu, reģionālā 
un vietējā līmenī un no veikto pasākumu 

(10) Ir svarīgi, lai kopējās zivsaimniecības 
politikas pārvaldība tiktu veikta saskaņā ar 
labas pārvaldes principiem. Šie principi 
ietver lēmumu pieņemšanu, pamatojoties 
uz precīziem un aktuāliem zinātniskajiem 
ieteikumiem, plašu ieinteresēto aprindu 
iesaistīšanos un ilgtermiņa perspektīvu. 
Veiksmīga kopējās zivsaimniecības 
politikas pārvaldība ir atkarīga arī no 
skaidras pienākumu noteikšanas 
Savienības, valstu, reģionālā un vietējā 
līmenī un no veikto pasākumu savstarpējas 
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savstarpējas saderības un saskaņotības ar 
citiem Savienības politikas virzieniem.

saderības un saskaņotības ar citiem 
Savienības politikas virzieniem.

Or. en

Grozījums Nr. 296
Ana Miranda

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Kopējā zivsaimniecības politikā 
būtu jāatzīst, jānovērtē un jāaizsargā 
sieviešu loma zivsaimniecībā gan 
darbībās, kas atkarīgas no mazapjoma 
piekrastes zvejas un vēžveidīgo un 
gliemeņu zvejas, piemēram, tīklu 
sagatavošanā un labošanā, pārstrādes un 
tirdzniecības darbībās, gan citās darbībās, 
kas nodrošina loģistikas atbalstu 
zivsaimniecības nozarei, garantējot 
atbilsmi līdztiesības principam starp 
vīriešiem un sievietēm.

Or. es

Grozījums Nr. 297
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Ir jānovērš jūras savvaļas dzīvnieku, 
tostarp zivju, haizivju, bruņurupuču, jūras 
putnu un jūras zīdītāju nevajadzīgas 
ciešanas, tādēļ būtu jāizstrādā uzlabotas 
zvejas un nogalināšanas metodes.

Or. en
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Grozījums Nr. 298
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Kopējās zivsaimniecības politikas 
īstenošanā būtu jāņem vērā mijiedarbība ar 
citām jūrlietām atbilstoši integrētai 
jūrniecības politikai, apzinoties, ka visi 
jautājumi, kas attiecas uz Eiropas 
okeāniem un jūrām, ir savstarpēji saistīti, 
tostarp jūras telpiskā plānošana. Būtu 
jānodrošina saskaņotība un integrācija 
dažādu sektorālās politikas virzienu 
pārvaldībā, ko īsteno Baltijas jūrā, 
Ziemeļjūrā, Ķeltu jūrā, Biskajas līcī un 
Pireneju pussalas piekrastē, Vidusjūras un 
Melnās jūras baseinos.

(12) Kopējās zivsaimniecības politikas 
īstenošanā būtu jāņem vērā mijiedarbība ar 
citām jūrlietām atbilstoši integrētai 
jūrniecības politikai, apzinoties, ka visi 
jautājumi, kas attiecas uz Eiropas 
okeāniem un jūrām, ir savstarpēji saistīti, 
tostarp jūras telpiskā plānošana. Būtu 
jānodrošina saskaņotība un integrācija 
dažādu nozaru politikas virzienu 
pārvaldībā, ko īsteno Baltijas jūrā, 
Ziemeļjūrā, Ķeltu jūrās, Biskajas līcī un 
Pireneju pussalas piekrastē, Antiļu salās, 
Franču Gviānā un Indijas okeāna, 
Vidusjūras un Melnās jūras baseinā.

Or. fr

Pamatojums

Komisija ir izlaidusi tālākos Savienības reģionus.

Grozījums Nr. 299
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Kopējās zivsaimniecības politikas 
īstenošanā būtu jāņem vērā mijiedarbība ar 
citām jūrlietām atbilstoši integrētai 
jūrniecības politikai, apzinoties, ka visi 
jautājumi, kas attiecas uz Eiropas 
okeāniem un jūrām, ir savstarpēji saistīti, 
tostarp jūras telpiskā plānošana. Būtu 

(12) Kopējās zivsaimniecības politikas 
īstenošanā būtu jāņem vērā mijiedarbība ar 
citām jūrlietām atbilstoši integrētai 
jūrniecības politikai, apzinoties, ka visi 
jautājumi, kas attiecas uz Eiropas 
okeāniem un jūrām, ir savstarpēji saistīti, 
tostarp jūras telpiskā plānošana. Būtu 
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jānodrošina saskaņotība un integrācija 
dažādu sektorālās politikas virzienu 
pārvaldībā, ko īsteno Baltijas jūrā, 
Ziemeļjūrā, Ķeltu jūrā, Biskajas līcī un 
Pireneju pussalas piekrastē, Vidusjūras un
Melnās jūras baseinos.

jānodrošina saskaņotība un integrācija 
dažādu nozaru politikas virzienu 
pārvaldībā, ko īsteno Baltijas jūrā, 
Atlantijas okeānā, Ziemeļjūrā, Ķeltu jūrās, 
Biskajas līcī un Pireneju pussalas piekrastē, 
Vidusjūras, Melnās jūras un visattālāko 
reģionu jūru baseinā.

Or. fr

Grozījums Nr. 300
Carmen Fraga Estévez

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Kopējās zivsaimniecības politikas 
īstenošanā būtu jāņem vērā mijiedarbība ar 
citām jūrlietām atbilstoši integrētai 
jūrniecības politikai, apzinoties, ka visi 
jautājumi, kas attiecas uz Eiropas 
okeāniem un jūrām, ir savstarpēji saistīti, 
tostarp jūras telpiskā plānošana. Būtu 
jānodrošina saskaņotība un integrācija 
dažādu sektorālās politikas virzienu 
pārvaldībā, ko īsteno Baltijas jūrā, 
Ziemeļjūrā, Ķeltu jūrā, Biskajas līcī un 
Pireneju pussalas piekrastē, Vidusjūras un 
Melnās jūras baseinos.

(12) Kopējās zivsaimniecības politikas 
īstenošanā būtu jāņem vērā mijiedarbība ar 
citām jūrlietām un tai kopumā būtu 
jāatbilst citiem Savienības politikas 
virzieniem, apzinoties, ka visi jautājumi, 
kas attiecas uz Eiropas okeāniem un jūrām, 
ir savstarpēji saistīti, tostarp jūras telpiskā 
plānošana. Būtu jānodrošina saskaņotība 
un integrācija dažādu sektorālās politikas 
virzienu pārvaldībā, ko īsteno Baltijas jūrā, 
Ziemeļjūrā, Ķeltu jūrā, Biskajas līcī un 
Pireneju pussalas piekrastē, Vidusjūras un 
Melnās jūras baseinos.

Or. es

Pamatojums

KZP būtu jāatbilst visiem Savienības politikas virzieniem, vienlaikus neesot pakļautai 
nevienam no tiem.

Grozījums Nr. 301
Guido Milana

Regulas priekšlikums
12. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Kopējās zivsaimniecības politikas
īstenošanā būtu jāņem vērā mijiedarbība 
ar citām jūrlietām atbilstoši integrētai
jūrniecības politikai, apzinoties, ka visi 
jautājumi, kas attiecas uz Eiropas 
okeāniem un jūrām, ir savstarpēji saistīti, 
tostarp jūras telpiskā plānošana. Būtu 
jānodrošina saskaņotība un integrācija 
dažādu sektorālās politikas virzienu 
pārvaldībā, ko īsteno Baltijas jūrā, 
Ziemeļjūrā, Ķeltu jūrā, Biskajas līcī un 
Pireneju pussalas piekrastē, Vidusjūras un 
Melnās jūras baseinos.

(12) Kopējā zivsaimniecības politikā būtu 
jāņem vērā integrētā jūrniecības politika, 
izmantojot ekosistēmisku un integrētu 
pieeju jūras vides pārvaldībai, kas aptver 
visas nozares un iezīmē procesa sākumu, 
kas veicina okeānu un jūru ilgtspējīgu 
izmantošanu, tajā pašā laikā veicinot 
jūras apvidu un piekrastes reģionu 
attīstību un esot nevainojamam pamatam 
visām savstarpēji saistītajām darbībām, 
kas saistītas ar jūru, un racionālai jūras 
telpiskai plānošanai. Būtu jānodrošina 
saskaņotība un integrācija dažādu 
sektorālās politikas virzienu pārvaldībā, ko 
īsteno Baltijas jūrā, Ziemeļjūrā, Ķeltu jūrā, 
Biskajas līcī un Pireneju pussalas piekrastē, 
Vidusjūras un Melnās jūras baseinos.

Or. it

Grozījums Nr. 302
Ian Hudghton

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Savienības zvejas kuģiem būtu jābūt 
vienlīdzīgai piekļuvei ES ūdeņiem un 
resursiem, uz kuriem attiecas KZP 
noteikumi.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 303
Lucas Hartong

Regulas priekšlikums
13. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Savienības zvejas kuģiem būtu jābūt 
vienlīdzīgai piekļuvei ES ūdeņiem un 
resursiem, uz kuriem attiecas KZP 
noteikumi.

(13) Savienības zvejas kuģiem būtu jābūt 
vienlīdzīgai piekļuvei Eiropas ūdeņiem un 
resursiem, uz kuriem attiecas KZP 
noteikumi.

Or. nl

Grozījums Nr. 304
João Ferreira

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Savienības zvejas kuģiem būtu jābūt 
vienlīdzīgai piekļuvei ES ūdeņiem un 
resursiem, uz kuriem attiecas KZP 
noteikumi.

(13) Piekļuve ES ūdeņiem un resursiem, uz 
kuriem attiecas KZP noteikumi, var būt 
atkarīga no flotes izcelsmes un īpašībām, 
zvejas rīkiem un zivju resursu 
aizsardzības statusa.

Or. pt

Grozījums Nr. 305
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Pašreizējie noteikumi, kas ļauj piekļūt 
dalībvalstu resursiem tikai 12 jūras jūdžu 
zonās, ir bijuši pietiekami efektīvi attiecībā 
uz saglabāšanu, ierobežojot zvejas piepūli 
visjutīgākajā Savienības ūdeņu daļā. 
Turklāt šie noteikumi ir saglabājuši 
tradicionālās zvejas darbības, no kurām 
lielā mērā ir atkarīga konkrētu piekrastes 
reģionu sociālā un ekonomiskā attīstība. 
Tādēļ minētie noteikumi būtu jāturpina 

(14) Pašreizējie noteikumi, kas ļauj piekļūt 
dalībvalstu resursiem tikai 12 jūras jūdžu 
zonās, ir bijuši pietiekami efektīvi attiecībā 
uz saglabāšanu, ierobežojot zvejas piepūli 
visjutīgākajā Savienības ūdeņu daļā. 
Turklāt šie noteikumi ir saglabājuši 
tradicionālās zvejas darbības, no kurām 
lielā mērā ir atkarīga konkrētu piekrastes 
reģionu sociālā un ekonomiskā attīstība. 
Tādēļ minētos noteikumus būtu jāturpina 
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piemērot. piemērot, un tos varētu pastiprināt, lai 
mazapjoma, vietējiem nerūpnieciskajiem 
vai piekrastes zvejniekiem nodrošinātu 
preferenciālu piekļuvi.

Or. en

Grozījums Nr. 306
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Pašreizējie noteikumi, kas ļauj piekļūt 
dalībvalstu resursiem tikai 12 jūras jūdžu 
zonās, ir bijuši pietiekami efektīvi attiecībā 
uz saglabāšanu, ierobežojot zvejas piepūli
visjutīgākajā Savienības ūdeņu daļā. 
Turklāt šie noteikumi ir saglabājuši 
tradicionālās zvejas darbības, no kurām 
lielā mērā ir atkarīga konkrētu piekrastes 
reģionu sociālā un ekonomiskā attīstība. 
Tādēļ minētie noteikumi būtu jāturpina 
piemērot.

(14) Pašreizējie noteikumi, kas ļauj piekļūt 
dalībvalstu resursiem tikai 12 jūras jūdžu 
zonās, ir bijuši pietiekami efektīvi attiecībā 
uz saglabāšanu, ierobežojot zvejas 
darbības visjutīgākajā Savienības ūdeņu 
daļā, un tādi paši rezultāti ir redzami 100 
jūras jūdžu attālumā ap Azoru salām, 
Madeiru un Kanāriju salām.. Turklāt šie 
noteikumi ir saglabājuši tradicionālās 
zvejas darbības, no kurām lielā mērā ir 
atkarīga konkrētu piekrastes reģionu 
sociālā un ekonomiskā attīstība. Tādēļ 
minētos noteikumus būtu jāturpina 
piemērot.

Or. pt

Grozījums Nr. 307
Diane Dodds

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Pašreizējie noteikumi, kas ļauj piekļūt 
dalībvalstu resursiem tikai 12 jūras jūdžu 
zonās, ir bijuši pietiekami efektīvi attiecībā 
uz saglabāšanu, ierobežojot zvejas piepūli

(14) Pašreizējie noteikumi, kas ļauj piekļūt 
dalībvalstu resursiem tikai 12 jūras jūdžu 
zonās, ir bijuši pietiekami efektīvi attiecībā 
uz saglabāšanu, ierobežojot zvejas 
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visjutīgākajā Savienības ūdeņu daļā. 
Turklāt šie noteikumi ir saglabājuši 
tradicionālās zvejas darbības, no kurām 
lielā mērā ir atkarīga konkrētu piekrastes 
reģionu sociālā un ekonomiskā attīstība. 
Tādēļ minētie noteikumi būtu jāturpina 
piemērot.

darbības visjutīgākajā Savienības ūdeņu 
daļā. Turklāt šie noteikumi ir saglabājuši 
tradicionālās zvejas darbības, no kurām 
lielā mērā ir atkarīga konkrētu piekrastes 
reģionu sociālā un ekonomiskā attīstība. 
Tādēļ minētos noteikumus būtu jāturpina 
piemērot, un tos varētu pastiprināt, lai 
mazapjoma, nerūpnieciskajiem vai 
piekrastes zvejniekiem nodrošinātu 
preferenciālu piekļuvi, vienlaikus ņemot 
vērā atšķirības starp dalībvalstīm un 
reģioniem.

Or. en

Grozījums Nr. 308
Ana Miranda

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Pašreizējie noteikumi, kas ļauj piekļūt 
dalībvalstu resursiem tikai 12 jūras jūdžu 
zonās, ir bijuši pietiekami efektīvi attiecībā 
uz saglabāšanu, ierobežojot zvejas piepūli
visjutīgākajā Savienības ūdeņu daļā. 
Turklāt šie noteikumi ir saglabājuši 
tradicionālās zvejas darbības, no kurām 
lielā mērā ir atkarīga konkrētu piekrastes 
reģionu sociālā un ekonomiskā attīstība. 
Tādēļ minētie noteikumi būtu jāturpina 
piemērot.

(14) Pašreizējie noteikumi, kas ļauj piekļūt 
dalībvalstu resursiem tikai 12 jūras jūdžu 
zonās, ir bijuši pietiekami efektīvi attiecībā 
uz saglabāšanu, ierobežojot zvejas 
darbības visjutīgākajā Savienības ūdeņu 
daļā. Turklāt šie noteikumi ir saglabājuši 
tradicionālās zvejas darbības, no kurām 
lielā mērā ir atkarīga konkrētu piekrastes 
reģionu sociālā un ekonomiskā attīstība. 
Tādēļ minētos noteikumus būtu jāturpina 
piemērot, saglabājot 12 jūras jūdzes 
neliela apjoma zvejai apgabalos, kur tas ir 
iespējams.

Or. es

Grozījums Nr. 309
Ian Hudghton

Regulas priekšlikums
14. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Pašreizējie noteikumi, kas ļauj piekļūt 
dalībvalstu resursiem tikai 12 jūras jūdžu 
zonās, ir bijuši pietiekami efektīvi attiecībā 
uz saglabāšanu, ierobežojot zvejas piepūli
visjutīgākajā Savienības ūdeņu daļā. 
Turklāt šie noteikumi ir saglabājuši 
tradicionālās zvejas darbības, no kurām 
lielā mērā ir atkarīga konkrētu piekrastes 
reģionu sociālā un ekonomiskā attīstība. 
Tādēļ minētie noteikumi būtu jāturpina 
piemērot.

(14) Pašreizējie noteikumi, kas ļauj piekļūt 
dalībvalstu resursiem tikai 12 jūras jūdžu 
zonās, ir bijuši pietiekami efektīvi attiecībā 
uz saglabāšanu, ierobežojot zvejas 
darbības visjutīgākajā Savienības ūdeņu 
daļā. Turklāt šie noteikumi ir saglabājuši 
tradicionālās zvejas darbības, no kurām 
lielā mērā ir atkarīga konkrētu piekrastes 
reģionu sociālā un ekonomiskā attīstība. 
Tādēļ minētos noteikumus būtu jāturpina 
piemērot uz neierobežotu laiku.

Or. en

Grozījums Nr. 310
João Ferreira

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Pašreizējie noteikumi, kas ļauj piekļūt 
dalībvalstu resursiem tikai 12 jūras jūdžu 
zonās, ir bijuši pietiekami efektīvi attiecībā 
uz saglabāšanu, ierobežojot zvejas piepūli
visjutīgākajā Savienības ūdeņu daļā. 
Turklāt šie noteikumi ir saglabājuši 
tradicionālās zvejas darbības, no kurām 
lielā mērā ir atkarīga konkrētu piekrastes 
reģionu sociālā un ekonomiskā attīstība. 
Tādēļ minētie noteikumi būtu jāturpina 
piemērot.

(14) Pašreizējie noteikumi, kas ļauj piekļūt 
dalībvalstu resursiem tikai 12 jūras jūdžu 
zonās, ir bijuši pietiekami efektīvi attiecībā 
uz saglabāšanu, ierobežojot zvejas 
darbības visjutīgākajā Savienības ūdeņu 
daļā. Turklāt šie noteikumi ir saglabājuši 
tradicionālās zvejas darbības, no kurām 
lielā mērā ir atkarīga konkrētu piekrastes 
reģionu sociālā un ekonomiskā attīstība. 
Tādēļ minētos noteikumus būtu jāturpina 
piemērot, un tie būtu jānosaka par 
pastāvīgiem principiem un jāpastiprina, 
lai mazapjoma, nerūpnieciskajiem vai 
piekrastes zvejniekiem nodrošinātu 
preferenciālu piekļuvi.

Or. pt
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Grozījums Nr. 311
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Neliela mēroga zvejniecības 
vajadzības ir jāpaplašina, lai ņemtu vērā 
virkni kritēriju papildus kuģa izmēram, 
tostarp dominējošos laika apstākļus, 
zvejas metožu ietekmi uz jūras 
ekosistēmu, jūrā pavadīto laiku un 
resursu izmantojošās saimnieciskās 
vienības īpašības. Nelielas piekrastes 
salas, kas ir atkarīgas no zvejas, būtu 
īpaši jāatzīst un jāatbalsta, gan piešķirot 
papildu resursus, gan finansiāli, lai ļautu 
viņiem izdzīvot arī turpmāk un sekmētu 
viņu labklājību.

Or. en

Pamatojums

Tipisks scenārijs, kas apliecina principa "viens izmērs der visam" bīstamību.  Piekrastes salas 
raksturo to atkarība no nelieliem kuģiem, kuru darbību ietekmē sliktie laika apstākļi 
Atlantijas okeāna piekrastē. Tas ir unikāls, dramatisks un skarbs mūsu kopējā Eiropas 
mantojuma aspekts, ko mēs riskējam zaudēt.  Šis kritērijs, ko piemēro, izmantojot 12 metru 
kuģu lieluma kategoriju, šajā gadījumā nav atbilstīgs.

Grozījums Nr. 312
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Tālāko reģionu īpašās iezīmes ir 
jāatzīst saistībā ar integrēto jūrniecības 
politiku un kopējo zivsaimniecības 
politiku, jo īpaši tajos tālākajos reģionos, 
kuriem nav kontinentālā šelfa un kuru 
resursi ir koncentrēti zvejas sēkļos un 
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jūras pacēlumos. Piekļuve šiem 
neaizsargātajiem bioģeogrāfiskajiem 
apvidiem būtu jāregulē un tie būtu 
jāaizsargā un jāizmanto pieejamo resursu 
robežās.

Or. pt

Grozījums Nr. 313
Lucas Hartong

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Jūras bioloģiskie resursi ap Azoru 
salām, Madeiru un Kanāriju salām būtu 
jāturpina uzskatīt par īpaši 
aizsargājamiem, jo tie palīdz saglabāt šo 
salu vietējo ekonomiku, ņemot vērā šo 
salu strukturālo, sociālo un ekonomisko 
situāciju. Tāpēc būtu jāsaglabā atļauja 
veikt konkrētas zvejas darbības šajos 
ūdeņos tikai tiem zvejas kuģiem, kas 
reģistrēti Azoru salu, Madeiras un 
Kanāriju salu ostās.

