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Grozījums Nr. 1310
Carmen Fraga Estévez

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) sociālekonomiskās ietekmes 
pētījumu, kurā ietvertas vairākas 
alternatīvas un termiņi, kā arī iespējamie 
īstermiņa zaudējumi to pasākumu dēļ, 
kuri attiecas uz katru zvejas vietu;

Or. es

Grozījums Nr. 1311
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) noteikumus zvejas iespēju 
sistemātiskai samazināšanai, ja pieejamie 
dati attiecībā uz konkrēto zvejas vietu 
liecina par kvalitātes vai kvantitātes 
pasliktināšanos;

Or. en

Grozījums Nr. 1312
Ian Hudghton

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) tehniskus pasākumus, tostarp 
nevēlamas nozvejas izskaušanas 

svītrots
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pasākumus;

Or. en

Pamatojums

Pārcelts uz atsevišķu jaunu — 11.a pantu.

Grozījums Nr. 1313
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(e) tehniskus pasākumus, tostarp 
nevēlamas nozvejas būtiskas 
samazināšanas pasākumus;

Or. fr

Grozījums Nr. 1314
Carmen Fraga Estévez

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(e) tehniskus pasākumus, kuri papildina 
pasākumus šīs regulas 15. pantā noteikto 
mērķu sasniegšanai;

Or. es

Pamatojums

Šā punkta saturam nevajadzētu ietekmēt pasākumus, kuri noteikti 15. pantā par izmetumiem.

Grozījums Nr. 1315
Dolores García-Hierro Caraballo
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Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(e) tehniskus pasākumus, tostarp 
nevēlamas nozvejas pakāpeniskas 
samazināšanas pasākumus;

Or. es

Grozījums Nr. 1316
Estelle Grelier

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(e) tehniskus pasākumus, tostarp 
nevēlamas nozvejas samazināšanas un, ja 
iespējams, izmetumu pakāpeniskas 
izskaušanas pasākumus, saskaņā ar 
izmetumu pārvaldības plāniem;

Or. fr

Grozījums Nr. 1317
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(e) saglabāšanas un tehniskus pasākumus, 
tostarp nevēlamas nozvejas nepieļaušanas 
un izskaušanas pasākumus, kā arī būtisku 
zivju dzīvotņu aizsargāšanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 1318
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(e) tehniskus pasākumus, tostarp 
pasākumus, ar kuriem maksimāli 
samazina izmetumus atbilstīgi izmetumu 
pārvaldības plāniem;

Or. es

Grozījums Nr. 1319
Julie Girling

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(e) tehniskus pasākumus, tostarp 
nevēlamas nozvejas izskaušanas 
pasākumus un zvejas darbību 
ierobežojumus konkrētās zonās un/vai 
periodos;

Or. en

Grozījums Nr. 1320
Luis Manuel Capoulas Santos

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(e) tehniskus un saglabāšanas pasākumus, 
tostarp pasākumus nevēlamas nozvejas 
samazināšanai līdz minimumam;

Or. pt
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Grozījums Nr. 1321
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(e) vispusīgu tehnisku pasākumu kopumu, 
kas paredzēts komerciālo un 
nekomerciālo sugu nevēlamas un 
neatļautas nozvejas izskaušanai trīs gadu 
laikā, sākot no daudzgadu plāna stāšanās 
spēkā;

Or. en

Grozījums Nr. 1322
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(e) tehniskus pasākumus, tostarp 
pasākumus, kuri vērsti uz nevēlamas 
nozvejas samazināšanu un, ja iespējams, 
pakāpenisku tās izskaušanu;

Or. pt

Grozījums Nr. 1323
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) tehniskus pasākumus, tostarp 
nevēlamas nozvejas izskaušanas 

(e) tehniskus pasākumus, tostarp izmetumu 
maksimālas samazināšanas un nevēlamas 
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pasākumus; nozvejas izskaušanas pasākumus, ja 
iespējams;

Or. el

Grozījums Nr. 1324
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(e) tehnisku pasākumu iekļaušanu;

Or. es

Grozījums Nr. 1325
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(e) tehniskus pasākumus, tostarp 
nevēlamas nozvejas samazināšanas un, ja 
iespējams, izmetumu pakāpeniskas 
izskaušanas pasākumus, saskaņā ar 
izmetumu pārvaldības plāniem;

Or. fr

Grozījums Nr. 1326
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – i punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) pasākumus, ar kuriem sekmē zivju 
krājumu uzturēšanu vai atjaunošanu, lai 
sasniegtu bioloģiski drošu līmeni, 
uzlabojot selektivitāti zivju izmēra ziņā un 
attiecīgā gadījumā sugu ziņā;

Or. es

Grozījums Nr. 1327
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – ii punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) nevēlamas nozvejas pakāpeniskas 
izskaušanas pasākumus un/vai

Or. es

Grozījums Nr. 1328
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – iii punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iii) pasākumus nolūkā samazināt 
mazizmēra īpatņu nozveju un/vai

Or. es

Grozījums Nr. 1329
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – iv punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iv) pasākumus, ar kuriem mazina zvejas 
rīku ietekmi uz ekosistēmu un vidi, jo 
īpaši ņemot vērā bioloģiski jutīgu 
krājumu un dzīvotņu aizsardzību.