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 314
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Jūras bioloģiskie resursi ap Azoru 
salām, Madeiru un Kanāriju salām būtu 
jāturpina uzskatīt par īpaši aizsargājamiem, 
jo tie palīdz saglabāt šo salu vietējo 
ekonomiku, ņemot vērā šo salu strukturālo, 
sociālo un ekonomisko situāciju. Tāpēc

(15) Jūras bioloģiskie resursi ap visiem 
Savienības tālākajiem reģioniem būtu 
jāturpina uzskatīt par īpaši aizsargājamiem, 
jo tie palīdz saglabāt šo salu vietējo 
ekonomiku, ņemot vērā šo reģionu
strukturālo, sociālo un ekonomisko 
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būtu jāsaglabā atļauja veikt konkrētas 
zvejas darbības šajos ūdeņos tikai tiem 
zvejas kuģiem, kas reģistrēti Azoru salu, 
Madeiras un Kanāriju salu ostās.

situāciju. Tādēļ būtu jāsaglabā atļauja veikt 
konkrētas zvejas darbības šajos ūdeņos 
tikai tiem zvejas kuģiem, kas reģistrēti 
attālāko reģionu ostās.

Or. fr

Grozījums Nr. 315
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Jūras bioloģiskie resursi ap Azoru 
salām, Madeiru un Kanāriju salām būtu 
jāturpina uzskatīt par īpaši aizsargājamiem, 
jo tie palīdz saglabāt šo salu vietējo 
ekonomiku, ņemot vērā šo salu strukturālo, 
sociālo un ekonomisko situāciju. Tāpēc
būtu jāsaglabā atļauja veikt konkrētas 
zvejas darbības šajos ūdeņos tikai tiem 
zvejas kuģiem, kas reģistrēti Azoru salu, 
Madeiras un Kanāriju salu ostās.

(15) Jūras bioloģiskie resursi ap Azoru 
salām, Madeiru un Kanāriju salām būtu 
jāturpina uzskatīt par īpaši aizsargājamiem, 
jo tie palīdz saglabāt šo salu vietējo 
ekonomiku, ņemot vērā šo salu strukturālo, 
sociālo un ekonomisko situāciju. Tādēļ
būtu jāsaglabā atļauja veikt konkrētas 
zvejas darbības šajos ūdeņos tikai tiem 
zvejas kuģiem, kas reģistrēti Azoru salu, 
Madeiras un Kanāriju salu ostās; šis 
īpašais aizsardzības režīms būtu 
jāpaplašina arī attiecībā uz Francijas 
Antiļām, Franču Gviānu un Reinjonu, 
kuru situācija ir identiska iepriekšminēto 
tālāko reģionu situācijai.

Or. fr

Grozījums Nr. 316
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Jūras bioloģiskie resursi ap Azoru 
salām, Madeiru un Kanāriju salām būtu 
jāturpina uzskatīt par īpaši aizsargājamiem, 

(15) Jūras bioloģiskie resursi ap Azoru 
salām, Madeiru un Kanāriju salām, tostarp 
to jūras teritorijās, kas noteiktas kā 
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jo tie palīdz saglabāt šo salu vietējo 
ekonomiku, ņemot vērā šo salu strukturālo, 
sociālo un ekonomisko situāciju. Tāpēc
būtu jāsaglabā atļauja veikt konkrētas 
zvejas darbības šajos ūdeņos tikai tiem 
zvejas kuģiem, kas reģistrēti Azoru salu, 
Madeiras un Kanāriju salu ostās.

bioģeogrāfiski jutīgas, būtu jāturpina 
uzskatīt par īpaši aizsargājamiem, jo tie 
palīdz saglabāt šo salu vietējo ekonomiku, 
ņemot vērā šo salu strukturālo, sociālo un 
ekonomisko situāciju. Tādēļ būtu 
jāierobežo konkrētas zvejas darbības šajos 
ūdeņos tikai tiem zvejas kuģiem, kas 
reģistrēti Azoru salu, Madeiras un Kanāriju 
salu ostās.

Or. pt

Grozījums Nr. 317
Ian Hudghton

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Jūras bioloģiskie resursi ap Azoru 
salām, Madeiru un Kanāriju salām būtu 
jāturpina uzskatīt par īpaši aizsargājamiem, 
jo tie palīdz saglabāt šo salu vietējo 
ekonomiku, ņemot vērā šo salu strukturālo, 
sociālo un ekonomisko situāciju. Tāpēc
būtu jāsaglabā atļauja veikt konkrētas 
zvejas darbības šajos ūdeņos tikai tiem 
zvejas kuģiem, kas reģistrēti Azoru salu, 
Madeiras un Kanāriju salu ostās.

(15) Jūras bioloģiskie resursi ap Azoru 
salām, Madeiru un Kanāriju salām būtu 
jāturpina uzskatīt par īpaši aizsargājamiem, 
jo tie palīdz saglabāt šo salu vietējo 
ekonomiku, ņemot vērā šo salu strukturālo, 
sociālo un ekonomisko situāciju. Tādēļ
būtu uz nenoteiktu laiku jāsaglabā atļauja 
veikt konkrētas zvejas darbības šajos 
ūdeņos tikai tiem zvejas kuģiem, kas 
reģistrēti Azoru salu, Madeiras un Kanāriju 
salu ostās.

Or. en

Grozījums Nr. 318
João Ferreira

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Jūras bioloģiskie resursi ap Azoru 
salām, Madeiru un Kanāriju salām būtu

(15) Būtu jāsaglabā un japastiprina īpaša 
aizsardzība jūras bioloģiskajiem resursiem
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jāturpina uzskatīt par īpaši 
aizsargājamiem, jo tie palīdz saglabāt šo 
salu vietējo ekonomiku, ņemot vērā šo salu 
strukturālo, sociālo un ekonomisko 
situāciju. Tāpēc būtu jāsaglabā atļauja 
veikt konkrētas zvejas darbības šajos 
ūdeņos tikai tiem zvejas kuģiem, kas 
reģistrēti Azoru salu, Madeiras un Kanāriju 
salu ostās.

ap Azoru salām, Madeiru un Kanāriju 
salām, jo tie palīdz saglabāt šo salu vietējo 
ekonomiku, ņemot vērā šo salu strukturālo, 
sociālo un ekonomisko situāciju. Tādēļ
būtu jāierobežo konkrētas zvejas darbības 
šajos ūdeņos tikai tiem zvejas kuģiem, kas 
reģistrēti Azoru salu, Madeiras un Kanāriju 
salu ostās.

Or. pt

Grozījums Nr. 319
Catherine Trautmann, Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Jūras bioloģiskie resursi ap Azoru 
salām, Madeiru un Kanāriju salām būtu 
jāturpina uzskatīt par īpaši aizsargājamiem, 
jo tie palīdz saglabāt šo salu vietējo 
ekonomiku, ņemot vērā šo salu strukturālo, 
sociālo un ekonomisko situāciju. Tāpēc
būtu jāsaglabā atļauja veikt konkrētas 
zvejas darbības šajos ūdeņos tikai tiem 
zvejas kuģiem, kas reģistrēti Azoru salu, 
Madeiras un Kanāriju salu ostās.

(15) Jūras bioloģiskie resursi ap Azoru 
salām, Madeiru un Kanāriju salām būtu 
jāturpina uzskatīt par īpaši aizsargājamiem, 
jo tie palīdz saglabāt šo salu vietējo 
ekonomiku, ņemot vērā šo salu strukturālo, 
sociālo un ekonomisko situāciju. Tāpēc 
būtu jāsaglabā atļauja veikt konkrētas 
zvejas darbības šajos ūdeņos tikai tiem 
zvejas kuģiem, kas reģistrēti Azoru salu, 
Madeiras un Kanāriju salu ostās; šis 
īpašais aizsardzības režīms būtu 
jāpaplašina arī attiecībā uz Francijas 
Antiļām, Franču Gviānu un Reinjonu, 
kuru situācija ir identiska iepriekšminēto 
tālāko reģionu situācijai.

Or. fr

Grozījums Nr. 320
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Ir jāatbalsta attīstība galvenajās 
nozarēs, piemēram, zivsaimniecībā un 
akvakultūrā, kurās tālākajiem reģioniem 
ir iespējas specializēties un spēcīgas 
salīdzinošas priekšrocības. Lai īstenotu 
reģionalizētu kopējo zivsaimniecības 
politiku, ir jāatzīst to īpašais statuss un 
jāpiemēro LESD 349. pants un 355. panta 
1. punkts.

Or. fr

Grozījums Nr. 321
Catherine Trautmann, Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Ir jāatbalsta attīstība galvenajās 
nozarēs, piemēram, zivsaimniecībā un 
akvakultūrā, kurās tālākajiem reģioniem 
ir iespējas specializēties un spēcīgas 
salīdzinošas priekšrocības. Lai īstenotu 
reģionalizētu kopējo zivsaimniecības 
politiku, ir jāatzīst to īpašais statuss un 
jāpiemēro LESD 349. pants un 355. panta 
1. punkts.

Or. fr

Grozījums Nr. 322
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Mērķi par jūras bioloģisko resursu (16) Mērķi par jūras bioloģisko resursu 
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ilgtspējīgu izmantošanu ir efektīvāk 
sasniegt ar daudzgadu pieeju zvejniecības 
pārvaldībā, par prioritāriem nosakot 
daudzgadu plānus, kas atspoguļo dažādu 
zvejniecību specifiku.

ilgtspējīgu izmantošanu ir efektīvāk 
sasniegt ar daudzgadu pieeju zvejniecības 
pārvaldībā, par prioritāriem nosakot 
daudzgadu plānus, kas atspoguļo dažādu 
jūras baseinu un dažādu zvejniecību 
specifiku.

Or. fr

Grozījums Nr. 323
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Mērķi par jūras bioloģisko resursu
ilgtspējīgu izmantošanu ir efektīvāk 
sasniegt ar daudzgadu pieeju zvejniecības 
pārvaldībā, par prioritāriem nosakot 
daudzgadu plānus, kas atspoguļo dažādu 
zvejniecību specifiku.

(16) Mērķi par jūras bioloģisko resursu 
ilgtspējīgu izmantošanu ir efektīvāk 
sasniegt ar daudzgadu pieeju zvejniecības 
pārvaldībā, par prioritāriem nosakot 
dinamiskus un pielāgotus daudzgadu 
plānus, kas atspoguļo dažādu zvejniecību 
un dažādu jūras apgabalu specifiku.

Or. pt

Grozījums Nr. 324
Guido Milana, Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Mērķi par jūras bioloģisko resursu 
ilgtspējīgu izmantošanu ir efektīvāk 
sasniegt ar daudzgadu pieeju zvejniecības 
pārvaldībā, par prioritāriem nosakot 
daudzgadu plānus, kas atspoguļo dažādu 
zvejniecību specifiku.

(16) Mērķi par jūras bioloģisko resursu 
ilgtspējīgu izmantošanu ir efektīvāk 
sasniegt ar daudzgadu pieeju zvejniecības 
pārvaldībā. Šajā sakarībā dalībvalstīm 
būtu jāstrādā ciešā sadarbībā ar publiskā 
sektora iestādēm un reģionālajām 
konsultatīvajām padomēm, lai izveidotu 
apstākļus ilgtspējībai, tostarp vietējā 
līmenī, ar līdzdalību reģionālā līmenī, kas 
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darbojas saskaņotāk attiecībā uz lēmumu 
pieņemšanas procedūrām, ar kuru 
starpniecību tiek izstrādāti daudzgadu 
plāni, par prioritāriem nosakot daudzgadu 
plānus, kas atspoguļo dažādu zvejniecību 
specifiku.

Or. it

Grozījums Nr. 325
Ana Miranda

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Mērķi par jūras bioloģisko resursu 
ilgtspējīgu izmantošanu ir efektīvāk 
sasniegt ar daudzgadu pieeju zvejniecības 
pārvaldībā, par prioritāriem nosakot 
daudzgadu plānus, kas atspoguļo dažādu 
zvejniecību specifiku.

(16) Mērķi par jūras bioloģisko resursu 
ilgtspējīgu izmantošanu ir efektīvāk 
sasniegt ar daudzgadu pieeju zvejniecības 
pārvaldībā, par prioritāriem nosakot 
daudzgadu plānus, kas atspoguļo dažādu 
sugu specifiku un katras zvejniecības 
konkrētās īpašības. Lai izstrādātu 
pārvaldības plānus, ir īpaši būtiski 
vispirms izveidot pašreizējo zvejniecību 
atlantu, kurā ir noteiktas šīs zvejniecības 
un esošās zvejas vietas; šī uzskaite ir 
jāveic, izmantojot pašreizējās pārvaldības 
sistēmas, un pēdējais solis ir noteikt 
īpašās pārvaldības vienības, lai izstrādātu 
galīgos pārvaldības plānus.

Or. es

Grozījums Nr. 326
Estelle Grelier

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Daudzgadu plānos vajadzības (17) Daudzgadu plānos vajadzības 
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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.

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. Daudzgadu plāni arī būtu 
jāpārvalda saskaņā ar precīzi noteiktiem 
pārvaldības mērķiem, lai veicinātu 
attiecīgo krājumu un jūras ekosistēmu 
ilgtspējīgu izmantošanu. Šie plāni būtu 
jāpieņem, apspriežoties ar zivsaimniecības 
nozares operatoriem un zinātniekiem, kā 
arī ar institucionālajiem partneriem, kad 
pārvaldes scenārijiem var būt sociāli 
ekonomiska ietekme uz attiecīgajiem 
reģioniem.

Or. fr

Grozījums Nr. 327
Maria do Céu Patrão Neves

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 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, 
paredzot pielāgot šos termiņus krājumu 
dinamikai, un tiem būtu jāaptver un 
jādiferencē dalībvalstu flotu segmenti, 
kuras zvejo šos krājumus, saskaņā ar 
atjaunojamiem resursu nozvejas 
rādītājiem. 

Or. pt
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Grozījums Nr. 328
Ian Hudghton

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 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. Daudzgadu plāni būtu 
pilnībā jāizstrādā sadarbībā ar 
iesaistītajām personām, dalībvalstīm un 
konsultatīvajām padomēm.

Or. en

Grozījums Nr. 329
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

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 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. Daudzgadu plāni arī būtu 
jāpārvalda saskaņā ar precīzi noteiktiem 
pārvaldības mērķiem, lai veicinātu 
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attiecīgo krājumu un jūras ekosistēmu 
ilgtspējīgu izmantošanu. Šie plāni būtu 
jāpieņem, apspriežoties ar zivsaimniecības 
nozares operatoriem un zinātniekiem, kā 
arī ar institucionālajiem partneriem, kas 
pārvaldes scenārijiem var būt sociāli 
ekonomiska ietekme uz attiecīgajiem 
reģioniem.

Or. fr

Grozījums Nr. 330
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Ir vajadzīgi pasākumi, lai samazinātu 
un izskaustu šobrīd lielos nevēlamas 
nozvejas un izmetumu apjomus.
Nevēlamas nozvejas un izmetumi ir 
ievērojama resursu šķērdēšana un negatīvi 
ietekmē jūras bioloģisko resursu un jūras 
ekosistēmu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī 
zvejniecību finansiālo dzīvotspēju. Jāievieš 
un pakāpeniski jāīsteno pienākums izkraut 
visas pārvaldīto krājumu nozvejas, ko gūst 
zvejas darbībās Savienības ūdeņos vai 
Savienības zvejas kuģi.

(18) Ir vajadzīgi pasākumi, lai samazinātu 
ievērojamos nevēlamas nozvejas un 
izmetumu apjomus, ņemot vērā katras 
zvejniecības īpašās iezīmes un balstoties 
uz iepriekšējiem ietekmes novērtējumiem, 
lai analizētu izmetumu iemeslus un 
ierosināto pasākumu sociālo un 
ekonomisko ietekmi, kā arī ietekmi uz 
vidi. Nevēlamas nozvejas un izmetumi ir 
ievērojama resursu šķērdēšana un negatīvi 
ietekmē jūras bioloģisko resursu un jūras 
ekosistēmu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī 
zvejniecību finansiālo dzīvotspēju. Būtu 
jāievieš un jāīsteno daudzgadu plāni, lai 
ievērojami samazinātu izmetumus.

Or. fr

Pamatojums

Saskaņotība ar 15. pantu attiecībā uz būtiski samazinātiem izmetumiem.

Grozījums Nr. 331
Estelle Grelier
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Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Ir vajadzīgi pasākumi, lai samazinātu 
un izskaustu šobrīd lielos nevēlamas 
nozvejas un izmetumu apjomus. 
Nevēlamas nozvejas un izmetumi ir 
ievērojama resursu šķērdēšana un negatīvi 
ietekmē jūras bioloģisko resursu un jūras 
ekosistēmu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī 
zvejniecību finansiālo dzīvotspēju. Jāievieš 
un pakāpeniski jāīsteno pienākums izkraut 
visas pārvaldīto krājumu nozvejas, ko gūst
zvejas darbībās Savienības ūdeņos vai 
Savienības zvejas kuģi.

(18) Ir vajadzīgi pasākumi, lai samazinātu 
ievērojamos nevēlamas nozvejas un 
izmetumu apjomus, ņemot vērā katras 
zvejniecības īpašās iezīmes un balstoties 
uz iepriekšējiem novērtējumiem, lai 
analizētu izmetumu iemeslus un 
ierosināto pasākumu sociālo un 
ekonomisko ietekmi, kā arī ietekmi uz 
vidi. Nevēlamas nozvejas un izmetumi ir 
ievērojama resursu šķērdēšana un var
negatīvi ietekmēt jūras bioloģisko resursu 
un jūras ekosistēmu ilgtspējīgu 
izmantošanu, kā arī zvejniecību finansiālo 
dzīvotspēju. Jāievieš un jāīsteno plāni
samazināt pārvaldīto krājumu izmetumus
zvejas darbībās Savienības ūdeņos vai 
izmetumus no Savienības zvejas kuģiem, 
mudinot nodrošināt lielāku zvejas rīku 
selektivitāti.

Or. fr

Grozījums Nr. 332
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Ir vajadzīgi pasākumi, lai samazinātu 
un izskaustu šobrīd lielos nevēlamas 
nozvejas un izmetumu apjomus. 
Nevēlamas nozvejas un izmetumi ir 
ievērojama resursu šķērdēšana un negatīvi 
ietekmē jūras bioloģisko resursu un jūras 
ekosistēmu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī 
zvejniecību finansiālo dzīvotspēju. Jāievieš 
un pakāpeniski jāīsteno pienākums izkraut 
visas pārvaldīto krājumu nozvejas, ko gūst 
zvejas darbībās Savienības ūdeņos vai 

(18) Ir vajadzīgi pasākumi, lai samazinātu 
un izskaustu šobrīd lielos nevēlamas 
nozvejas un izmetumu apjomus. 
Nevēlamas nozvejas un izmetumi ir 
ievērojama resursu šķērdēšana un negatīvi 
ietekmē jūras bioloģisko resursu un jūras 
ekosistēmu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī 
zvejniecību finansiālo dzīvotspēju. Jāievieš 
un pakāpeniski jāīsteno pienākums izkraut 
visas pārvaldīto krājumu nozvejas, ko gūst 
zvejas darbībās Savienības ūdeņos vai 



AM\901580LV.doc 63/162 PE489.437v01-00

LV

Savienības zvejas kuģi. Savienības zvejas kuģi. Tiek veikti 
pasākumi, lai nodrošinātu, ka izkrautā 
nevēlamā nozveja tiek izmantota, nevis 
vēlāk izgāzta.

Or. en

Grozījums Nr. 333
Carmen Fraga Estévez

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Ir vajadzīgi pasākumi, lai samazinātu 
un izskaustu šobrīd lielos nevēlamas 
nozvejas un izmetumu apjomus. 
Nevēlamas nozvejas un izmetumi ir 
ievērojama resursu šķērdēšana un negatīvi 
ietekmē jūras bioloģisko resursu un jūras 
ekosistēmu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī 
zvejniecību finansiālo dzīvotspēju. Jāievieš 
un pakāpeniski jāīsteno pienākums izkraut 
visas pārvaldīto krājumu nozvejas, ko gūst 
zvejas darbībās Savienības ūdeņos vai 
Savienības zvejas kuģi.

(18) Ir vajadzīgi pasākumi, lai iespēju 
gadījumā samazinātu un izskaustu šobrīd 
lielos nevēlamas nozvejas un izmetumu 
apjomus. Nevēlamas nozvejas un izmetumi 
ir ievērojama resursu šķērdēšana un 
negatīvi ietekmē jūras bioloģisko resursu 
un jūras ekosistēmu ilgtspējīgu 
izmantošanu, kā arī zvejniecību finansiālo 
dzīvotspēju. Pakāpeniski jāievieš un 
jāīsteno pienākums izkraut visas pārvaldīto 
krājumu nozvejas, ko gūst zvejas darbībās 
Savienības ūdeņos.

Or. es

Pamatojums

Zivju sugu izmetumu un nevēlamas nozvejas samazināšana būs iespējama, vienīgi izskatot 
katru gadījumu atsevišķi un pēc tam, kad būs risinājumi pamatā esošajiem iemesliem, līdz ar 
to šim pienākumam un pienākumam izkraut visu nozveju vajadzētu būt pakāpeniskam.

Grozījums Nr. 334
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
18. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Ir vajadzīgi pasākumi, lai samazinātu 
un izskaustu šobrīd lielos nevēlamas 
nozvejas un izmetumu apjomus. 
Nevēlamas nozvejas un izmetumi ir 
ievērojama resursu šķērdēšana un negatīvi 
ietekmē jūras bioloģisko resursu un jūras 
ekosistēmu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī 
zvejniecību finansiālo dzīvotspēju. Jāievieš 
un pakāpeniski jāīsteno pienākums izkraut 
visas pārvaldīto krājumu nozvejas, ko gūst 
zvejas darbībās Savienības ūdeņos vai 
Savienības zvejas kuģi.

(18) Ir vajadzīgi pasākumi, lai samazinātu 
un pamazām izskaustu šobrīd lielos 
nevēlamas nozvejas un izmetumu apjomus. 
Nevēlamas nozvejas un izmetumi ir 
ievērojama resursu šķērdēšana un negatīvi 
ietekmē jūras bioloģisko resursu un jūras 
ekosistēmu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī 
zvejniecību finansiālo dzīvotspēju 
komerciālu iemeslu dēļ, kuri ir jāizpēta, 
lai izskaustu nevēlamu nozveju un 
izmetumus. Jāievieš un pakāpeniski 
jāīsteno pienākums izkraut visas pārvaldīto 
krājumu nozvejas, ko gūst zvejas darbībās 
Savienības ūdeņos vai Savienības zvejas 
kuģi.

Or. pt

Grozījums Nr. 335
Guido Milana, Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Ir vajadzīgi pasākumi, lai samazinātu 
un izskaustu šobrīd lielos nevēlamas 
nozvejas un izmetumu apjomus. 
Nevēlamas nozvejas un izmetumi ir 
ievērojama resursu šķērdēšana un negatīvi 
ietekmē jūras bioloģisko resursu un jūras 
ekosistēmu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī 
zvejniecību finansiālo dzīvotspēju. Jāievieš 
un pakāpeniski jāīsteno pienākums izkraut 
visas pārvaldīto krājumu nozvejas, ko gūst 
zvejas darbībās Savienības ūdeņos vai 
Savienības zvejas kuģi.

(18) Ir vajadzīgi pasākumi, lai samazinātu 
un pakāpeniski izskaustu šobrīd lielos 
nevēlamas nozvejas un izmetumu apjomus. 
Nevēlamas nozvejas un izmetumi ir 
ievērojama resursu šķērdēšana un negatīvi 
ietekmē jūras bioloģisko resursu un jūras 
ekosistēmu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī 
zvejniecību finansiālo dzīvotspēju. Jāievieš 
un pakāpeniski jāīsteno pienākums izkraut 
visas pārvaldīto krājumu nozvejas, ko gūst 
zvejas darbībās Savienības ūdeņos vai 
Savienības zvejas kuģi.

Or. it
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Grozījums Nr. 336
George Lyon

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Ir vajadzīgi pasākumi, lai samazinātu 
un izskaustu šobrīd lielos nevēlamas 
nozvejas un izmetumu apjomus. 
Nevēlamas nozvejas un izmetumi ir 
ievērojama resursu šķērdēšana un negatīvi 
ietekmē jūras bioloģisko resursu un jūras 
ekosistēmu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī 
zvejniecību finansiālo dzīvotspēju. Jāievieš 
un pakāpeniski jāīsteno pienākums izkraut 
visas pārvaldīto krājumu nozvejas, ko gūst 
zvejas darbībās Savienības ūdeņos vai 
Savienības zvejas kuģi.

(18) Ir vajadzīgi darboties spējīgi un 
reālistiski pasākumi, lai samazinātu un 
izskaustu šobrīd lielos nevēlamas nozvejas 
un izmetumu apjomus. Diemžēl saskaņā ar 
iepriekšējiem tiesību aktiem zvejniekiem 
bieži vien bija jāizmet vērtīgi resursi. 
Izmetumi ir ievērojama resursu šķērdēšana 
un negatīvi ietekmē jūras bioloģisko 
resursu un jūras ekosistēmu ilgtspējīgu 
izmantošanu, kā arī zvejniecību finansiālo 
dzīvotspēju. Jāievieš un katrā zvejniecībā
pakāpeniski jāīsteno pienākums izkraut 
visas pārvaldīto krājumu nozvejas, ko gūst 
zvejas darbībās Savienības ūdeņos vai 
Savienības zvejas kuģi.

Or. en

Grozījums Nr. 337
Luis Manuel Capoulas Santos

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Ir vajadzīgi pasākumi, lai samazinātu 
un izskaustu šobrīd lielos nevēlamas 
nozvejas un izmetumu apjomus. 
Nevēlamas nozvejas un izmetumi ir 
ievērojama resursu šķērdēšana un negatīvi 
ietekmē jūras bioloģisko resursu un jūras 
ekosistēmu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī 
zvejniecību finansiālo dzīvotspēju. Jāievieš 
un pakāpeniski jāīsteno pienākums izkraut 
visas pārvaldīto krājumu nozvejas, ko gūst 
zvejas darbībās Savienības ūdeņos vai 
Savienības zvejas kuģi.

(18) Ir vajadzīgi pasākumi, lai iespēju 
gadījumā samazinātu un izskaustu šobrīd 
lielos nevēlamas nozvejas un izmetumu 
apjomus. Nevēlamas nozvejas un izmetumi 
ir ievērojama resursu šķērdēšana un 
negatīvi ietekmē jūras bioloģisko resursu 
un jūras ekosistēmu ilgtspējīgu 
izmantošanu, kā arī zvejniecību finansiālo 
dzīvotspēju. Jāievieš un pakāpeniski 
jāīsteno pienākums izkraut visas pārvaldīto 
krājumu nozvejas, ko gūst zvejas darbībās 
Savienības ūdeņos vai Savienības zvejas 
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kuģi.

Or. pt

Grozījums Nr. 338
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Ir vajadzīgi pasākumi, lai samazinātu 
un izskaustu šobrīd lielos nevēlamas 
nozvejas un izmetumu apjomus.
Nevēlamas nozvejas un izmetumi ir 
ievērojama resursu šķērdēšana un 
negatīvi ietekmē jūras bioloģisko resursu 
un jūras ekosistēmu ilgtspējīgu 
izmantošanu, kā arī zvejniecību finansiālo 
dzīvotspēju. Jāievieš un pakāpeniski 
jāīsteno pienākums izkraut visas 
pārvaldīto krājumu nozvejas, ko gūst 
zvejas darbībās Savienības ūdeņos vai 
Savienības zvejas kuģi.

(18) Ir vajadzīgi pasākumi, lai samazinātu 
šobrīd lielos nevēlamas nozvejas un 
izmetumu apjomus, kā arī vairāk 
izmantotu un uzlabotu metodes, kas ļauj 
izvairīties no nevēlamas nozvejas un 
samazināt to līdz minimumam. Šādas 
prakses ir jāatbalsta ar reālistiskiem 
stimuliem visos līmeņos.

Or. en

Pamatojums

Izmešanas aizliegums neatrisinās izmetumu problēmu, kas ir daudzšķautņains un ļoti 
sarežģīts jautājums.  Pasākumu ieviešana, lai nepieļautu un līdz minimumam ierobežotu 
izmetumus, līdz ar stimuliem īpašā ierobežotā termiņā efektīvi risinās šos jautājumus.  
Izmešanas aizlieguma lietderīgums būtu jāizskata tikai pēc šo pasākumu ieviešanas, jo šie 
pasākumi novērsīs gandrīz jebkādus izmetumus.

Grozījums Nr. 339
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
18. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Ir vajadzīgi pasākumi, lai samazinātu 
un izskaustu šobrīd lielos nevēlamas 
nozvejas un izmetumu apjomus.
Nevēlamas nozvejas un izmetumi ir 
ievērojama resursu šķērdēšana un 
negatīvi ietekmē jūras bioloģisko resursu 
un jūras ekosistēmu ilgtspējīgu 
izmantošanu, kā arī zvejniecību finansiālo 
dzīvotspēju. Jāievieš un pakāpeniski 
jāīsteno pienākums izkraut visas pārvaldīto 
krājumu nozvejas, ko gūst zvejas darbībās 
Savienības ūdeņos vai Savienības zvejas 
kuģi.

(18) Ir vajadzīgi pasākumi, lai samazinātu 
un pakāpeniski izskaustu šobrīd lielos 
nevēlamas nozvejas un izmetumu apjomus, 
pamatojoties uz analīzi par katru 
zvejniecību un ņemot vērā tehniskus, 
reglamentējošus un tirgus iemeslus, lai 
samazinātu sociāli ekonomisko ietekmi uz 
zivsaimniecības nozari un nodrošinātu 
ilgtermiņa ilgtspējību, izvairoties no 
straujiem pasākumiem, kas destabilizē 
nozari. Jāievieš pienākums izkraut visas 
pārvaldīto krājumu nozvejas, ko gūst 
zvejas darbībās Savienības ūdeņos vai 
Savienības zvejas kuģi.

Or. es

Grozījums Nr. 340
Bastiaan Belder

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Ir vajadzīgi pasākumi, lai samazinātu 
un izskaustu šobrīd lielos nevēlamas 
nozvejas un izmetumu apjomus. 
Nevēlamas nozvejas un izmetumi ir 
ievērojama resursu šķērdēšana un negatīvi 
ietekmē jūras bioloģisko resursu un jūras 
ekosistēmu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī 
zvejniecību finansiālo dzīvotspēju. Jāievieš 
un pakāpeniski jāīsteno pienākums izkraut 
visas pārvaldīto krājumu nozvejas, ko gūst 
zvejas darbībās Savienības ūdeņos vai 
Savienības zvejas kuģi.

(18) Ir vajadzīgi pasākumi, lai pēc iespējas
samazinātu šobrīd lielos nevēlamas 
nozvejas apjomus nolūkā nepieļaut 
izmetumus. Nevēlamas nozvejas un 
izmetumi ir ievērojama resursu šķērdēšana 
un negatīvi ietekmē jūras bioloģisko 
resursu un jūras ekosistēmu ilgtspējīgu 
izmantošanu, kā arī zvejniecību finansiālo 
dzīvotspēju. Jāievieš un pakāpeniski 
jāīsteno pienākums zvejniecībā, kas zvejo 
vienas sugas zivis, izkraut visas pārvaldīto 
krājumu nozvejas, ko gūst zvejas darbībās 
Savienības ūdeņos vai Savienības zvejas 
kuģi. Jauktajām zvejniecībām, kurām 
nevēlamas nozvejas izskaušana un 
pienākuma izkraut visu nozveju 
īstenošana nav iespējama, mērķis ir 
pakāpeniski ierobežot nevēlamu nozveju 
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un izmetumus.

Or. en

Grozījums Nr. 341
Ian Hudghton

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Ir vajadzīgi pasākumi, lai samazinātu 
un izskaustu šobrīd lielos nevēlamas 
nozvejas un izmetumu apjomus. 
Nevēlamas nozvejas un izmetumi ir 
ievērojama resursu šķērdēšana un negatīvi 
ietekmē jūras bioloģisko resursu un jūras 
ekosistēmu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī 
zvejniecību finansiālo dzīvotspēju. Jāievieš 
un pakāpeniski jāīsteno pienākums izkraut 
visas pārvaldīto krājumu nozvejas, ko gūst 
zvejas darbībās Savienības ūdeņos vai 
Savienības zvejas kuģi.

(18) Ir vajadzīgi pasākumi, lai samazinātu 
un izskaustu šobrīd lielos nevēlamas 
nozvejas un izmetumu apjomus. 
Nevēlamas nozvejas un izmetumi ir 
ievērojama resursu šķērdēšana un negatīvi 
ietekmē jūras bioloģisko resursu un jūras 
ekosistēmu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī 
zvejniecību finansiālo dzīvotspēju. Jāievieš 
un pakāpeniski jāīsteno pienākums izkraut 
visas pārvaldīto krājumu nozvejas, ko gūst 
zvejas darbībās Savienības ūdeņos vai 
Savienības zvejas kuģi. Prioritāte ir 
jāpiešķir attīstīšanas, veicināšanas un 
mudināšanas pasākumiem un stimuliem, 
kuru primārais mērķis ir nepieļaut 
nevēlamu nozveju.

Or. en

Grozījums Nr. 342
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Ir vajadzīgi pasākumi, lai samazinātu 
un izskaustu šobrīd lielos nevēlamas 
nozvejas un izmetumu apjomus. 
Nevēlamas nozvejas un izmetumi ir 
ievērojama resursu šķērdēšana un negatīvi 

(18) Ir vajadzīgi pasākumi, lai visās jūras 
ekosistēmās, kur tas ir iespējams, 
samazinātu un izskaustu šobrīd lielos 
nevēlamas nozvejas un izmetumu apjomus.
Daudz kur jūras vidē nevēlamas nozvejas 
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ietekmē jūras bioloģisko resursu un jūras 
ekosistēmu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī 
zvejniecību finansiālo dzīvotspēju. Jāievieš 
un pakāpeniski jāīsteno pienākums izkraut 
visas pārvaldīto krājumu nozvejas, ko gūst 
zvejas darbībās Savienības ūdeņos vai 
Savienības zvejas kuģi.

un izmetumi ir ievērojama resursu 
šķērdēšana un negatīvi ietekmē jūras 
bioloģisko resursu un jūras ekosistēmu 
ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī zvejniecību 
finansiālo dzīvotspēju. Jāievieš un 
pakāpeniski jāīsteno pienākums izkraut 
visas pārvaldīto krājumu nozvejas, ko gūst 
zvejas darbībās Savienības ūdeņos vai 
Savienības zvejas kuģi. Šis pasākums ir 
jāīsteno, balstoties uz dokumentētiem 
zinātniskiem pētījumiem, ņemot vērā 
Eiropas zvejas vietu īpašās iezīmes un 
izpētot izmetumu iemeslus, lai visos 
gadījumos nodrošinātu piemērotu zvejas 
rīku izmantošanu.

Or. el

Grozījums Nr. 343
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Ir vajadzīgi pasākumi, lai samazinātu 
un izskaustu šobrīd lielos nevēlamas 
nozvejas un izmetumu apjomus. 
Nevēlamas nozvejas un izmetumi ir 
ievērojama resursu šķērdēšana un negatīvi 
ietekmē jūras bioloģisko resursu un jūras 
ekosistēmu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī 
zvejniecību finansiālo dzīvotspēju. Jāievieš 
un pakāpeniski jāīsteno pienākums 
izkraut visas pārvaldīto krājumu nozvejas, 
ko gūst zvejas darbībās Savienības ūdeņos 
vai Savienības zvejas kuģi.

(18) Ir vajadzīgi pasākumi, lai samazinātu 
un izskaustu šobrīd lielos nevēlamas 
nozvejas un izmetumu apjomus, ņemot 
vērā katras zvejniecības īpašās iezīmes un 
veicot atbilstīgus pasākumus nolūkā 
samazināt nevēlamo nozveju un 
izmetumus saistībā ar pārvaldības 
plāniem. Nevēlamas nozvejas un izmetumi 
ir ievērojama resursu šķērdēšana un 
negatīvi ietekmē jūras bioloģisko resursu 
un jūras ekosistēmu ilgtspējīgu 
izmantošanu, kā arī zvejniecību finansiālo 
dzīvotspēju. Ir jāapsver īpašā problēma 
samazināt izmetumus jauktajās 
zvejniecībās un zvejniecībās, kuras netiek 
pārvaldītas, balstoties uz kopējo 
pieļaujamo nozveju (KPN), kā arī 
zvejniecībās Vidusjūras reģionā.

Or. es
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Grozījums Nr. 344
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Ir vajadzīgi pasākumi, lai samazinātu 
un izskaustu šobrīd lielos nevēlamas 
nozvejas un izmetumu apjomus. 
Nevēlamas nozvejas un izmetumi ir 
ievērojama resursu šķērdēšana un negatīvi 
ietekmē jūras bioloģisko resursu un jūras 
ekosistēmu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī 
zvejniecību finansiālo dzīvotspēju. Jāievieš 
un pakāpeniski jāīsteno pienākums izkraut 
visas pārvaldīto krājumu nozvejas, ko gūst 
zvejas darbībās Savienības ūdeņos vai 
Savienības zvejas kuģi.

(18) Ir vajadzīgi pasākumi, lai samazinātu 
ievērojamos nevēlamas nozvejas un 
izmetumu apjomus, ņemot vērā katras 
zvejniecības īpašās iezīmes un balstoties 
uz iepriekšējiem novērtējumiem, lai 
analizētu izmetumu iemeslus un 
ierosināto pasākumu sociālo un 
ekonomisko ietekmi, kā arī ietekmi uz 
vidi. Nevēlamas nozvejas un izmetumi ir 
ievērojama resursu šķērdēšana un var
negatīvi ietekmēt jūras bioloģisko resursu 
un jūras ekosistēmu ilgtspējīgu 
izmantošanu, kā arī zvejniecību finansiālo 
dzīvotspēju. Jāievieš un jāīsteno plāni 
samazināt pārvaldīto krājumu izmetumus
zvejas darbībās Savienības ūdeņos vai 
izmetumus no Savienības zvejas kuģiem, 
mudinot nodrošināt lielāku zvejas rīku 
selektivitāti.

Or. fr

Grozījums Nr. 345
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18 a) Lai radītu stimulus uzlabot zvejas 
selektivitāti, kopējai pieļaujamai nozvejai 
nevajadzētu palielināties nolūkā iekļaut 
daudzumu, kas citādi tiktu izmests.

Or. en
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Grozījums Nr. 346
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Julie Girling

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18 a) Pienākums izkraut visas pārvaldīto 
krājumu nozvejas būtu jāievieš 
pakāpeniski pa vienai zvejniecībai. Sugas 
ar augstākiem izdzīvošanas rādītājiem pēc 
izmešanas būtu jāaizslēdz no šīs regulas.

Or. en

Grozījums Nr. 347
Bastiaan Belder

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18 a) Tiesību akti, kas iepriekš lika 
zvejniekiem jauktās zvejniecībās izmest 
daļu no nozvejas, būtu jāmaina. Pētījumi 
par izmetumu izdzīvošanas rādītājiem 
būtu jāveic prioritārā kārtībā. Būtu ar 
tiesību aktiem un finansiāli jāpadara 
iespējamas iniciatīvas, lai izmantotu 
selektīvākus un inovatīvākus rīkus.

Or. en

Grozījums Nr. 348
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Regulas priekšlikums
18.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18 b) Lai radītu stimulus uzlabot zvejas 
selektivitāti, kopējai pieļaujamai nozvejai 
nevajadzētu palielināties nolūkā iekļaut 
daudzumu, kas citādi tiktu izmests.

Or. en

Grozījums Nr. 349
Estelle Grelier

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Nevēlamo nozveju izkrāvumi nedrīkst 
operatoram sniegt pilnīgus ekonomiskos 
ieguvumus. Attiecībā uz tādu zivju 
izkrāvumiem, kuras ir mazākas par 
minimālo saglabāšanas references 
izmēru, būtu jāierobežo šādu nozveju 
galamērķis un tās nedrīkst pārdot 
lietošanai pārtikā.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 350
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Nevēlamo nozveju izkrāvumi nedrīkst 
operatoram sniegt pilnīgus ekonomiskos 
ieguvumus. Attiecībā uz tādu zivju 
izkrāvumiem, kuras ir mazākas par 
minimālo saglabāšanas references 
izmēru, būtu jāierobežo šādu nozveju 
galamērķis un tās nedrīkst pārdot 

svītrots
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lietošanai pārtikā.

Or. fr

Grozījums Nr. 351
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Nevēlamo nozveju izkrāvumi nedrīkst 
operatoram sniegt pilnīgus ekonomiskos 
ieguvumus. Attiecībā uz tādu zivju 
izkrāvumiem, kuras ir mazākas par 
minimālo saglabāšanas references 
izmēru, būtu jāierobežo šādu nozveju 
galamērķis un tās nedrīkst pārdot 
lietošanai pārtikā.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 352
Lucas Hartong

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Nevēlamo nozveju izkrāvumi nedrīkst 
operatoram sniegt pilnīgus ekonomiskos 
ieguvumus. Attiecībā uz tādu zivju 
izkrāvumiem, kuras ir mazākas par 
minimālo saglabāšanas references 
izmēru, būtu jāierobežo šādu nozveju 
galamērķis un tās nedrīkst pārdot 
lietošanai pārtikā.

(19) Nevēlamo nozveju izkrāvumi nedrīkst 
operatoram radīt pilnīgus ekonomiskos 
ieguvumus vai grūtības.

Or. nl
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Grozījums Nr. 353
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Nevēlamo nozveju izkrāvumi nedrīkst 
operatoram sniegt pilnīgus ekonomiskos 
ieguvumus. Attiecībā uz tādu zivju 
izkrāvumiem, kuras ir mazākas par 
minimālo saglabāšanas references izmēru, 
būtu jāierobežo šādu nozveju galamērķis 
un tās nedrīkst pārdot lietošanai pārtikā.