Or. es

Grozījums Nr. 1330
Kriton Arsenis, Guido Milana

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 1331
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) pasākumus, kas veicina pienākuma 
par nozvejas izkraušanu izpildi;

Or. es

Grozījums Nr. 1332
Ian Hudghton

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – f apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pārcelts uz atsevišķu jaunu — 11.a pantu.

Grozījums Nr. 1333
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 1334
Carmen Fraga Estévez

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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



PE491.360v01-00 12/175 AM\905829LV.doc

LV

Or. es

Grozījums Nr. 1335
Dolores García-Hierro Caraballo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(f) kvantitatīvi nosakāmus rādītājus, lai 
periodiski uzraudzītu un novērtētu 
daudzgadu plāna mērķapjomu izpildē 
paveikto, kā arī iespējamās 
sociālekonomiskās sekas;

Or. es

Grozījums Nr. 1336
Estelle Grelier

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 1337
Luis Manuel Capoulas Santos

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – f apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. pt

Grozījums Nr. 1338
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 1339
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es
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Grozījums Nr. 1340
Ian Hudghton

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pārcelts uz atsevišķu jaunu — 11.a pantu.

Grozījums Nr. 1341
Kriton Arsenis, Guido Milana

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 1342
Guido Milana, Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) teritoriju izveidi zivju krājumu 
atjaunošanai;
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Or. it

Grozījums Nr. 1343
Ian Hudghton

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pārcelts uz atsevišķu jaunu — 11.a pantu.

Grozījums Nr. 1344
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(h) pasākumus, lai mazinātu zvejas ietekmi 
uz ekosistēmu, vienlaikus nodrošinot 
darbības ilgtspējīgu attīstību;

Or. fr

Grozījums Nr. 1345
Carmen Fraga Estévez

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. es

Pamatojums

Vienīgais veids, kā līdz minimumam samazināt zvejas ietekmi, būtu nezvejot.

Grozījums Nr. 1346
Dolores García-Hierro Caraballo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(h) pasākumus, lai līdz minimuma 
samazinātu zvejas nevēlamu ietekmi uz 
ekosistēmu;

Or. es

Grozījums Nr. 1347
Estelle Grelier

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(h) pasākumus, lai līdz minimuma 
samazinātu zvejas ietekmi uz ekosistēmu, 
vienlaikus nodrošinot tās darbību 
ilgtspējīgu attīstību;

Or. fr

Grozījums Nr. 1348
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – h apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(h) pasākumus, lai līdz minimuma 
samazinātu zvejas nevēlamu ietekmi uz 
ekosistēmu;

Or. es

Grozījums Nr. 1349
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(h) pasākumus, lai līdz minimuma 
samazinātu zvejas nevēlamu ietekmi uz 
ekosistēmu;

Or. es

Grozījums Nr. 1350
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ha) izpēti par iespējamo sociālo un 
ekonomisko ietekmi;

Or. el

Grozījums Nr. 1351
Dolores García-Hierro Caraballo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – i apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 1352
Ian Hudghton

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pārcelts uz atsevišķu jaunu — 11.a pantu.

Grozījums Nr. 1353
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es
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Grozījums Nr. 1354
Kriton Arsenis, Guido Milana

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(i) aizsardzības pasākumus, kritērijus, kuri 
iedarbina šos aizsardzības pasākumus, un 
ikgadējus ziņojumus par to 
iedarbināšanu, sniedzot informāciju par 
to, kādi piesardzības pasākumi tika veikti, 
un ietverot to efektivitātes novērtējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 1355
Ana Miranda

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ia) sociālekonomiskās ietekmes izpēti;

Or. es

Grozījums Nr. 1356
Estelle Grelier

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ia) to pasākumu sociālekonomiskās 
ietekmes izpēti, kuri paredzēti plānos par 
attiecīgajām zvejas vietām;

Or. fr
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Grozījums Nr. 1357
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ia) daudzgadu plānu izstrādē un 
īstenošanā iesaistīto tiesīgo ieinteresēto 
personu sarakstu;