(19) Nevēlamo nozveju izkrāvumi nedrīkst 
operatoram sniegt pilnīgus ekonomiskos 
ieguvumus. Attiecībā uz tādu zivju 
izkrāvumiem, kuras ir mazākas par 
minimālo saglabāšanas references izmēru, 
būtu jākontrolē šādu nozveju galamērķis 
un tās nedrīkst pārdot lietošanai pārtikā.

Or. pt

Grozījums Nr. 354
Guido Milana

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Nevēlamo nozveju izkrāvumi nedrīkst 
operatoram sniegt pilnīgus ekonomiskos 
ieguvumus. Attiecībā uz tādu zivju 
izkrāvumiem, kuras ir mazākas par 
minimālo saglabāšanas references izmēru, 
būtu jāierobežo šādu nozveju galamērķis 
un tās nedrīkst pārdot lietošanai pārtikā.

(19) Nevēlamo nozveju izkrāvumi nedrīkst 
operatoram sniegt pilnīgus ekonomiskos 
ieguvumus. Attiecībā uz tādu zivju 
izkrāvumiem, kuras ir mazākas par 
minimālo saglabāšanas references izmēru, 
būtu jāierobežo šādu nozveju galamērķis 
un tās nedrīkst pārdot lietošanai pārtikā vai 
citādi.

Or. it

Grozījums Nr. 355
Luis Manuel Capoulas Santos

Regulas priekšlikums
19. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Nevēlamo nozveju izkrāvumi nedrīkst 
operatoram sniegt pilnīgus ekonomiskos 
ieguvumus. Attiecībā uz tādu zivju 
izkrāvumiem, kuras ir mazākas par 
minimālo saglabāšanas references izmēru, 
būtu jāierobežo šādu nozveju galamērķis 
un tās nedrīkst pārdot lietošanai pārtikā.

(19) Nevēlamo nozveju izkrāvumi nedrīkst 
operatoram sniegt pilnīgus ekonomiskos 
ieguvumus. Attiecībā uz tādu zivju 
izkrāvumiem, kuras ir mazākas par 
minimālo saglabāšanas references izmēru, 
būtu jāierobežo šādu nozveju galamērķis 
izkrautu produktu brīvai izplatīšanai 
labdarības nolūkā vai patēriņam, kas nav 
paredzēts cilvēkiem. 

Or. pt

Grozījums Nr. 356
Estelle Grelier

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Krājumu saglabāšanas labad būtu 
jāpiemēro skaidri mērķi attiecībā uz 
konkrētiem tehniskiem pasākumiem.

(20) Krājumu saglabāšanas nolūkā būtu 
jāpiemēro skaidri mērķi attiecībā uz 
konkrētiem tehniskiem pasākumiem, un 
pārvaldības līmenis būtu jāpielāgo 
pārvaldības prasībām.

Or. fr

Grozījums Nr. 357
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Krājumu saglabāšanas labad būtu 
jāpiemēro skaidri mērķi attiecībā uz 
konkrētiem tehniskiem pasākumiem.

(20) Krājumu saglabāšanas un flotu un 
zvejniecības pielāgojamības labad būtu 
jāpiemēro skaidri mērķi attiecībā uz 
konkrētiem tehniskiem pasākumiem.
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Or. pt

Grozījums Nr. 358
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Krājumu saglabāšanas labad būtu 
jāpiemēro skaidri mērķi attiecībā uz 
konkrētiem tehniskiem pasākumiem.

(20) Krājumu saglabāšanas nolūkā būtu 
jāpiemēro skaidri mērķi attiecībā uz 
konkrētiem tehniskiem pasākumiem, un 
pārvaldības līmenis būtu jāpielāgo 
pārvaldības vajadzībām.

Or. es

Grozījums Nr. 359
Estelle Grelier

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, uz kuriem 
attiecas KPN un kvotas vai intensitātes 
režīms, par kuriem nav izveidots 
daudzgadu plāns, būtu jānodrošina, ka tie 
tiek izmantoti maksimālajā ilgtspējīgas 
ieguves apjomā, nosakot nozvejas un/vai 
zvejas intensitātes limitus, nākot klajā ar 
progresīviem scenārijiem katrai 
zvejniecībai, kuru pamatā ir skaidri un 
visiem pieejami dati.

Or. fr

Grozījums Nr. 360
Carmen Fraga Estévez
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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 
jānodrošina, ka tie tiek izmantoti aptuveni 
maksimālajā ilgtspējīgas ieguves apjomā, 
nosakot nozvejas un/vai zvejas intensitātes
limitus.

Or. es

Grozījums Nr. 361
Maria do Céu Patrão Neves

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 
jānodrošina, ka tie tiek izmantoti 
maksimālajā ilgtspējīgas ieguves apjomā, 
vajadzības gadījumā nosakot nozvejas 
un/vai zvejas intensitātes limitus.

Or. pt

Grozījums Nr. 362
Izaskun Bilbao Barandica

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 

(21) Attiecībā uz krājumiem, par kuriem 
nav izveidots daudzgadu plāns, būtu 
jānodrošina, ka tie tiek izmantoti 
maksimālajā ilgtspējīgas ieguves apjomā, 
nākot klajā ar progresīviem scenārijiem 
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limitus. katrai zvejniecībai, kuru pamatā ir skaidri 
un visiem pieejami dati.

Or. es

Grozījums Nr. 363
Luis Manuel Capoulas Santos

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 
jānodrošina, ka tie tiek izmantoti 
maksimālajā ilgtspējīgas ieguves apjomā, 
nosakot nozvejas un/vai zvejas intensitātes
limitus. Ja pieejamie dati nav pietiekami, 
zvejniecību pārvaldībā būtu jāizmanto 
tuvinātie standarti.

Or. pt

Grozījums Nr. 364
Diane Dodds

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 
jānodrošina, ka tie tiek izmantoti 
maksimālajā ilgtspējīgas ieguves apjomā, 
nosakot un piemērojot atbilstīgus 
tehniskās saglabāšanas pasākumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 365
Ioannis A. Tsoukalas

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 tirgojamiem krājumiem, 
par kuriem nav izveidots daudzgadu plāns, 
būtu jānodrošina, ka tie tiek izmantoti 
maksimālajā ilgtspējīgas ieguves apjomā, 
nosakot ieteikumus progresīvām shēmām, 
kuru pamatā ir skaidri zinātniski 
pierādījumi.

Or. el

Grozījums Nr. 366
George Lyon

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 
jānodrošina, ka tie tiek izmantoti 
maksimālajā ilgtspējīgas ieguves apjomā, 
ja iespējams, nosakot nozvejas un/vai 
zvejas intensitātes limitus.

Or. en

Grozījums Nr. 367
Guido Milana, Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Kopējai zivsaimniecības politikai 
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būtu jānodrošina, ka visas Savienības 
flotes un zvejniecības sasniedz kopīgi 
noteiktos mērķus. Lai sasniegtu mērķus 
saskaņā ar jaunajiem tiesību aktiem, 
situācijās, kad pielāgošana ir īpaši 
sarežģīta, būs nepieciešams nodrošināt 
pārejas pielāgošanās periodus nolūkā 
panākt ilgtspējīgu zveju.

Or. it

Grozījums Nr. 368
Guido Milana

Regulas priekšlikums
21.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21b) Savienībai būtu jāpastiprina 
centieni, lai panāktu efektīvu 
starptautisko sadarbību un krājumu 
pārvaldību jūrās, kas robežojas gan ar ES 
dalībvalstīm, gan trešām valstīm, 
vajadzības gadījumā šādiem apvidiem 
dibinot reģionālās zivsaimniecības 
pārvaldības organizācijas.

Or. it

Grozījums Nr. 369
Estelle Grelier

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 

(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 
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prognozējamo krājumu daļu katrai 
dalībvalstij.

prognozējamo krājumu daļu katrai 
dalībvalstij. Tas arī nozīmē, ka jebkuri 
zvejas iespēju ierobežojumi ir jāievieš 
pakāpeniski, lai tiem varētu laika gaitā 
pielāgoties un tos varētu kompensēt.

Or. fr

Grozījums Nr. 370
Alain Cadec

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 daļas no 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.

Or. fr

Grozījums Nr. 371
Ana Miranda

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, un to, ka relatīvas stabilitātes 
princips ir radījis ievērojamu neatbilstību 
starp dalībvalstīm piešķirtajām kvotām un 
to flotu faktiskajām vajadzībām un 
izmantojumiem, padarot to nepiemērotu 
zvejas tiesību piešķiršanai, un līdz ar to 
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negarantē, ka zvejas tiesības joprojām 
pieder attiecīgajām piekrastes kopienām, 
ir jāatceļ relatīvas stabilitātes princips, jo 
tas ir zaudējis savu sākotnējo jēgu un tam 
nevajadzētu dominēt pār citiem līgumu 
noteikumiem, lai nepieļautu kaitējumu 
dalībvalstīm, kas tiek diskriminētas ar šā 
principa piemērošanu.

Or. es

Grozījums Nr. 372
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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 zvejas 
darbību stabilitāte, sadalot zvejas iespējas 
starp dalībvalstīm, pamatojoties uz 
prognozējamo krājumu daļu katrai 
dalībvalstij un ņemot vērā to atbilsmi 
kopējās zivsaimniecības politikas 
noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 373
Ioannis A. Tsoukalas

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 

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

darbību stabilitāte, sadalot zvejas iespējas 
starp dalībvalstīm, pamatojoties uz 
prognozējamo krājumu daļu katrai 
dalībvalstij un ņemot vērā iespējamās 
sociālās un ekonomiskās sekas.

Or. el

Grozījums Nr. 374
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Šādai zvejas darbību relatīvai
stabilitātei, ņemot vērā krājumu pagaidu 
bioloģisko stāvokli, būtu jānodrošina to 
reģionu konkrētās vajadzības, kurās 
vietējās kopienas ir īpaši atkarīgas no 
zvejniecības un saistītām darbībām, kā to 
nolēmusi Padome savā 1976. gada 
3. novembra Rezolūcijā par dažiem ārējiem 
aspektiem 200 jūdžu zvejas zonas izveidē 
Kopienā, kas stājās spēkā no 1977. gada 
1. janvāra, un jo īpaši tās VII pielikumā. 
Tādēļ jēdziens par relatīvo stabilitāti, ko 
jācenšas sasniegt, būtu jāizprot šādā 
nozīmē.

(23) Šādai zvejas darbību relatīvai 
stabilitātei, ņemot vērā krājumu pagaidu 
bioloģisko stāvokli, būtu jānodrošina to 
reģionu konkrētās vajadzības, kurās 
vietējās kopienas ir īpaši atkarīgas no 
zvejniecības un saistītām darbībām, īpaši 
uzsverot tālākos reģionus, kā to nolēmusi 
Padome savā 1976. gada 3. novembra 
Rezolūcijā par dažiem ārējiem aspektiem 
200 jūdžu zvejas zonas izveidē Kopienā , 
kas stājās spēkā no 1977. gada 1. janvāra, 
un jo īpaši tās VII pielikumā. Tādēļ 
jēdziens par relatīvo stabilitāti, ko jācenšas 
sasniegt, būtu jāizprot šādā nozīmē.

Or. pt

Grozījums Nr. 375
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Dalībvalstīm būtu jāspēj iesniegt 
pamatotas prasības Komisijai izstrādāt 

(24) Dalībvalstīm būtu jāspēj iesniegt 
pamatotas prasības Komisijai izstrādāt 
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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).

pasākumus atbilstoši kopējai 
zivsaimniecības politikai saistībā ar 
pasākumiem, kurus dalībvalstis uzskata par 
vajadzīgiem, lai ievērotu pienākumus 
attiecībā uz īpaši aizsargājamām 
teritorijām, jo īpaši bioģeogrāfiski jutīgām 
teritorijām, saskaņā ar 4. pantu Padomes 
Direktīvā 2009/147/EK (2009. gada 
30. novembris) par savvaļas putnu 
aizsardzību , īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām saskaņā ar 6. pantu Padomes 
Direktīvā 92/43/EEK (1992. gada 
21. maijs) par dabisko dzīvotņu, savvaļas 
faunas un floras aizsardzību , 
aizsargājamām jūras teritorijām saskaņā ar 
13. panta 4. punktu Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvā 2008/56/EK 
(2008. gada 17. jūnijs), ar ko izveido 
sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides 
politikas jomā (Jūras stratēģijas 
pamatdirektīva) .

Or. pt

Grozījums Nr. 376
Ana Miranda

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, 

(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 Direktīvā 
2009/147/EK (2009. gada 30. novembris)
par savvaļas putnu aizsardzību , īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām saskaņā ar 
6. pantu Padomes Direktīvā 92/43/EEK 
(1992. gada 21. maijs) par dabisko 
dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
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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).

aizsardzību , aizsargājamām jūras 
teritorijām saskaņā ar 13. panta 4. punktu 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 
2008/56/EK (2008. gada 17. jūnijs), ar ko 
izveido sistēmu Kopienas rīcībai jūras 
vides politikas jomā (Jūras stratēģijas 
pamatdirektīva) . Jūras aizsargājamo 
teritoriju tīkla izveides pieņemšana tiks 
ierosināta Eiropas līmenī un tās pamatā 
būs zivsaimniecības darbību intensitāte 
un attiecīgo sugu apdraudētība, kā arī 
konsekvence ar jūras vides dažādiem 
izmantojumiem.

Or. es

Grozījums Nr. 377
Estelle Grelier

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Komisijai būtu jāspēj pieņemt pagaidu 
pasākumus, ja pastāv nopietni zvejas 
darbību radīti draudi, kas prasa tūlītēju 
rīcību, jūras bioloģisko resursu 
saglabāšanai vai jūras ekosistēmai.

(25) Komisijai  pēc apspriešanās ar 
attiecīgajām konsultatīvajām padomēm 
un dalībvalstīm būtu jāspēj pieņemt 
pagaidu pasākumus, ja pastāv nopietni 
zvejas darbību radīti draudi, kas prasa 
tūlītēju rīcību, jūras bioloģisko resursu 
saglabāšanai vai jūras ekosistēmai.

Or. fr

Grozījums Nr. 378
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Komisijai būtu jāspēj pieņemt pagaidu 
pasākumus, ja pastāv nopietni zvejas 

(25) Komisijai būtu jāspēj zinātniski 
pamatoti un ņemot vērā iesaistīto 
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darbību radīti draudi, kas prasa tūlītēju 
rīcību, jūras bioloģisko resursu 
saglabāšanai vai jūras ekosistēmai.

personu, jo īpaši konsultatīvo padomju, 
viedokli pieņemt ārkārtas pasākumus, kas 
piemērojami uz laiku gadījumā, ja pastāv 
nopietni zvejas darbību radīti draudi, kas 
prasa tūlītēju rīcību, jūras bioloģisko 
resursu saglabāšanai vai jūras ekosistēmai.

Or. pt

Grozījums Nr. 379
Ana Miranda

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Komisijai būtu jāspēj pieņemt pagaidu 
pasākumus, ja pastāv nopietni zvejas
darbību radīti draudi, kas prasa tūlītēju 
rīcību, jūras bioloģisko resursu 
saglabāšanai vai jūras ekosistēmai.

(25) Komisijai būtu jāspēj pieņemt pagaidu 
pasākumus, ja pastāv nopietni pārzvejas
darbību radīti draudi, kas prasa tūlītēju 
rīcību, jūras bioloģisko resursu 
saglabāšanai vai jūras ekosistēmai. Ja 
zvejas darbība ir apturēta vai pārtraukta 
kāda no šiem pagaidu pasākumiem dēļ, 
būtu prioritārā kārtībā zivsaimniecības 
nozarē visā ražošanas procesā jāievieš 
sociālie plāni, lai nodrošinātu 
kompensāciju operatoriem vai mudinātu 
viņus turpināt darbību.

Or. es

Grozījums Nr. 380
Ian Hudghton

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Komisijai būtu jāspēj pieņemt pagaidu 
pasākumus, ja pastāv nopietni zvejas 
darbību radīti draudi, kas prasa tūlītēju 
rīcību, jūras bioloģisko resursu 

(25) Komisijai būtu jāspēj pieņemt pagaidu 
pasākumus, ja pastāv nopietni zvejas 
darbību radīti draudi, kas prasa tūlītēju 
rīcību, jūras bioloģisko resursu 
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saglabāšanai vai jūras ekosistēmai. saglabāšanai vai jūras ekosistēmai. Šie 
pasākumi būtu jāparedz noteiktajā 
termiņā un tiem būtu jādarbojas noteiktā 
laikposmā.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem.

Grozījums Nr. 381
Ian Hudghton

Regulas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25 a) Dalībvalstīm būtu jāspēj pieņemt 
pagaidu pasākumus, ja pastāv nopietni 
zvejas darbību radīti draudi, kas prasa 
tūlītēju rīcību jūras bioloģisko resursu vai 
ekosistēmas saglabāšanai.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis ir tuvāk iesaistītajām zvejniecībām un līdz ar to spēj labāk ātri reaģēt.   Tādēļ 
virzībai uz decentralizāciju būt jāsniedz dalībvalstīm lielākas iespējas, kad ir jārīkojas 
nekavējoties.

Grozījums Nr. 382
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Dalībvalstīm būtu jāspēj pieņemt 
saglabāšanas pasākumus un tehniskos 
pasākumus kopējās zivsaimniecības 
politikas īstenošanai, lai politika varētu 

(26) Dalībvalstīm būtu jāspēj pieņemt 
saglabāšanas pasākumus un tehniskos 
pasākumus kopējās zivsaimniecības 
politikas īstenošanai, lai politika varētu 
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labāk apzināties atsevišķu zvejniecību 
stāvokli un specifiku un uzlabotu politikas 
noteikumu ievērošanu.

labāk apzināties dažādu jūras baseinu un
atsevišķu zvejniecību stāvokli un specifiku 
un uzlabotu politikas noteikumu 
ievērošanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 383
Estelle Grelier

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Dalībvalstīm būtu jāspēj pieņemt 
saglabāšanas pasākumus un tehniskos 
pasākumus kopējās zivsaimniecības 
politikas īstenošanai, lai politika varētu 
labāk apzināties atsevišķu zvejniecību 
stāvokli un specifiku un uzlabotu politikas 
noteikumu ievērošanu.

(26) Dalībvalstīm, apspriežoties ar nozares 
operatoriem un zinātniekiem, būtu jāspēj 
pieņemt saglabāšanas pasākumus un 
tehniskos pasākumus kopējās 
zivsaimniecības politikas īstenošanai, lai 
politika varētu labāk apzināties atsevišķu 
zvejniecību stāvokli un specifiku un 
uzlabotu politikas noteikumu ievērošanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 384
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Dalībvalstīm būtu jāspēj pieņemt 
saglabāšanas pasākumus un tehniskos 
pasākumus kopējās zivsaimniecības 
politikas īstenošanai, lai politika varētu 
labāk apzināties atsevišķu zvejniecību 
stāvokli un specifiku un uzlabotu politikas 
noteikumu ievērošanu.

(26) Dalībvalstīm būtu jāspēj pieņemt 
saglabāšanas pasākumus un tehniskos 
pasākumus kopējās zivsaimniecības 
politikas īstenošanai, lai politika varētu 
labāk apzināties atsevišķu zvejniecību 
stāvokli un specifiku un uzlabotu politikas 
noteikumu ievērošanu, darbojoties 
saskaņā ar vietējās pārvaldības principu.

Or. pt
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Grozījums Nr. 385
Carmen Fraga Estévez

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Dalībvalstīm būtu jāspēj pieņemt 
saglabāšanas pasākumus un tehniskos 
pasākumus kopējās zivsaimniecības 
politikas īstenošanai, lai politika varētu 
labāk apzināties atsevišķu zvejniecību 
stāvokli un specifiku un uzlabotu politikas 
noteikumu ievērošanu.

(26) Kopējās zivsaimniecības politikas 
pārvaldībai būtu jāpierāda lielāka 
efektivitāte reģionalizētā kontekstā, taču 
tai nekādos apstākļos nevajadzētu ietvert 
renacionalizāciju. Šajā sakarībā uz 
saskaņā ar Padomes Lēmuma 
2009/937/ES, ar ko pieņem Padomes 
reglamentu, 19. panta 3. punktu tiek 
izveidotas reģionalizētas zvejniecību darba 
grupas, kas, balstoties uz konsultatīvo 
padomju apkopotiem ziņojumiem, 
pārvaldīs zvejas darbības ar spēcīgāku 
dalībvalstu līdzdalību, kuras ir saistītas ar 
zvejniecībām, attiecībā uz katru apvidu 
vai zivju populāciju.

Or. es

Pamatojums

Apsvērums ir pielāgots, lai ņemtu vērā jauno III daļas sadaļu, ar ko ir paredzēts pielāgot 
KZP patiesai reģionalizācijai.

Grozījums Nr. 386
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Dalībvalstīm būtu jāspēj pieņemt 
saglabāšanas pasākumus un tehniskos 
pasākumus kopējās zivsaimniecības 
politikas īstenošanai, lai politika varētu 
labāk apzināties atsevišķu zvejniecību 

(26) Dalībvalstīm būtu jāspēj ciešā 
sadarbībā ar konsultatīvajām padomēm
pieņemt saglabāšanas pasākumus un 
tehniskos pasākumus kopējās 
zivsaimniecības politikas īstenošanai, lai 



PE489.437v01-00 90/162 AM\901580LV.doc

LV

stāvokli un specifiku un uzlabotu politikas 
noteikumu ievērošanu.

politika varētu labāk apzināties atsevišķu 
zvejniecību stāvokli un specifiku un 
uzlabotu politikas noteikumu ievērošanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 387
Bastiaan Belder

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Dalībvalstīm būtu jāspēj pieņemt 
saglabāšanas pasākumus un tehniskos 
pasākumus kopējās zivsaimniecības 
politikas īstenošanai, lai politika varētu 
labāk apzināties atsevišķu zvejniecību 
stāvokli un specifiku un uzlabotu politikas
noteikumu ievērošanu.

(26) Dalībvalstīm pēc tam, kad tās ir 
pienācīgi ņēmušas vērā visu attiecīgo 
konsultatīvo padomju un iesaistīto 
personu viedokli, būtu jāspēj pieņemt 
saglabāšanas pasākumus un tehniskos 
pasākumus kopējās zivsaimniecības 
politikas īstenošanai, lai politika varētu 
labāk apzināties atsevišķu zvejniecību 
stāvokli un specifiku un uzlabotu politikas 
noteikumu ievērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 388
Ian Hudghton

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Dalībvalstīm būtu jāspēj pieņemt
saglabāšanas pasākumus un tehniskos 
pasākumus kopējās zivsaimniecības
politikas īstenošanai, lai politika varētu 
labāk apzināties atsevišķu zvejniecību 
stāvokli un specifiku un uzlabotu politikas 
noteikumu ievērošanu.

(26) Dalībvalstīm būtu jābūt atbildīgām 
par saglabāšanas pasākumu un tehnisko 
pasākumu pieņemšanu kopējās 
zivsaimniecības politikas īstenošanai, lai 
politika varētu labāk apzināties atsevišķu 
zvejniecību stāvokli un specifiku un 
uzlabotu politikas noteikumu ievērošanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 389
Ian Hudghton

Regulas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26 a) Būtu jāmudina dalībvalstis 
savstarpēji sadarboties uz reģionālā 
pamata.

Or. en

Grozījums Nr. 390
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) Atbilde reģionalizācijas ziņā ir laba 
pārvaldība un noteikumu pielāgošana 
katras zvejniecības un jūras apvidus 
īpašajām iezīmēm, kā arī būtu jāpiešķir 
dalībvalstīm paplašinātas pilnvaras 
zvejniecību reģionalizācijas jomā saskaņā 
ar subsidiaritātes principu, ļaujot 
iesaistīties nozarei un rasties sinerģijām; 
kopējās zivsaimniecības politikas mērķus 
var vairāk sasniegt vienīgi tad, ja vairāk 
nozaru un iesaistīto personu piedalās 
pasākumu izstrādē.

Or. pt

Grozījums Nr. 391
João Ferreira

Regulas priekšlikums
27. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Dalībvalstīm attiecībā uz savu 12 jūras 
jūdžu zonu būtu jāļauj pieņemt 
saglabāšanas un pārvaldības pasākumus, 
kas piemērojami visiem Savienības zvejas 
kuģiem ar nosacījumu, ka tad, ja šādi 
pasākumi attiecas uz Savienības zvejas 
kuģiem no citām dalībvalstīm, pieņemtie 
pasākumi nav diskriminējoši, ir notikusi 
iepriekšēja apspriešanās ar citām 
ieinteresētajām dalībvalstīm un Savienība 
nav pieņēmusi pasākumus, kuri īpaši 
attiecas uz saglabāšanu un pārvaldību 
minētajā 12 jūras jūdžu zonā.

(27) Dalībvalstīm attiecībā uz savu 12 jūras 
jūdžu zonu un blakus esošajām teritorijām 
atbilstīgi kontinentālā šelfa 
paplašināšanai būtu jāļauj pieņemt 
saglabāšanas un pārvaldības pasākumus, 
kas piemērojami visiem Savienības zvejas 
kuģiem ar nosacījumu, ka ir notikusi 
iepriekšēja apspriešanās ar citām 
ieinteresētajām dalībvalstīm un Savienība 
nav pieņēmusi pasākumus, kuri īpaši 
attiecas uz saglabāšanu un pārvaldību 
minētajā zonā.

Or. pt

Grozījums Nr. 392
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27a) Ir jānodrošina, ka kuģu nodošana 
starp dažādām jūras ģeogrāfiskajām 
zonām ir atļauta tikai tādos gadījumos, ja 
tiek garantēta draudu neradīšana zvejas 
vietu un vietējo kopienu pastāvības 
ilgtspējai, palielinot zvejas intensitāti, kas 
izriet no kuģu, kas zvejo attiecīgajā zonā, 
skaita palielināšanās.

Or. pt

Grozījums Nr. 393
João Ferreira

Regulas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27a) Attiecībā uz tālākajiem reģioniem 
— Azoru salām, Madeiru un Kanāriju 
salām — dalībvalstīm būtu jāļauj pieņemt 
saglabāšanas un pārvaldības pasākumus 
200 jūras jūdžu zonā atbilstīgi to 
ekskluzīvajai ekonomiskajai zonai, un šie 
pasākumi ir piemērojami visiem 
Savienības zvejas kuģiem ar nosacījumu, 
ka ir notikusi iepriekšēja apspriešanās ar 
citām ieinteresētajām dalībvalstīm un 
Savienība nav pieņēmusi pasākumus, kuri 
īpaši attiecas uz saglabāšanu un 
pārvaldību minētajā zonā.

Or. pt

Grozījums Nr. 394
Estelle Grelier

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Dalībvalstīm būtu jāļauj pieņemt 
saglabāšanas un pārvaldības pasākumus 
krājumiem Savienības ūdeņos, kas 
piemērojami tikai tiem Savienības zvejas 
kuģiem, kas peld ar to karogu.

(28) Dalībvalstīm pēc apspriešanās ar 
profesionāliem operatoriem un 
zinātniekiem būtu jāļauj pieņemt 
saglabāšanas un pārvaldības pasākumus 
krājumiem Savienības ūdeņos, kas 
piemērojami tikai tiem Savienības zvejas 
kuģiem, kas peld ar to karogu. Vajadzības 
gadījumā būtu jāiesaista citas dalībvalstis, 
kuras ir saistītas ar šo zvejniecību.

Or. fr

Grozījums Nr. 395
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
29. apsvērums
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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.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 396
Estelle Grelier

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. 

svītrots
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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.

Or. fr

Grozījums Nr. 397
Guido Milana

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 

svītrots
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zvejas koncesijām būtu jādod tikai 
lietotāju tiesības uz dalībvalsts daļu no 
ikgadējām zvejas iespējām, un tām 
vajadzētu būt atsaucamām saskaņā ar 
pieņemtajiem noteikumiem.

Or. it

Grozījums Nr. 398
Izaskun Bilbao Barandica

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.

svītrots

Or. es
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Grozījums Nr. 399
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

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.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 400
João Ferreira

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Nododamu zvejas koncesiju sistēma 
attiecībā uz lielāko daļu pārvaldīto 
krājumu saskaņā ar kopējo 

svītrots
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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.

Or. pt

Grozījums Nr. 401
Jim Higgins

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 

svītrots
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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.

Or. en

Grozījums Nr. 402
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

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) Nododamu zvejas koncesiju 
brīvprātīga 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.



PE489.437v01-00 100/162 AM\901580LV.doc

LV

Or. en

Grozījums Nr. 403
Nikolaos Salavrakos

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) Nododamu zvejas koncesiju sistēma 
attiecībā uz lielāko daļu pārvaldīto krājumu 
saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku 
rada bažas par to koncentrāciju un 
monopolu izveidi; Dalībvalstis to var 
īstenot brīvprātīgi attiecībā uz kuģiem, 
kuru garums ir 12 metri vai vairāk, un 
visiem pārējiem kuģiem, kas zvejo ar 
velkamiem zvejas rīkiem, ievērojot 
subsidiaritātes un proporcionalitātes 
principu. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 404
Carmen Fraga Estévez

Regulas priekšlikums
29. apsvērums
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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) 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 15 metri vai vairāk, un visiem 
pārējiem kuģiem, kas zvejo ar velkamiem 
zvejas rīkiem. Dalībvalstis nododamas 
zvejas koncesijas var nepiemērot līdz 
15 metriem gariem kuģiem, izņemot kuģus, 
kas izmanto velkamos zvejas rīkus, zvejas 
reisos, kas nepārsniedz 24 stundas. 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.

Or. es

Pamatojums

Dažos gadījumos, pamatojoties uz ģeogrāfiskiem vai dabas apstākļiem, neliela apjoma zvejas 
floti nevar noteikt, ja kuģu garums ir mazāks par 12 metriem.

Grozījums Nr. 405
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Nododamu zvejas koncesiju sistēma 
attiecībā uz lielāko daļu pārvaldīto 
krājumu saskaņā ar kopējo 

(29) Nododamu zvejas koncesiju 
brīvprātīga sistēma attiecībā uz 
krājumiem, kas pārvaldīti atbilstīgi 



PE489.437v01-00 102/162 AM\901580LV.doc

LV

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.

kopējai pieļaujamai nozvejai un kvotām,
saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku 
tiks īstenota 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 piemērot līdz 
12 metriem gariem kuģiem, kas izmanto 
velkamos zvejas rīkus. Šādai sistēmai būtu 
jāveicina nozares radīti flotes 
samazinājumi, ja pastāv neatbilstība starp 
flotes kapacitāti un pieejamiem resursiem, 
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.

Or. pt

Grozījums Nr. 406
Luis Manuel Capoulas Santos

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.

(29) Dalībvalstis var īstenot nododamu 
zvejas koncesiju sistēmu attiecībā uz 
lielāko daļu pārvaldīto krājumu saskaņā ar 
kopējo zivsaimniecības politiku. Šādai 
sistēmai būtu jāveicina nozares radīti flotes 
samazinājumi un ekonomisko rādītāju 
uzlabojumi. 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 
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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.

atsaucamām saskaņā ar pieņemtajiem 
noteikumiem.

Or. pt

Grozījums Nr. 407
Diane Dodds

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 

(29) Zvejas koncesiju sistēma attiecībā uz 
lielāko daļu pārvaldīto krājumu saskaņā ar 
kopējo zivsaimniecības politiku 
dalībvalstīm, apsverot pašreizējo kārtību, 
būtu brīvprātīgi jāīsteno ne vēlāk kā gadu 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Šādai 
sistēmai būtu jāpalīdz izveidot juridiski 
drošu un ekskluzīvu zvejas koncesiju uz 
dalībvalsts ikgadējām zvejas iespējām. Tā 
kā jūras bioloģiskie resursi ir kopēji 
labumi, zvejas koncesijām būtu jādod tikai 
lietotāju tiesības uz dalībvalsts daļu no 
ikgadējām zvejas iespējām, un tām 
vajadzētu būt atsaucamām saskaņā ar 
pieņemtajiem noteikumiem.
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pieņemtajiem noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 408
Pat the Cope Gallagher

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) Nododamu zvejas koncesiju sistēma 
attiecībā uz lielāko daļu pārvaldīto krājumu 
saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku 
var īstenot 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.

Or. en

Pamatojums

Nododamu zvejas koncesiju obligāta ieviešana ātri novestu pie kvotu apvienošanas, kuras 
kontrolē salīdzinoši neliels skaits komerciālu struktūru, novedot pie piekrastes zvejnieku 
kopienu sabrukuma. Šādai attīstībai būtu ārkārtīgi negatīva ietekme uz tradicionālajām 
zvejnieku kopienām visā ES un tā nebūtu jāatbalsta.
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Grozījums Nr. 409
Ana Miranda

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) Nododamu zvejas koncesiju sistēma 
attiecībā uz lielāko daļu pārvaldīto krājumu 
saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku 
var brīvprātīgi īstenot attiecībā uz kuģiem, 
kuru garums ir 15 metri vai vairāk, un 
visiem pārējiem kuģiem, kas zvejo ar 
velkamiem zvejas rīkiem. Dalībvalstis 
nododamas zvejas koncesijas var 
nepiemērot līdz 15 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.

Or. es

Grozījums Nr. 410
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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 

(29) Piekļuves pamatā zvejas resursiem 
būtu jābūt vides un sociālajiem kritērijiem 
kā līdzekļiem atbildīgas zvejas 
veicināšanai, kas palīdzētu nodrošināt 
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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.

stimulus, lai šie operatori zvejotu, nodarot 
vismazāko kaitējumu videi, un tiktu 
sniegti vislielākie ieguvumi sabiedrībai.

Or. en

Grozījums Nr. 411
Ian Hudghton

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 

(29) Dalībvalstīm būtu jābūt atbildīgām 
par savu sistēmu izveidi zvejas iespēju 
piešķiršanai.
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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.

Or. en

Grozījums Nr. 412
Ioannis A. Tsoukalas

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) Dalībvalstis, ja vēlas, var īstenot 
nododamu zvejas koncesiju sistēmu
attiecībā uz lielāko daļu pārvaldīto krājumu 
saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku 
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.
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Or. el

Grozījums Nr. 413
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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) 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 atklātās jūras un 
tāljūras floti. Dalībvalstis nododamas 
zvejas koncesijas var nepiemērot līdz 
15 metriem gariem kuģiem vai kuģiem, kas 
katru dienu veic zvejas reisus. 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.

Or. es

Grozījums Nr. 414
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
29. apsvērums
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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) Nododamu zvejas koncesiju sistēma, 
kas ir pieņemama brīvprātīgi katrā 
dalībvalstī, attiecībā uz lielāko daļu 
pārvaldīto krājumu saskaņā ar kopējo 
zivsaimniecības politiku katrā dalībvalstī 
būtu brīvprātīgi 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.

Or. pt

Grozījums Nr. 415
Nikolaos Salavrakos

Regulas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29 a) Uzskata, ka Komisijai būtu jāveic 
flotes novērtējumi, lai iegūtu ticamus 
rezultātus attiecībā uz precīzu situāciju 
pārmērīgas kapacitātes jomā ES līmenī, 
tādējādi ļaujot ierosināt atbilstīgus un 
mērķtiecīgus instrumentus tās 
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samazināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 416
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Nododamu zvejas koncesiju sistēma 
varētu būt pienācīgs veids, kā pielāgot 
floti un darbības pieejamiem resursiem, ja 
attiecīgie kuģi zvejo ar velkamiem zvejas 
rīkiem, taču to nevajadzētu piemērot 
piekrastes vai nerūpnieciskai zvejai, kas ir 
zvejas veids, izmantojot kuģus, kuru 
garums nepārsniedz 15 metrus, kas 
nodrošina tādu produktu piegādi, kuri ir 
patērējami svaigā veidā, un ir atbildīgs 
zvejas veids pret apkārtni un tradicionālo 
amatniecību, kas ir iesakņojusies un ir 
sociāli un ekonomiski atkarīga no vietējā 
konteksta un ko vada ģimenes gan 
īpašumtiesību, gan darbības ziņā, un kas 
izmanto videi draudzīgus zvejas rīkus. 

Or. es

Grozījums Nr. 417
Alain Cadec

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 

svītrots



AM\901580LV.doc 111/162 PE489.437v01-00

LV

finansiālās palīdzības atbilstoši kopējai 
zivsaimniecības politikai.

Or. fr

Grozījums Nr. 418
Estelle Grelier

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.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 419
Guido Milana

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.

svītrots

Or. it
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Grozījums Nr. 420
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 421
Ian Hudghton

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.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 422
Ana Miranda

Regulas priekšlikums
30. apsvērums
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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.

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 423
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

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.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 424
João Ferreira

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 

svītrots
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finansiālās palīdzības atbilstoši kopējai 
zivsaimniecības politikai.

Or. pt

Grozījums Nr. 425
Jim Higgins

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.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 426
Nikolaos Salavrakos

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, balstoties uz skaidriem, 
objektīviem un pārredzamiem kritērijiem 
un piešķirot prioritāru piekļuvi tiem, kuri 
zvejo sociālā un vides ziņā atbildīgi, 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. Ievērojot 
subsidiaritātes un proporcionalitātes 
principu, vajadzētu dalībvalstīm piešķirt 
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pilnvaras izmantot vispiemērotākos 
pasākumus, lai vajadzības gadījumā 
samazinātu pārmērīgu kapacitāti atbilstīgi 
dažādu zvejas flotu un jūru baseinu 
konkrētajām īpašībām.

Or. en

Grozījums Nr. 427
Maria do Céu Patrão Neves

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 koncesijām jābūt nododamām 
un iznomājamām, lai decentralizētu zvejas 
iespēju pārvaldību par labu zvejniecības 
nozarei, mēģinot radīt nepieciešamos 
apstākļus, lai zvejnieki, kas pamet nozari, 
nav atkarīgi no publiskās finansiālās 
palīdzības atbilstoši kopējai 
zivsaimniecības politikai.

Or. pt

Grozījums Nr. 428
Struan Stevenson

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 koncesijām jābūt 
iznomājamām aktīvo zvejnieku vidū, lai 
decentralizētu zvejas iespēju pārvaldību 
par labu zvejniecības nozarei.

Or. en
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Grozījums Nr. 429
Ioannis A. Tsoukalas

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) Katra dalībvalsts var brīvi nodot un
iznomāt zvejas koncesijas, 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.

Or. el

Grozījums Nr. 430
Luís Paulo Alves

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 koncesijām jābūt nododamām 
un iznomājamām saskaņā ar katrā 
dalībvalstī izveidoto sistēmu, 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.

Or. pt

Grozījums Nr. 431
Alain Cadec
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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.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 432
Guido Milana

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.

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 433
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Mazapjoma zvejas flotu specifika un 
sociāli ekonomiskā nestabilitāte attaisno 
obligātās nododamo koncesiju sistēmas 

svītrots
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piemērošanu tikai lieliem kuģiem. 
Nododamo zvejas koncesiju sistēma būtu 
jāpiemēro krājumiem, par kuriem ir 
iedalītas zvejas iespējas.

Or. en

Grozījums Nr. 434
João Ferreira

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.

svītrots

Or. pt

Grozījums Nr. 435
Jim Higgins

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.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 436
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

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

Or. en

Grozījums Nr. 437
Nikolaos Salavrakos

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

Or. en

Grozījums Nr. 438
Estelle Grelier

Regulas priekšlikums
31. apsvērums
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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) Mazapjoma zvejas flotu specifika un 
sociāli ekonomiskā nestabilitāte attaisno 
papildu pārvaldības pasākumu 
īstenošanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 439
Maria do Céu Patrão Neves

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) Mazapjoma zvejas flotu specifika un 
sociāli ekonomiskā nestabilitāte attaisno
apsvērumu par brīvprātīgas nododamo 
koncesiju sistēmas piemērošanu tikai 
lieliem kuģiem. Nododamo zvejas 
koncesiju sistēma būtu jāpiemēro tikai
krājumiem, ko pārvalda atbilstīgi kopējai 
pieļaujamai nozvejai un kvotām.

Or. pt

Grozījums Nr. 440
Ana Miranda

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.

(31) Mazapjoma zvejas un vēžveidīgo un 
gliemeņu zvejas specifika un sociāli 
ekonomiskā nestabilitāte attaisno to 
izslēgšanu no obligātās nododamo 
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Nododamo zvejas koncesiju sistēma būtu 
jāpiemēro krājumiem, par kuriem ir 
iedalītas zvejas iespējas.

koncesiju sistēmas un nepieciešamību 
noteikt diferencētu kārtību mazapjoma 
zvejai un vēžveidīgo un gliemeņu zvejai.
Šajā sakarībā turpmākajā finanšu 
instrumentā būtu jāparedz noteikts 
mazapjoma zvejas, vēžveidīgo un 
gliemeņu zvejas un plašas akvakultūras 
īpatsvars, kā arī būtu jāizveido īpaša 
atbalsta programma mazapjoma zvejai, 
kura paredzēta piekrastes kopienām, kas 
ir atkarīgas no zvejas, piešķirot prioritāti 
piekļuvei attiecīgajiem resursiem tiem, 
kuri zvejo zivis, vēžveidīgos un gliemenes 
vides un sociālajā ziņā ilgtspējīgi.

Or. es

Grozījums Nr. 441
Ian Hudghton

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) Ņemot vērā, ka zvejas flotēm katrā 
dalībvalstī ir sava specifika un tās veicina 
piekrastes kopienu sociāli ekonomisko 
labklājību, dalībvalstīm vajadzētu būt 
atbildīgām par savu sistēmu izvēli zvejas 
iespēju piešķiršanai, tostarp attiecībā uz to 
mazapjoma flotēm.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm joprojām būtu jānosaka savas mazapjoma flotes un tas, kādus pārvaldības 
pasākumus tām piemērot.

Grozījums Nr. 442
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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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) Piekrastes 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.

Or. es

Grozījums Nr. 443
Luís Paulo Alves

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) Mazapjoma zvejas flotu specifika un 
sociāli ekonomiskā nestabilitāte attaisno 
obligātās nododamo koncesiju sistēmas 
piemērošanu uz brīvprātības pamata katrā 
dalībvalstī. Nododamo zvejas koncesiju 
sistēma būtu jāpiemēro krājumiem, par 
kuriem ir iedalītas zvejas iespējas.

Or. pt

Grozījums Nr. 444
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
31. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31a) Katrai dalībvalstij ir jādod iespēja 
izvēlēties tai piešķirto zvejas iespēju 
sadalīšanas metodi saskaņā ar 
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subsidiaritātes principu, nepiemērojot 
nevienu piešķiršanas sistēmu Eiropas 
līmenī. Tādējādi dalībvalstis joprojām 
varēs brīvi izveidot vai neizveidot 
nododamo zvejas koncesiju sistēmu.

Or. fr

Grozījums Nr. 445
Carmen Fraga Estévez

Regulas priekšlikums
31.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31a) Lai veicinātu flotes kapacitātes 
pielāgošanu pieejamiem zvejas resursiem 
cik vien drīz iespējams, būtu jānodrošina  
no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 
fonda publisks finansējums kuģu 
ekspluatācijas pārtraukšanai to kuģu 
īpašniekiem, kuri ir ietverti nododamo 
zvejas koncesiju sistēmā.

Or. es

Grozījums Nr. 446
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
31.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31b) Būtu jāizveido saistoša sistēma, lai 
novērtētu flotes reģistrus un pārbaudītu 
maksimāli pieļaujamo kapacitāti nolūkā 
nodrošināt, ka ikviena dalībvalsts ievēro 
tai piešķirto maksimāli pieļaujamo 
kapacitāti, un pastiprināt zvejas kontroles 
sistēmu, lai zvejas kapacitāte atbilstu 
pieejamiem resursiem.
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Or. fr

Grozījums Nr. 447
Guido Milana

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Attiecībā uz Savienības zvejas 
kuģiem, kas nedarbojas saskaņā 
nododamo zvejas koncesiju sistēmu, var 
tikt veikti īpaši pasākumi, lai Savienības 
zvejas kuģu skaitu pielīdzinātu 
pieejamajiem resursiem. Šādiem 
pasākumiem būtu jānosaka obligātā 
maksimāli pieļaujamā zvejas kapacitāte 
un jāievieš valstu iekļaušanas/izslēgšanas 
režīms attiecībā uz finansējumu kuģu 
ekspluatācijas pārtraukšanai, ko piešķir 
no Eiropas Zivsaimniecības fonda.

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 448
Ian Hudghton

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Attiecībā uz Savienības zvejas 
kuģiem, kas nedarbojas saskaņā 
nododamo zvejas koncesiju sistēmu, var 
tikt veikti īpaši pasākumi, lai Savienības 
zvejas kuģu skaitu pielīdzinātu 
pieejamajiem resursiem. Šādiem 
pasākumiem būtu jānosaka obligātā 
maksimāli pieļaujamā zvejas kapacitāte 
un jāievieš valstu iekļaušanas/izslēgšanas 
režīms attiecībā uz finansējumu kuģu 
ekspluatācijas pārtraukšanai, ko piešķir 

svītrots
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no Eiropas Zivsaimniecības fonda.

Or. en

Grozījums Nr. 449
João Ferreira

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Attiecībā uz Savienības zvejas 
kuģiem, kas nedarbojas saskaņā 
nododamo zvejas koncesiju sistēmu, var 
tikt veikti īpaši pasākumi, lai Savienības 
zvejas kuģu skaitu pielīdzinātu 
pieejamajiem resursiem. Šādiem 
pasākumiem būtu jānosaka obligātā 
maksimāli pieļaujamā zvejas kapacitāte 
un jāievieš valstu iekļaušanas/izslēgšanas 
režīms attiecībā uz finansējumu kuģu 
ekspluatācijas pārtraukšanai, ko piešķir 
no Eiropas Zivsaimniecības fonda.

svītrots

Or. pt

Grozījums Nr. 450
Jim Higgins

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Attiecībā uz Savienības zvejas 
kuģiem, kas nedarbojas saskaņā 
nododamo zvejas koncesiju sistēmu, var 
tikt veikti īpaši pasākumi, lai Savienības 
zvejas kuģu skaitu pielīdzinātu 
pieejamajiem resursiem. Šādiem 
pasākumiem būtu jānosaka obligātā 
maksimāli pieļaujamā zvejas kapacitāte 
un jāievieš valstu iekļaušanas/izslēgšanas 

svītrots
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režīms attiecībā uz finansējumu kuģu 
ekspluatācijas pārtraukšanai, ko piešķir 
no Eiropas Zivsaimniecības fonda.

Or. en

Grozījums Nr. 451
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Attiecībā uz Savienības zvejas 
kuģiem, kas nedarbojas saskaņā 
nododamo zvejas koncesiju sistēmu, var 
tikt veikti īpaši pasākumi, lai Savienības 
zvejas kuģu skaitu pielīdzinātu 
pieejamajiem resursiem. Šādiem 
pasākumiem būtu jānosaka obligātā 
maksimāli pieļaujamā zvejas kapacitāte un 
jāievieš valstu iekļaušanas/izslēgšanas 
režīms attiecībā uz finansējumu kuģu 
ekspluatācijas pārtraukšanai, ko piešķir no 
Eiropas Zivsaimniecības fonda.

(32) Būtu jāveic īpaši pasākumi, lai 
Savienības zvejas kuģu skaitu pielīdzinātu 
pieejamajiem resursiem. Šādiem 
pasākumiem būtu jānosaka obligātā 
maksimāli pieļaujamā zvejas kapacitāte un 
jāievieš valstu iekļaušanas/izslēgšanas 
režīms attiecībā uz finansējumu kuģu 
ekspluatācijas pārtraukšanai, ko piešķir no 
Eiropas Zivsaimniecības fonda un Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fonda.

Or. fr

Grozījums Nr. 452
Estelle Grelier

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Attiecībā uz Savienības zvejas 
kuģiem, kas nedarbojas saskaņā 
nododamo zvejas koncesiju sistēmu, var 
tikt veikti īpaši pasākumi, lai Savienības 
zvejas kuģu skaitu pielīdzinātu 
pieejamajiem resursiem. Šādiem 
pasākumiem būtu jānosaka obligātā 

(32) Var tikt veikti īpaši pasākumi, lai 
Savienības zvejas kapacitāti pielīdzinātu 
dažādiem pieejamajiem krājumiem katrā 
jūras baseinā. Šādiem pasākumiem būtu 
jānosaka obligātā maksimāli pieļaujamā 
zvejas kapacitāte un jāievieš valstu 
iekļaušanas/izslēgšanas režīms attiecībā uz 
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maksimāli pieļaujamā zvejas kapacitāte un 
jāievieš valstu iekļaušanas/izslēgšanas 
režīms attiecībā uz finansējumu kuģu 
ekspluatācijas pārtraukšanai, ko piešķir no 
Eiropas Zivsaimniecības fonda.

finansējumu kuģu ekspluatācijas 
pārtraukšanai, ko piešķir no Eiropas 
Zivsaimniecības fonda. Būtu iepriekš 
jāizlemj, kā izmērīt kapacitāti, un tāpat 
iepriekš būtu jānovērtē katra krājuma un 
un baseina kapacitāte ES. Saskaņā ar 
reģionalizācijas principu katrai 
dalībvalstij būtu jāspēj izvēlēties 
pasākumus un instrumentus, ko tā vēlas 
pieņemt, lai samazinātu Komisijas kā 
pārmērīgu krājumam noteikto zvejas 
kapacitāti.

Or. fr

Grozījums Nr. 453
Nikolaos Salavrakos

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Attiecībā uz Savienības zvejas 
kuģiem, kas nedarbojas saskaņā nododamo 
zvejas koncesiju sistēmu, var tikt veikti 
īpaši pasākumi, lai Savienības zvejas kuģu 
skaitu pielīdzinātu pieejamajiem resursiem. 
Šādiem pasākumiem būtu jānosaka 
obligātā maksimāli pieļaujamā zvejas 
kapacitāte un jāievieš valstu 
iekļaušanas/izslēgšanas režīms attiecībā uz 
finansējumu kuģu ekspluatācijas 
pārtraukšanai, ko piešķir no Eiropas 
Zivsaimniecības fonda.

(32) Attiecībā uz Savienības zvejas 
kuģiem, kas nedarbojas saskaņā nododamo 
zvejas koncesiju sistēmu, var tikt veikti 
īpaši pasākumi, lai Savienības zvejas kuģu 
skaitu pielīdzinātu pieejamajiem resursiem. 
Šādiem pasākumiem atbilstīgi uzticamiem 
datiem būtu jānosaka obligātā maksimāli 
pieļaujamā zvejas kapacitāte un jāievieš 
valstu iekļaušanas/izslēgšanas režīms 
attiecībā uz finansējumu kuģu 
ekspluatācijas pārtraukšanai, ko piešķir no 
Eiropas Zivsaimniecības fonda.

Or. en

Grozījums Nr. 454
Struan Stevenson

Regulas priekšlikums
32. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Attiecībā uz Savienības zvejas 
kuģiem, kas nedarbojas saskaņā nododamo 
zvejas koncesiju sistēmu, var tikt veikti 
īpaši pasākumi, lai Savienības zvejas kuģu 
skaitu pielīdzinātu pieejamajiem resursiem. 
Šādiem pasākumiem būtu jānosaka 
obligātā maksimāli pieļaujamā zvejas 
kapacitāte un jāievieš valstu 
iekļaušanas/izslēgšanas režīms attiecībā 
uz finansējumu kuģu ekspluatācijas 
pārtraukšanai, ko piešķir no Eiropas 
Zivsaimniecības fonda.

(32) Attiecībā uz Savienības zvejas 
kuģiem, kas nedarbojas saskaņā nododamo 
zvejas koncesiju sistēmu, var tikt veikti 
īpaši pasākumi, lai Savienības zvejas kuģu 
skaitu pielīdzinātu pieejamajiem resursiem. 
Šādiem pasākumiem būtu jānosaka 
maksimāli pieļaujamā zvejas kapacitāte.

Or. en

Grozījums Nr. 455
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Attiecībā uz Savienības zvejas 
kuģiem, kas nedarbojas saskaņā nododamo 
zvejas koncesiju sistēmu, var tikt veikti 
īpaši pasākumi, lai Savienības zvejas kuģu 
skaitu pielīdzinātu pieejamajiem resursiem. 
Šādiem pasākumiem būtu jānosaka 
obligātā maksimāli pieļaujamā zvejas 
kapacitāte un jāievieš valstu 
iekļaušanas/izslēgšanas režīms attiecībā 
uz finansējumu kuģu ekspluatācijas 
pārtraukšanai, ko piešķir no Eiropas 
Zivsaimniecības fonda.

(32) Attiecībā uz Savienības zvejas 
kuģiem, kas nedarbojas saskaņā nododamo 
zvejas koncesiju sistēmu, var tikt veikti 
īpaši pasākumi, lai Savienības zvejas kuģu 
skaitu pielīdzinātu pieejamajiem resursiem. 
Ņemot vērā, ka tas ir šajā ziņā piemērots 
līdzeklis, atbalstam darbības 
pārtraukšanai būtu jāsaglabājas pārejas 
periodā, jo tā nesniegšana varētu aizkavēt 
dalībvalstu saskaņošanas spējas un līdz ar 
to izraisīt novirzīšanos no kopējās 
zivsaimniecības politikas mērķiem.

Or. es

Grozījums Nr. 456
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Attiecībā uz Savienības zvejas 
kuģiem, kas nedarbojas saskaņā 
nododamo zvejas koncesiju sistēmu, var 
tikt veikti īpaši pasākumi, lai Savienības 
zvejas kuģu skaitu pielīdzinātu 
pieejamajiem resursiem. Šādiem 
pasākumiem būtu jānosaka obligātā 
maksimāli pieļaujamā zvejas kapacitāte un 
jāievieš valstu iekļaušanas/izslēgšanas 
režīms attiecībā uz finansējumu kuģu 
ekspluatācijas pārtraukšanai, ko piešķir no 
Eiropas Zivsaimniecības fonda.

(32) Būtu jāveic īpaši pasākumi, lai 
Savienības zvejas kuģu skaitu pielīdzinātu 
pieejamajiem resursiem. Šādiem 
pasākumiem būtu jānosaka obligātā 
maksimāli pieļaujamā zvejas kapacitāte un 
jāievieš valstu iekļaušanas/izslēgšanas 
režīms attiecībā uz finansējumu kuģu 
ekspluatācijas pārtraukšanai, ko piešķir no 
Eiropas Zivsaimniecības fonda.

Or. en

Grozījums Nr. 457
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
32.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32a) Būtu jāievieš diferencētas 
kapacitātes pārvaldības sistēmas flotēm, 
kas darbojas tikai ārpus Savienības 
ūdeņiem, un tālākajos reģionos 
reģistrētām flotēm, lai ņemtu vērā to 
īpašās iezīmes.

Or. fr

Grozījums Nr. 458
Guido Milana

Regulas priekšlikums
32.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32a) Dalībvalstīm būtu jāspēj ieviest 
nenododamu un neobligātu zvejas 
koncesiju sistēmu.

Or. it

Grozījums Nr. 459
Luis Manuel Capoulas Santos

Regulas priekšlikums
32.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32a) Zvejas koncesijas var kļūt 
nododamas dalībvalstī, ja šai dalībvalstij 
nav izdevies savu zvejas kapacitāti 
pielīdzināt pieejamajiem resursiem.

Or. pt

Grozījums Nr. 460
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
32.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32a) Ņemot vērā šo pasākumu iespējamo 
ietekmi uz nozari līdz ar tiešu un netiešu 
darbavietu zaudēšanu, būtu jānodrošina 
sociālā palīdzība un piekrastes kopienām 
būtu jāīsteno darbavietu izveides plāns, 
balstoties uz inovācijām un dažādošanu 
gan ekonomikas, gan nodarbinātības 
ziņā, lai mudinātu reformas skartos 
vīriešus un sievietes atrast citu darbu. 

Or. es
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Grozījums Nr. 461
Estelle Grelier

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Dalībvalstīm ir jāreģistrē minimālā 
informācija par to Savienības zvejas kuģu 
parametriem un darbībām, kas peld ar to 
karogu. Šie reģistrētie dati būtu jādara 
pieejami Komisijai, lai tā uzraudzītu 
dalībvalstu flotu apjomu.

(33) Dalībvalstīm ir jāreģistrē minimālā 
informācija par to Savienības zvejas kuģu 
parametriem un darbībām, kas peld ar to 
karogu. Šie reģistrētie dati būtu jādara 
pieejami Komisijai, lai tā uzraudzītu 
dalībvalstu zvejas intensitāti.

Or. fr

Grozījums Nr. 462
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Zvejniecību pārvaldībā, kas balstīta uz 
labākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
ieteikumiem, ir vajadzīgas saskaņotas, 
uzticamas un precīzas datu kopas. Tāpēc
dalībvalstīm ir jāvāc dati par flotēm un to 
zvejas darbībām, jo īpaši bioloģiskie dati
par nozvejām, tostarp izmetumiem, 
uzskaišu dati par zivju krājumiem un par 
zvejas darbību potenciālo ietekmi uz jūras 
ekosistēmām no vides viedokļa.

(34) Zvejniecību pārvaldībā, kas balstīta uz 
pilnīgiem un precīziem zinātniskajiem 
ieteikumiem, ir vajadzīgas saskaņotas, 
uzticamas un precīzas datu kopas. Tādēļ
dalībvalstis vāc datus par flotēm un to 
zvejas darbībām, jo īpaši bioloģiskos datus
par nozvejām, tostarp izmetumiem, 
uzskaišu datus par zivju krājumiem un par 
zvejas darbību potenciālo ietekmi uz jūras 
ekosistēmām no vides viedokļa.

Or. en

Grozījums Nr. 463
Lucas Hartong
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Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Zvejniecību pārvaldībā, kas balstīta uz 
labākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
ieteikumiem, ir vajadzīgas saskaņotas, 
uzticamas un precīzas datu kopas. Tāpēc
dalībvalstīm būtu jāvāc dati par flotēm un 
to zvejas darbībām, jo īpaši bioloģiskie dati 
par nozvejām, tostarp izmetumiem, 
uzskaišu dati par zivju krājumiem un par 
zvejas darbību potenciālo ietekmi uz jūras 
ekosistēmām no vides viedokļa.

(34) Zvejniecības pārvaldībā, kas balstīta 
uz labākajiem pieejamajiem neatkarīgajiem 
zinātniskajiem ieteikumiem, ir vajadzīgas 
saskaņotas, uzticamas un precīzas datu 
kopas vairāk nekā no viena avota. Tādēļ
dalībvalstīm būtu jāorganizē neatkarīga 
datu vākšana par flotēm un to zvejas 
darbībām, jo īpaši bioloģiskie dati par 
nozvejām, tostarp izmetumiem, uzskaišu 
dati par zivju krājumiem un par zvejas 
darbību potenciālo ietekmi uz jūras 
ekosistēmām no vides viedokļa.

Or. nl

Grozījums Nr. 464
Estelle Grelier

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Zvejniecību pārvaldībā, kas balstīta uz 
labākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
ieteikumiem, ir vajadzīgas saskaņotas, 
uzticamas un precīzas datu kopas. Tāpēc
dalībvalstīm ir jāvāc dati par flotēm un to 
zvejas darbībām, jo īpaši bioloģiskie dati 
par nozvejām, tostarp izmetumiem, 
uzskaišu dati par zivju krājumiem un par 
zvejas darbību potenciālo ietekmi uz jūras 
ekosistēmām no vides viedokļa.

(34) Zvejniecību pārvaldībā, kas balstīta uz 
labākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
ieteikumiem, ir vajadzīgas saskaņotas, 
uzticamas un precīzas datu kopas. Tādēļ
dalībvalstīm ciešā sadarbībā ar 
zinātniekiem un nozari būtu jāvāc dati par 
flotēm un to zvejas darbībām, jo īpaši 
bioloģiskie dati par nozvejām, tostarp 
izmetumiem, uzskaišu dati par zivju 
krājumiem un par zvejas darbību 
potenciālo ietekmi uz jūras ekosistēmām 
no vides viedokļa. Šie dati būtu jāapkopo 
attiecībā uz garām laikrindām un tiem 
būtu jāattiecas uz cik vien daudziem 
krājumiem iespējams Eiropas mērogā. 
Rezultātiem un datiem būtu jābūt 
pieejamiem attiecīgajiem operatoriem un 
plašākai sabiedrībai.
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Or. fr

Grozījums Nr. 465
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Zvejniecību pārvaldībā, kas balstīta uz 
labākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
ieteikumiem, ir vajadzīgas saskaņotas, 
uzticamas un precīzas datu kopas. Tāpēc
dalībvalstīm ir jāvāc dati par flotēm un to 
zvejas darbībām, jo īpaši bioloģiskie dati 
par nozvejām, tostarp izmetumiem, 
uzskaišu dati par zivju krājumiem un par 
zvejas darbību potenciālo ietekmi uz jūras 
ekosistēmām no vides viedokļa.

(34) Zvejniecību pārvaldībā, kas balstīta uz 
labākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
ieteikumiem, ir vajadzīgas saskaņotas, 
uzticamas un precīzas datu kopas. Tādēļ 
dalībvalstīm būtu jāvāc dati par flotēm un 
to zvejas darbībām, jo īpaši bioloģiskie dati 
par nozvejām, tostarp izmetumiem, 
uzskaišu dati par zivju krājumiem un par 
zvejas darbību potenciālo ietekmi uz jūras 
ekosistēmām no vides viedokļa; un 
Komisijai būtu jānodrošina vajadzīgie 
nosacījumi datu saskaņošanai, lai 
veicinātu uz ekosistēmu balstītu resursu 
interpretāciju.

Or. pt

Grozījums Nr. 466
Ana Miranda

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Zvejniecību pārvaldībā, kas balstīta uz 
labākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
ieteikumiem, ir vajadzīgas saskaņotas, 
uzticamas un precīzas datu kopas. Tāpēc
dalībvalstīm ir jāvāc dati par flotēm un to 
zvejas darbībām, jo īpaši bioloģiskie dati 
par nozvejām, tostarp izmetumiem, 
uzskaišu dati par zivju krājumiem un par 
zvejas darbību potenciālo ietekmi uz jūras 

(34) Zvejniecību pārvaldībā, kas balstīta uz 
labākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
ieteikumiem, ir vajadzīgas saskaņotas, 
uzticamas un precīzas datu kopas. Tādēļ
dalībvalstīm būtu jāvāc dati par flotēm un 
to zvejas darbībām, jo īpaši bioloģiskie dati 
par nozvejām, tostarp izmetumiem, un 
jāpadara tie pieejami galalietotājiem un 
plašākai sabiedrībai.
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ekosistēmām no vides viedokļa.

Or. es

Grozījums Nr. 467
Dolores García-Hierro Caraballo

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Zvejniecību pārvaldībā, kas balstīta uz 
labākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
ieteikumiem, ir vajadzīgas saskaņotas, 
uzticamas un precīzas datu kopas. Tāpēc
dalībvalstīm ir jāvāc dati par flotēm un to 
zvejas darbībām, jo īpaši bioloģiskie dati 
par nozvejām, tostarp izmetumiem, 
uzskaišu dati par zivju krājumiem un par 
zvejas darbību potenciālo ietekmi uz jūras 
ekosistēmām no vides viedokļa.

(34) Zvejniecību pārvaldībā, kas balstīta uz 
labākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
ieteikumiem, ir vajadzīgas saskaņotas, 
uzticamas un precīzas datu kopas. Tādēļ
dalībvalstīm būtu jāvāc dati par flotēm un 
to zvejas darbībām, jo īpaši bioloģiskie dati 
par nozvejām, tostarp izmetumiem, 
uzskaišu dati par zivju krājumiem un par 
zvejas darbību potenciālo ietekmi uz jūras 
ekosistēmām no vides viedokļa, un 
jāpadara tie pieejami galalietotājiem un 
plašākai sabiedrībai.

Or. es

Grozījums Nr. 468
João Ferreira

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Zvejniecību pārvaldībā, kas balstīta uz 
labākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
ieteikumiem, ir vajadzīgas saskaņotas, 
uzticamas un precīzas datu kopas. Tāpēc
dalībvalstīm ir jāvāc dati par flotēm un to 
zvejas darbībām, jo īpaši bioloģiskie dati 
par nozvejām, tostarp izmetumiem, 
uzskaišu dati par zivju krājumiem un par 
zvejas darbību potenciālo ietekmi uz jūras 

(34) Zvejniecību pārvaldībā, kas balstīta uz 
labākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
ieteikumiem, ir vajadzīgas saskaņotas, 
uzticamas un precīzas datu kopas. Tādēļ
dalībvalstīm būtu jāvāc dati par flotēm un 
to zvejas darbībām, jo īpaši bioloģiskie dati 
par nozvejām, tostarp izmetumiem, 
uzskaišu dati par zivju krājumiem un par 
zvejas darbību potenciālo ietekmi uz jūras 
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ekosistēmām no vides viedokļa. ekosistēmām no vides viedokļa. Datu 
vākšanai un pārvaldībai saskaņā ar KZP 
tiks piešķirts Savienības finansējums.

Or. pt

Grozījums Nr. 469
George Lyon

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Zvejniecību pārvaldībā, kas balstīta uz 
labākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
ieteikumiem, ir vajadzīgas saskaņotas, 
uzticamas un precīzas datu kopas. Tāpēc
dalībvalstīm ir jāvāc dati par flotēm un to 
zvejas darbībām, jo īpaši bioloģiskie dati
par nozvejām, tostarp izmetumiem, 
uzskaišu dati par zivju krājumiem un par 
zvejas darbību potenciālo ietekmi uz jūras 
ekosistēmām no vides viedokļa.

(34) Zvejniecību pārvaldībā, kas balstīta uz 
pilnīgiem un precīziem zinātniskajiem 
ieteikumiem, ir vajadzīgas saskaņotas, 
uzticamas un precīzas datu kopas. Tādēļ
dalībvalstis vāc datus par flotēm un to 
zvejas darbībām, jo īpaši bioloģiskos datus
par nozvejām, tostarp izmetumiem, 
uzskaišu datus par zivju krājumiem un par 
zvejas darbību potenciālo ietekmi uz jūras 
ekosistēmām no vides viedokļa.

Or. en

Grozījums Nr. 470
Ana Miranda

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Datu vākšanā būtu jāiekļauj dati, kas 
atvieglo ekonomisko novērtējumu veikšanu 
par zvejniecības nozarē, akvakultūrā un 
zvejas un akvakultūras produktu apstrādē 
aktīvajiem uzņēmumiem un nodarbinātības 
tendencēm šajās nozarēs.

(35) Datu vākšanā būtu jāiekļauj dati, kas 
atvieglo ekonomisko novērtējumu veikšanu 
par zvejniecības nozarē, akvakultūrā un 
zvejas un akvakultūras produktu apstrādē 
aktīvajiem uzņēmumiem un nodarbinātības 
tendencēm šajās nozarēs, kā arī dati par 
ietekmi uz zvejnieku kopienām.

Or. es



PE489.437v01-00 136/162 AM\901580LV.doc

LV

Grozījums Nr. 471
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Datu vākšanā būtu jāiekļauj dati, kas 
atvieglo ekonomisko novērtējumu veikšanu 
par zvejniecības nozarē, akvakultūrā un 
zvejas un akvakultūras produktu apstrādē 
aktīvajiem uzņēmumiem un nodarbinātības 
tendencēm šajās nozarēs.

(35) Datu vākšanā būtu jāiekļauj dati, kas 
atvieglo ekonomisko novērtējumu veikšanu 
par visiem zvejniecības nozarē, akvakultūrā 
un zvejas un akvakultūras produktu 
apstrādē aktīvajiem uzņēmumiem 
neatkarīgi no lieluma un nodarbinātības 
tendencēm šajās nozarēs.

Or. el

Grozījums Nr. 472
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

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, ar reģionālo zivsaimniecības 
organizāciju starpniecību.

Or. fr



AM\901580LV.doc 137/162 PE489.437v01-00

LV

Grozījums Nr. 473
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

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) Dalībvalstis pārvalda savāktos datus
un tos dara pieejamus zinātnisko datu 
galalietotājiem, balstoties uz Savienības 
daudzgadu programmu. Turklāt 
dalībvalstis arī sadarbojas 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.

Or. en

Grozījums Nr. 474
Nikolaos Salavrakos

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 starptautisko 
tiesību aktu noteikumus un it īpaši ANO 
Jūras tiesību konvenciju (UNCLOS).

Or. en
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Grozījums Nr. 475
Maria do Céu Patrão Neves

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, nodrošinot 
attiecīgās iesaistītās personas ar 
rezultātiem. 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.

Or. pt

Grozījums Nr. 476
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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.

Or. en
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Grozījums Nr. 477
Ana Miranda

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 
jebkurā lēmumu pieņemšanas un 
likumdošanas varas līmenī, lai koordinētu 
datu vākšanas darbības. Vajadzības 
gadījumā dalībvalstīm attiecībā uz datu 
vākšanu būtu arī jāsadarbojas ar trešām 
valstīm, ar kurām ir kopīgs jūras baseins.

Or. es

Grozījums Nr. 478
Ioannis A. Tsoukalas

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. Abām pusēm būtu jāievēro 
starptautiskie noteikumi un konvencijas, 
jo īpaši ANO Jūras tiesību konvencija.

Or. el
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Grozījums Nr. 479
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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. Reģionālām 
iestādēm būtu aktīvāk jāiesaistās datu 
vākšanas darbībās. 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.

Or. es

Grozījums Nr. 480
George Lyon

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) Dalībvalstis pārvalda savāktos datus
un tos dara pieejamus zinātnisko datu 
galalietotājiem, balstoties uz Savienības 
daudzgadu programmu. Turklāt 
dalībvalstis arī sadarbojas 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.

Or. en
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Grozījums Nr. 481
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Būtu jānostiprina uz politiku 
orientēta zinātne zvejniecības jomā, 
īstenojot valsts mērogā pieņemtas 
zinātnisko zvejniecības datu vākšanas, 
pētniecības un inovāciju programmas 
koordinācijā ar citām dalībvalstīm, kā arī 
Savienības pētniecības un inovāciju 
sistēmas rīkus.

(37) Tiek nostiprināta uz politiku orientēta 
zinātne zvejniecības jomā, īstenojot valsts 
mērogā pieņemtas zinātnisko zvejniecības 
datu vākšanas, pētniecības un inovāciju 
programmas koordinācijā ar citām 
dalībvalstīm, kā arī Savienības pētniecības 
un inovāciju sistēmas rīkus.

Or. en

Grozījums Nr. 482
Lucas Hartong

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Būtu jānostiprina uz politiku orientēta 
zinātne zvejniecības jomā, īstenojot valsts 
mērogā pieņemtas zinātnisko zvejniecības 
datu vākšanas, pētniecības un inovāciju 
programmas koordinācijā ar citām 
dalībvalstīm, kā arī Savienības pētniecības 
un inovāciju sistēmas rīkus.

(37) Būtu jānostiprina uz politiku orientēta 
zinātne zvejniecības jomā, īstenojot valsts 
mērogā pieņemtas zinātnisko zvejniecības 
datu vākšanas, neatkarīgas pētniecības un 
inovāciju programmas koordinācijā ar 
citām dalībvalstīm, kā arī Savienības 
pētniecības un inovāciju sistēmas rīkus.

Or. nl

Grozījums Nr. 483
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
37. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Būtu jānostiprina uz politiku orientēta 
zinātne zvejniecības jomā, īstenojot valsts 
mērogā pieņemtas zinātnisko zvejniecības 
datu vākšanas, pētniecības un inovāciju 
programmas koordinācijā ar citām 
dalībvalstīm, kā arī Savienības pētniecības 
un inovāciju sistēmas rīkus.

(37) Būtu jānostiprina uz politiku orientēta 
zinātne zvejniecības jomā, īstenojot valsts 
mērogā pieņemtas zinātnisko zvejniecības 
datu vākšanas, pētniecības un inovāciju 
programmas koordinācijā ar citām 
dalībvalstīm, kā arī Savienības pētniecības 
un inovāciju sistēmas rīkus un Komisijas 
veiktu datu saskaņošanu un 
sistematizēšanu.

Or. pt

Grozījums Nr. 484
Ana Miranda

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Būtu jānostiprina uz politiku orientēta 
zinātne zvejniecības jomā, īstenojot valsts 
mērogā pieņemtas zinātnisko zvejniecības 
datu vākšanas, pētniecības un inovāciju 
programmas koordinācijā ar citām 
dalībvalstīm, kā arī Savienības pētniecības 
un inovāciju sistēmas rīkus.

(37) Būtu jānostiprina uz politiku orientēta 
zinātne zvejniecības jomā, īstenojot valsts
un zemākā mērogā pieņemtas zinātnisko 
zvejniecības datu vākšanas, pētniecības un 
inovāciju programmas, ņemot vērā 
dažādos likumdošanas varas līmeņus,
koordinācijā ar citām dalībvalstīm, kā arī 
Savienības pētniecības un inovāciju 
sistēmas rīkus, tādējādi izveidojot kopēju 
pētniecības un inovāciju programmu 
Savienības zivsaimniecības nozarei.

Or. es

Grozījums Nr. 485
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
37. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Būtu jānostiprina uz politiku orientēta 
zinātne zvejniecības jomā, īstenojot valsts 
mērogā pieņemtas zinātnisko zvejniecības 
datu vākšanas, pētniecības un inovāciju 
programmas koordinācijā ar citām 
dalībvalstīm, kā arī Savienības pētniecības 
un inovāciju sistēmas rīkus.

(37) Būtu jānostiprina uz politiku orientēta 
zinātne zvejniecības jomā, īstenojot vietējā, 
reģionālā un valsts mērogā pieņemtas 
zinātnisko zvejniecības datu vākšanas, 
pētniecības un inovāciju programmas 
koordinācijā ar citām dalībvalstīm, kā arī 
Savienības pētniecības un inovāciju 
sistēmas rīkus.

Or. es

Grozījums Nr. 486
George Lyon

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Būtu jānostiprina uz politiku 
orientēta zinātne zvejniecības jomā, 
īstenojot valsts mērogā pieņemtas 
zinātnisko zvejniecības datu vākšanas, 
pētniecības un inovāciju programmas 
koordinācijā ar citām dalībvalstīm, kā arī 
Savienības pētniecības un inovāciju 
sistēmas rīkus.

(37) Tiek nostiprināta uz politiku orientēta 
zinātne zvejniecības jomā, īstenojot valsts 
mērogā pieņemtas zinātnisko zvejniecības 
datu vākšanas, pētniecības un inovāciju 
programmas koordinācijā ar citām 
dalībvalstīm, kā arī Savienības pētniecības 
un inovāciju sistēmas rīkus.

Or. en

Grozījums Nr. 487
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
38.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38a) Eiropas zivsaimniecības nozares 
starptautiskā ievērība, ko rada vai nu 
dalībvalstu flotes, kuras darbojas visās 
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jūrās, vai arī ES dalībvalstu 
valstspiederīgo ieguldījumi daudzās 
valstīs, liek pastiprināt nolīgumu oficiālas 
slēgšanas stratēģiju attiecīgajās 
teritorijās.

Or. es

Grozījums Nr. 488
Nikolaos Salavrakos

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 
un saglabāšanu. Šiem nolīgumiem, kas 
paredz piekļuves tiesības apmaiņā pret 
Savienības finansiālu ieguldījumu, būtu 
jāpalīdz izveidot kvalitatīvu zinātnisku 
datu vākšanas sistēmu un kvalitatīvu
pārvaldes sistēmu, lai jo īpaši nodrošinātu 
efektīvus uzraudzības, kontroles un 
pārraudzības pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 489
Carmen Fraga Estévez

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Ilgtspējīgas zivsaimniecības 
nolīgumiem, kas noslēgti ar trešām valstīm, 

(39) Ilgtspējīgas zivsaimniecības 
nolīgumiem, kas noslēgti ar trešām valstīm, 
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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.

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 būtu jāpalīdz izveidot 
kvalitatīva pārvaldes sistēma, lai jo īpaši 
nodrošinātu efektīvus uzraudzības, 
kontroles un pārraudzības pasākumus.

Or. es

Pamatojums

Savienības kārtība papildus iepriekš aprakstītajam veidam var tikt balstīta uz apmaiņu ar 
zvejas iespējām. Tie visi būtu jāatzīst par ilgtspējīgiem zivsaimniecības nolīgumiem un 
jāpārvalda saskaņā ar tiem pašiem kopējiem ilgtspējības mērķiem.

Grozījums Nr. 490
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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, 
ievērojot UNCLOS ietverto pārpalikuma 
principu. 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.

Or. en
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Grozījums Nr. 491
Ana Miranda

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 izveidot 
kvalitatīva pārvaldes sistēma, lai jo īpaši 
nodrošinātu efektīvus uzraudzības, 
kontroles un pārraudzības pasākumus, kā 
arī līdzattīstību, rīkojoties kopā ar trešām 
valstīm, un Eiropas flotes ekonomisko 
dzīvotspēju;

Or. es

Grozījums Nr. 492
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Regulas priekšlikums
39.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39a) Kad dalībvalstis slēdz ilgtspējīgus 
nolīgumus zivsaimniecības jomā ar 
trešām valstīm, ar kurām tām ir kopīgs 
jūras baseins kā tālākajiem reģioniem, 
būtu jānodrošina vienlīdzīga resursu 
piešķiršana.

Or. fr
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Grozījums Nr. 493
Lucas Hartong

Regulas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Cilvēktiesību klauzulas ieviešanai 
ilgtspējīgas zivsaimniecības nolīgumos 
būtu pilnībā jāatbilst vispārējiem 
Savienības attīstības politikas mērķiem.

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 494
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Cilvēktiesību klauzulas ieviešanai 
ilgtspējīgas zivsaimniecības nolīgumos 
būtu pilnībā jāatbilst vispārējiem 
Savienības attīstības politikas mērķiem.

svītrots

Or. pt

Grozījums Nr. 495
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
40.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40a) Zivsaimniecības nolīgumiem starp 
ES un trešām valstīm būtu jānodrošina, 
ka prasības vides, ekonomikas un 
sociālajā jomā, kuras tiek piemērotas 
zvejai, kas ir pamatā importam, atbilst 
Savienībā noteiktajām prasībām, tādējādi 
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veicinot Savienības produktu vienlīdzīgu 
konkurenci ar importētiem produktiem, 
kā arī paplašinot sociālās un vides 
attīstības modeli atbildīgā veidā. Turklāt 
konkurence ar trešo valstu produktiem 
būtu jāpadara godīga gan attiecībā uz 
darba apstākļiem, gan vides standartu 
ievērošanu un tiktāl, cik tie iegūti 
likumīgas, deklarētas un regulētas zvejas 
ceļā. Līdz ar to trešo valstu produktiem 
būtu savstarpēji vienlīdzīgi jākonkurē ar 
Eiropas Savienības produktiem.

Or. es

Grozījums Nr. 496
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā un 
citos attiecīgos starptautiskos cilvēktiesību 
dokumentos noteikto demokrātijas principu 
un cilvēktiesību, kā arī tiesiskuma principa 
ievērošanai būtu jābūt ilgtspējīgas 
zivsaimniecības nolīgumu būtiskam 
elementam, un uz to būtu jāattiecas īpaša
cilvēktiesību klauzula.

(41) Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā un 
citos attiecīgos starptautiskos cilvēktiesību 
dokumentos noteikto demokrātijas principu 
un cilvēktiesību, kā arī tiesiskuma principa 
ievērošanai būtu jābūt ilgtspējīgas 
zivsaimniecības nolīgumu būtiskam 
elementam, un uz to būtu jāattiecas īpašai
cilvēktiesību klauzulai un attiecīgā 
gadījumā Savienības un ĀKK valstu 
noslēgto nolīgumu attiecīgajiem 
noteikumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 497
Lucas Hartong

Regulas priekšlikums
41. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā un 
citos attiecīgos starptautiskos cilvēktiesību 
dokumentos noteikto demokrātijas principu 
un cilvēktiesību, kā arī tiesiskuma principa 
ievērošanai būtu jābūt ilgtspējīgas 
zivsaimniecības nolīgumu būtiskam 
elementam, un uz to būtu jāattiecas īpaša
cilvēktiesību klauzula.

(41) Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā un 
citos attiecīgos starptautiskos cilvēktiesību 
dokumentos noteikto demokrātijas principu 
un cilvēktiesību, kā arī tiesiskuma principa 
ievērošanai būtu jābūt ilgtspējīgas 
zivsaimniecības nolīgumu būtiskam 
elementam, un uz to būtu jāattiecas īpašai
cilvēktiesību klauzulai. Valstīm, kuras 
pārkāpj cilvēktiesības, nevajadzētu būtu 
tiesībām noslēgt nolīgumus 
zivsaimniecības jomā.

Or. nl

Grozījums Nr. 498
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā un 
citos attiecīgos starptautiskos cilvēktiesību 
dokumentos noteikto demokrātijas 
principu un cilvēktiesību, kā arī 
tiesiskuma principa ievērošanai būtu jābūt 
ilgtspējīgas zivsaimniecības nolīgumu 
būtiskam elementam, un uz to būtu 
jāattiecas īpaša cilvēktiesību klauzula.

(41) Demokrātijas principu un 
cilvēktiesību ievērošanai būtu jābūt 
ilgtspējīgas zivsaimniecības nolīgumu 
būtiskam elementam, un būtu jābūt 
iespējamam apturēt šos nolīgumus un to 
īstenošanas protokolus gadījumā, ja tiek 
nopietni pārkāpti šie principi. Savienības 
partnervalstīm būtu jāspēj pirms 
nolīguma noslēgšanas saņemt precīzu un 
pilnīgu informāciju par katras nolīguma 
puses tiesību un pienākumu apjomu. ĀKK 
valstu gadījumā ir paredzēts, ka Kotonū 
nolīguma 8., 9. un 96. panta noteikumi ir 
juridiskais pamats attiecīgajiem 
juridiskajiem noteikumiem, kas ir saistoši 
Savienībai un tās partneriem, bez 
nepieciešamības paredzēt īpašu klauzulu.

Or. fr
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Grozījums Nr. 499
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā un 
citos attiecīgos starptautiskos cilvēktiesību 
dokumentos noteikto demokrātijas principu 
un cilvēktiesību, kā arī tiesiskuma principa 
ievērošanai būtu jābūt ilgtspējīgas 
zivsaimniecības nolīgumu būtiskam 
elementam, un uz to būtu jāattiecas īpaša 
cilvēktiesību klauzula.

(41) Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā un 
citos attiecīgos starptautiskos cilvēktiesību 
dokumentos noteikto demokrātijas principu 
un cilvēktiesību, kā arī tiesiskuma principa 
ievērošana ir ilgtspējīgas zivsaimniecības 
nolīgumu daļa, uz ko var attiekties īpaša 
cilvēktiesību klauzula, kura atbilst 
Savienības vispārējiem attīstības mērķiem, 
ja tas ir pamatoti.

Or. pt

Grozījums Nr. 500
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Regulas priekšlikums
41.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41a) Būtu jānodrošina pārredzams 
satvars visām apspriedēm zivsaimniecības 
jomā starp Savienību un trešām valstīm 
tās kaimiņos, lai apmainīties ar zvejas 
iespējām un tās piešķirtu, kā arī piešķirtu 
piekļuvi attiecīgajiem ūdeņiem to kuģiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 501
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
41.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41a) Lai uzlabotu sadarbību ar 
kaimiņvalstīm un nodrošinātu kopīgo 
krājumu labāku pārvaldību, Savienībai ar 
šīm valstīm jānoslēdz sadarbības nolīgumi 
ilgtspējīgas zivsaimniecības jomā.

Or. es

Grozījums Nr. 502
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
41.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41b) Saistībā ar Savienības 
zivsaimniecības nolīgumiem ar trešām 
valstīm tās kaimiņos katru gadu notiek 
apspriedes par savstarpējām attiecībām 
zivsaimniecības jomā, taču nav paredzēta 
nekāda precīza un konkrēta procedūra, 
kas reglamentē, kā tos īsteno Komisija. 
Līdz ar to Padomei būtu jābūt atļautam 
iesniegt Komisijai ikgadējus ieteikumus 
par tās īstenoto pārvaldību un sarunām.

Or. fr

Grozījums Nr. 503
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
41.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41b) Ņemot vērā nopietno pirātisma 
problēmu, kas skar Eiropas kuģus, kuri 
zvejo trešās valstīs saskaņā ar divpusējiem 
vai daudzpusējiem nolīgumiem, būtu 



PE489.437v01-00 152/162 AM\901580LV.doc

LV

jāpastiprina pasākumi un darbības, lai 
aizsargātu šos kuģus, kas ir īpaši 
neaizsargāti pret pirātismu.

Or. es

Grozījums Nr. 504
Estelle Grelier

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 attīstīt pārtikas ražošanas 
potenciālu visā Savienībā, lai garantētu 
pārtikas nodrošinājumu ilgtermiņā un 
apmierinātu pasaulē arvien pieaugošo 
pieprasījumu pēc ūdens cilmes produktiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 505
Maria do Céu Patrão Neves

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 paplašināt pārtikas ražošanas 
potenciālu visā Savienībā, lai garantētu 
pārtikas nodrošinājumu ilgtermiņā, 
samazinātu zivsaimniecības un 
akvakultūras produktu importu Eiropas 
Savienībā un apmierinātu pasaulē arvien 
pieaugošo pieprasījumu pēc ūdens cilmes 
produktiem.

Or. pt
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Grozījums Nr. 506
Struan Stevenson

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) Zvejai un akvakultūrai uz ilgtspējīga 
pamata būtu jāpalīdz saglabāt pārtikas 
ražošanas potenciālu visā Savienībā, lai 
garantētu pārtikas nodrošinājumu 
ilgtermiņā un apmierinātu pasaulē arvien 
pieaugošo pieprasījumu pēc ūdens cilmes 
produktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 507
Ana Miranda

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) Ja atbalstītais akvakultūras veids ir 
ilgtspējīgs vai plašs, akvakultūra uz 
ilgtspējīga pamata var palīdzēt saglabāt 
pārtikas ražošanas potenciālu visā 
Savienībā, lai garantētu pārtikas 
nodrošinājumu ilgtermiņā un apmierinātu 
pasaulē arvien pieaugošo pieprasījumu pēc 
ūdens cilmes produktiem.

Or. es

Grozījums Nr. 508
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
42.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42a) Akvakultūras nozare var nodrošināt 
veselīgu, drošu, ilgtspējīgu augstas 
kvalitātes produkciju atbilstoši stingrām 
vides prasībām un sniegt ieguldījumu kā 
stabilizējošs nodarbinātības faktors 
daudzos Eiropas reģionos, kuri lielākā vai 
mazākā mērā ir atkarīgi no zvejas.

Or. pt

Grozījums Nr. 509
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Kopējai zivsaimniecības politikai būtu 
jāpalīdz īstenot stratēģija „Eiropa 2020” 
gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai 
izaugsmei un sasniegt mērķus, kas noteikti 
minētajā stratēģijā.

(44) Kopējai zivsaimniecības politikai būtu 
jāpalīdz attiecībā uz zivsaimniecības un 
akvakultūras darbībām īstenot stratēģiju
„Eiropa 2020” gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei un sasniegt mērķus, 
kas noteikti minētajā stratēģijā.

Or. pt

Grozījums Nr. 510
Estelle Grelier

Regulas priekšlikums
44.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44a) Būtu jānosaka nesaistošas 
pamatnostādnes par kopējās 
zivsaimniecības un akvakultūras politikas 
sociālo dimensiju, lai izvirzītu cilvēkus 
par šīs politikas prioritāti un nodrošinātu 
Savienību ar minimālajiem sociālajiem 
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noteikumiem zivsaimniecības un 
akvakultūras nozarē ar mērķi jo īpaši 
saskaņot Savienībā drošības nosacījumus 
un dzīves un darba apstākļus un 
nodrošināt apmācību un profesijas 
pieejamību.

Or. fr

Grozījums Nr. 511
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
44.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44a) Būtu jāpatur prātā un jāuzsver, ka 
sievietes ir paveikušas lielu daļu darba 
zivsaimniecības jomā, kam vēsturiski ir ne 
tikai pievienotā vērtība, bet kas, 
piemēram, tīklu izgatavotāju, ostu 
strādnieču un iesaiņotāju gadījumā ir arī 
nozīmīga daļa no pašas zivsaimniecības 
nozares. 

Or. es

Grozījums Nr. 512
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Regulas priekšlikums
44.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44a) Būtu jānosaka pamatnostādnes par 
kopējās zivsaimniecības un akvakultūras 
politikas sociālo dimensiju, lai izvirzītu 
cilvēkus par šīs politikas prioritāti un 
nodrošinātu Savienību ar minimālajiem 
sociālajiem noteikumiem zivsaimniecības 
un akvakultūras nozarē ar mērķi jo īpaši 
saskaņot Savienībā drošības nosacījumus 
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un dzīves un darba apstākļus un 
nodrošināt apmācību un profesijas 
pieejamību.

Or. fr

Grozījums Nr. 513
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Akvakultūras darbības Savienībā 
ietekmē dažādi apstākļi, kas sniedzas pāri 
valstu robežām, tostarp attiecībā uz 
operatoriem izsniegtajām atļaujām, tāpēc 
būtu jāizstrādā Savienības stratēģiskās 
vadlīnijas valstu stratēģiskajiem plāniem, 
lai uzlabotu akvakultūras nozares 
konkurētspēju, veicinot tās attīstību un 
inovācijas un rosinot saimniecisko darbību 
diversifikāciju un uzlabojot dzīves kvalitāti 
piekrastes un lauku reģionos, kā arī 
mehānismi, lai starp dalībvalstīm 
apmainītos ar informāciju un labāko praksi, 
izmantojot atklātu metodi valsts pasākumu 
koordinēšanai attiecībā uz uzņēmējdarbības 
drošību, piekļuvi Savienības ūdeņiem un 
teritorijai un administratīvo vienkāršošanu 
atļauju piešķiršanas jomā.

(45) Akvakultūras darbības Savienībā 
ietekmē dažādi apstākļi, kas sniedzas pāri 
valstu robežām, tostarp attiecībā uz 
operatoriem izsniegtajām atļaujām, tāpēc 
būtu jāizstrādā Savienības stratēģiskās 
vadlīnijas valstu stratēģiskajiem plāniem, 
kas ir pielāgoti katras valsts pašreizējiem 
ierobežojumiem, lai uzlabotu akvakultūras 
nozares konkurētspēju, veicinot tās 
attīstību un inovācijas un rosinot 
saimniecisko darbību un plašāku 
ražošanu, izmantojot sugas un ražošanas 
metodes, kas ir vispiemērotākās katrai 
valstij, un uzlabojot dzīves kvalitāti 
piekrastes un lauku reģionos, kā arī 
mehānismi, lai starp dalībvalstīm 
apmainītos ar informāciju un labāko praksi, 
izmantojot atklātu metodi valsts pasākumu 
koordinēšanai attiecībā uz uzņēmējdarbības 
drošību, piekļuvi Savienības ūdeņiem un 
teritorijai un administratīvo vienkāršošanu 
atļauju vai koncesiju piešķiršanas jomā.

Or. pt

Grozījums Nr. 514
Ana Miranda

Regulas priekšlikums
45. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Akvakultūras darbības Savienībā 
ietekmē dažādi apstākļi, kas sniedzas pāri 
valstu robežām, tostarp attiecībā uz 
operatoriem izsniegtajām atļaujām, tāpēc
būtu jāizstrādā Savienības stratēģiskās 
vadlīnijas valstu stratēģiskajiem plāniem, 
lai uzlabotu akvakultūras nozares 
konkurētspēju, veicinot tās attīstību un 
inovācijas un rosinot saimniecisko darbību 
diversifikāciju un uzlabojot dzīves kvalitāti 
piekrastes un lauku reģionos, kā arī 
mehānismi, lai starp dalībvalstīm 
apmainītos ar informāciju un labāko praksi, 
izmantojot atklātu metodi valsts pasākumu 
koordinēšanai attiecībā uz uzņēmējdarbības 
drošību, piekļuvi Savienības ūdeņiem un 
teritorijai un administratīvo 
vienkāršošanu atļauju piešķiršanas jomā.

(45) Tādēļ būtu jāizstrādā Savienības 
stratēģiskās vadlīnijas valstu 
stratēģiskajiem plāniem, lai uzlabotu 
akvakultūras nozares konkurētspēju, 
veicinot tās attīstību un inovācijas un 
rosinot saimniecisko darbību un uzlabojot 
dzīves kvalitāti piekrastes un lauku 
reģionos, kā arī mehānismi, lai starp 
dalībvalstīm apmainītos ar informāciju un 
labāko praksi, izmantojot atklātu metodi 
valsts pasākumu koordinēšanai attiecībā uz 
uzņēmējdarbības drošību un piekļuvi 
Savienības ūdeņiem un teritorijai

Or. es

Grozījums Nr. 515
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Akvakultūras darbības Savienībā 
ietekmē dažādi apstākļi, kas sniedzas pāri 
valstu robežām, tostarp attiecībā uz 
operatoriem izsniegtajām atļaujām, tāpēc 
būtu jāizstrādā Savienības stratēģiskās 
vadlīnijas valstu stratēģiskajiem plāniem, 
lai uzlabotu akvakultūras nozares 
konkurētspēju, veicinot tās attīstību un 
inovācijas un rosinot saimniecisko darbību 
diversifikāciju un uzlabojot dzīves kvalitāti 
piekrastes un lauku reģionos, kā arī 
mehānismi, lai starp dalībvalstīm
apmainītos ar informāciju un labāko praksi, 
izmantojot atklātu metodi valsts pasākumu 

(45) Akvakultūras darbības Savienībā 
ietekmē dažādi apstākļi, kas sniedzas pāri 
valstu robežām, tostarp attiecībā uz 
operatoriem izsniegtajām atļaujām, tāpēc 
būtu jāizstrādā Savienības stratēģiskās 
vadlīnijas valstu stratēģiskajiem plāniem, 
lai uzlabotu akvakultūras nozares 
konkurētspēju, veicinot tās attīstību un 
inovācijas un rosinot saimniecisko darbību 
diversifikāciju un uzlabojot dzīves kvalitāti 
piekrastes un lauku reģionos, kā arī 
mehānismi, lai apmainītos ar informāciju 
un labāko praksi, izmantojot atklātu metodi 
reģionālo un valsts pasākumu 
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koordinēšanai attiecībā uz uzņēmējdarbības 
drošību, piekļuvi Savienības ūdeņiem un 
teritorijai un administratīvo vienkāršošanu 
atļauju piešķiršanas jomā.

koordinēšanai attiecībā uz uzņēmējdarbības 
drošību, piekļuvi Savienības ūdeņiem un 
teritorijai un administratīvo vienkāršošanu 
atļauju piešķiršanas jomā.

Or. es

Grozījums Nr. 516
Ana Miranda

Regulas priekšlikums
46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46) Akvakultūras specifikas dēļ ir 
vajadzīga konsultatīvā padome, lai 
ieinteresētās aprindas varētu apspriest 
Savienības politikas virzienu elementus, 
kas varētu ietekmēt akvakultūru.

(46) Akvakultūras specifikas dēļ ir 
vajadzīga konsultatīvā padome, lai 
ieinteresētās aprindas varētu apspriest 
Savienības politikas virzienu elementus, 
kas varētu plaši un intensīvi ietekmēt 
akvakultūru.

Or. es

Grozījums Nr. 517
Ian Hudghton

Regulas priekšlikums
46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46) Akvakultūras specifikas dēļ ir
vajadzīga konsultatīvā padome, lai 
ieinteresētās aprindas varētu apspriest 
Savienības politikas virzienu elementus, 
kas varētu ietekmēt akvakultūru.

(46) Akvakultūras specifikas un lielās 
dažādības dēļ katrā valstī būtu vajadzīga 
akvakultūras pārvaldība un attīstība 
saskaņā ar katras dalībvalsts politisko un 
tiesisko regulējumu, kā Savienības lomu 
paredzot akvakultūras attīstības 
veicināšanu bez centralizētas pārvaldības 
Savienības līmenī.

Or. en
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Grozījums Nr. 518
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
46.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46a) Ņemot vērā tālāko reģionu 
specifiku, jo īpaši to ģeogrāfisko attālumu 
un zvejas nozīmi to ekonomikā, būtu 
jādibina konsultatīvā komiteja tālākajiem 
reģioniem, kura ietvertu trīs 
apakškomitejas (dienvidrietumu ūdeņi, 
Indijas okeāna dienvidrietumu ūdeņi un 
Antiļu salu un Gviānas baseina ūdeņi). 
Konsultatīvā komiteja arī ļaus sniegt 
ieguldījumu pasākumos pret nelegālu, 
nedeklarētu un nepārvaldītu zveju visā 
pasaulē.

Or. fr

Grozījums Nr. 519
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
46.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46b) Ņemot vērā zvejas iekšējos ūdeņos 
specifiku, jo īpaši tajā iesaistīto darba 
vietu lielo skaitu, tiešo un netiešo 
apdraudējumu šīm zvejniecībām, tām 
pievērstas uzmanības trūkumu un to 
zināšanas par sugām un ūdens vidi, būtu 
jādibina konsultatīvā komiteja iekšējiem 
zvejas reģioniem. Šī padomdevēja 
komiteja ļaus zvejniecībām pašām 
kolektīvi organizēties saskaņā ar 
ekosistēmisku pieeju.

Or. fr
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Grozījums Nr. 520
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Ir jāstiprina Savienības zvejniecības 
un akvakultūras nozares konkurētspēja un
jāvienkāršo sistēma, lai uzlabotu nozares 
ražošanas un tirdzniecības darbību 
pārvaldību; zvejas un akvakultūras 
produktu tirgus kopīgai organizācijai būtu 
jānodrošina vienlīdzīgi konkurences 
apstākļi visiem Savienībā tirgotajiem 
zvejas un akvakultūras produktiem, 
jāsniedz iespējas patērētājiem izdarīt labāk 
pamatotu izvēli un jāatbalsta atbildīgs 
patēriņš un būtu jāuzlabo ekonomiskās 
zināšanas un informētība par Savienības 
tirgiem visā piegādes ķēdē.

(47) Ir jāstiprina Savienības zvejniecības 
un akvakultūras nozares konkurētspēja un 
jāvienkāršo sistēma, lai uzlabotu nozares 
ražošanas un tirdzniecības darbību 
pārvaldību; zvejas un akvakultūras 
produktu tirgus kopīgai organizācijai būtu 
jānodrošina vienlīdzīgi konkurences 
apstākļi visiem Savienībā tirgotajiem
zvejas un akvakultūras produktiem 
neatkarīgi no tā, vai šie produkti ir no 
Savienības vai trešām valstīm, jāsniedz 
iespējas patērētājiem izdarīt labāk 
pamatotu izvēli un jāatbalsta atbildīgs 
patēriņš un būtu jāuzlabo ekonomiskās 
zināšanas un informētība par Savienības 
tirgiem visā piegādes ķēdē. Kopīgās tirgus 
organizācijas sadaļā būtu jāiekļauj 
noteikumi, kas liek nodrošināt 
zivsaimniecības un akvakultūras produktu 
atbilsmi starptautiski atzītiem standartiem 
sociālajā un vides jomā. 

Or. fr

Grozījums Nr. 521
Estelle Grelier

Regulas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Ir jāstiprina Savienības zvejniecības 
un akvakultūras nozares konkurētspēja un 
jāvienkāršo sistēma, lai uzlabotu nozares 
ražošanas un tirdzniecības darbību 
pārvaldību; zvejas un akvakultūras 
produktu tirgus kopīgai organizācijai būtu 

(47) Ir jāstiprina Savienības zvejniecības 
un akvakultūras nozares konkurētspēja un 
jāvienkāršo sistēma, lai uzlabotu nozares 
ražošanas un tirdzniecības darbību 
pārvaldību; zvejas un akvakultūras 
produktu tirgus kopīgai organizācijai būtu 
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jānodrošina vienlīdzīgi konkurences 
apstākļi visiem Savienībā tirgotajiem 
zvejas un akvakultūras produktiem, 
jāsniedz iespējas patērētājiem izdarīt labāk 
pamatotu izvēli un jāatbalsta atbildīgs 
patēriņš un būtu jāuzlabo ekonomiskās 
zināšanas un informētība par Savienības 
tirgiem visā piegādes ķēdē.

jānodrošina vienlīdzīgi konkurences 
apstākļi visiem Savienībā tirgotajiem 
zvejas un akvakultūras produktiem, 
jāsniedz iespējas patērētājiem izdarīt labāk 
pamatotu izvēli un jāatbalsta atbildīgs 
patēriņš un būtu jāuzlabo ekonomiskās 
zināšanas un informētība par Savienības 
tirgiem visā piegādes ķēdē. Kopējā tirgus 
organizācija būtu arī jānodrošina ar 
instrumentiem, kas ļauj pielāgot tirgus 
attīstību atkarībā no resursu apjoma un jo 
īpaši mērķa sasniegt maksimālo 
ilgtspējīgas ieguves apjomu.  Visbeidzot
tai būtu jāvienkāršo nozaru strukturēšana 
un saikne starp augšup un lejup vērstiem 
šo nozaru elementiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 522
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Ir jāstiprina Savienības zvejniecības 
un akvakultūras nozares konkurētspēja un 
jāvienkāršo sistēma, lai uzlabotu nozares 
ražošanas un tirdzniecības darbību 
pārvaldību; zvejas un akvakultūras 
produktu tirgus kopīgai organizācijai būtu 
jānodrošina vienlīdzīgi konkurences 
apstākļi visiem Savienībā tirgotajiem 
zvejas un akvakultūras produktiem, 
jāsniedz iespējas patērētājiem izdarīt labāk 
pamatotu izvēli un jāatbalsta atbildīgs 
patēriņš un būtu jāuzlabo ekonomiskās 
zināšanas un informētība par Savienības 
tirgiem visā piegādes ķēdē.

(47) Ir jāstiprina Savienības zvejniecības 
un akvakultūras nozares konkurētspēja un 
administratīvi jāvienkāršo sistēma, lai 
uzlabotu nozares ražošanas un 
tirdzniecības darbību pārvaldību. Attiecībā 
uz tirdzniecību ir būtiski saskaņot 
noteikumus, kas reglamentē maksājumus 
ražotājiem ES, 30 dienu laikā pēc tam, 
kad produkti ir piegādāti. zvejas un 
akvakultūras produktu tirgus kopīgai 
organizācijai būtu jānodrošina vienlīdzīgi 
konkurences apstākļi visiem Savienībā 
tirgotajiem zvejas un akvakultūras 
produktiem ar etiķeti, kas atšķir Kopienas 
produktus no importētiem produktiem, 
jāsniedz iespējas patērētājiem izdarīt labāk 
pamatotu izvēli un jāatbalsta atbildīgs 
patēriņš un būtu jāuzlabo ekonomiskās 
zināšanas un informētība par Savienības 
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tirgiem visā piegādes ķēdē.

Or. pt

Grozījums Nr. 523
Ana Miranda

Regulas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Ir jāstiprina Savienības zvejniecības 
un akvakultūras nozares konkurētspēja un 
jāvienkāršo sistēma, lai uzlabotu nozares 
ražošanas un tirdzniecības darbību 
pārvaldību; zvejas un akvakultūras 
produktu tirgus kopīgai organizācijai būtu 
jānodrošina vienlīdzīgi konkurences 
apstākļi visiem Savienībā tirgotajiem 
zvejas un akvakultūras produktiem, 
jāsniedz iespējas patērētājiem izdarīt labāk 
pamatotu izvēli un jāatbalsta atbildīgs 
patēriņš un būtu jāuzlabo ekonomiskās 
zināšanas un informētība par Savienības 
tirgiem visā piegādes ķēdē.

(47) Ir jāstiprina Savienības zvejniecības 
un akvakultūras nozares konkurētspēja un 
jāvienkāršo sistēma, lai uzlabotu nozares 
ražošanas un tirdzniecības darbību 
pārvaldību; zvejas un akvakultūras 
produktu tirgus kopīgai organizācijai būtu 
jānodrošina vienlīdzīgi konkurences 
apstākļi visiem Savienībā tirgotajiem 
zvejas un akvakultūras produktiem, 
jāsniedz iespējas patērētājiem izdarīt labāk 
pamatotu izvēli, balstoties uz 
izsekojamību, un jāatbalsta atbildīgs 
patēriņš un būtu jāuzlabo ekonomiskās 
zināšanas un informētība par Savienības 
tirgiem visā piegādes ķēdē.

Or. es