Or. en

Grozījums Nr. 1358
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ia) atbalstu darbības pagaidu 
pārtraukšanai un pilnīgai izbeigšanai;

Or. es

Grozījums Nr. 1359
Chris Davies

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ia) pasākumus, ar kuriem atbalsta 
zinātniekus un zvejniekus datu vākšanā 
un izpētes veikšanā, lai sekmētu 
atbilstīgas zināšanas par ekosistēmu;

Or. en
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Pamatojums

Nostiprināt zvejnieku vietu zinātnisko ieteikumu izstrādē, lai uzlabotu zinātnisko ieteikumu 
kvalitāti un nepieļautu atrunas par to neprecizitāti saistībā ar neilgtspējīgu zveju.

Grozījums Nr. 1360
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – ib apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ib) kapacitātes un ietekmes uz vidi 
novērtējumu saistībā ar attiecīgo zvejas 
vietu; šim novērtējumam jābūt pamatā 
selektīvāku zvejas rīku un tādu zvejas 
paņēmienu izmantošanai, kam ir mazāka 
ietekme uz jūras ekosistēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 1361
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – ic apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ic) efektīvus pasākumus, lai uzraudzītu 
un kontrolētu nemērķa sugu vai nevēlamu 
sugu piezveju;

Or. en

Grozījums Nr. 1362
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – id apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(id) samērīgas, preventīvas un efektīvas 
sankciju procedūras par neatbilstību;

Or. en

Grozījums Nr. 1363
Ian Hudghton

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pārcelts uz atsevišķu jaunu — 11.a pantu.

Grozījums Nr. 1364
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(j) to pasākumu sociālekonomiskās 
ietekmes novērtējumu, kuri paredzēti 
plānos par attiecīgajām zvejas vietām;

Or. fr

Pamatojums

Sākotnējais Komisijas teksts nav pietiekami skaidrs un ir pārāk vispārīgs: tādējādi tiktu 
atļauts pieņemt bezprecedenta pasākumus.
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Grozījums Nr. 1365
Carmen Fraga Estévez

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 1366
Dolores García-Hierro Caraballo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 1367
Luis Manuel Capoulas Santos

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(j) jebkādus citus piemērotus pasākumus 
daudzgadu plānu mērķu sasniegšanai, 
tostarp sociālekonomiskos pasākumus 
iespējamo negatīvo seku mazināšanai 
attiecīgajās piekrastes kopienās.
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Or. pt

Grozījums Nr. 1368
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(j) kompensējošus un sociālekonomiskus 
papildu pasākumus un jebkādus citus 
piemērotus un samērīgus pasākumus 
daudzgadu plānu mērķu sasniegšanai.

Or. es

Grozījums Nr. 1369
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ja) sīki izstrādātus noteikumus par tādu 
pārvaldības sistēmu piemērošanu, kas 
pamatojas uz tiesībām un kurās par 
nepieciešamu tiek uzskatīta koordinēta 
pieeja;

Or. en

Grozījums Nr. 1370
Dolores García-Hierro Caraballo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ja) pasākumus, kas ir paredzēti sociālo 
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un ekonomisko seku mazināšanai tā 
piemērošanas jomā.

Or. es

Grozījums Nr. 1371
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ja) noteikumus, lai veicinātu visu nozveju 
izkraušanas pienākuma izpildi attiecībā 
uz komerciāli zvejotajām sugām saskaņā 
ar 15. panta 1.b punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 1372
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ja) sociālekonomiskās ietekmes izpēti.

Or. es

Grozījums Nr. 1373
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ja) jaunajā k) apakšpunktā sniegto zivju 
nozīmes, pārpilnības un daudzveidības 
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aprakstu saistībā ar bioloģisko 
daudzveidību un jūras barošanās tīkliem, 
kā arī pasākumus, lai atjaunotu un 
uzturētu šādu jūras barošanās tīklu 
funkcionalitāti, ja tos ietekmē zvejas 
darbības;

Or. en

Pamatojums

Krājumi būtu jāanalizē saistībā ar ekosistēmu, tostarp saistībā ar jūras barības ķēdēm.

Grozījums Nr. 1374
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ja) izmēģinājuma projektu veikšanu 
saistībā ar alternatīvām zvejniecības 
pārvaldības metodēm.

Or. en

Pamatojums

Pārcelts no 7. panta, jo šis ir pārvaldības jautājums.

Grozījums Nr. 1375
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ja) pasākumus, kas ir paredzēti sociālo 
un ekonomisko seku mazināšanai tā 
piemērošanas jomā.

Or. es
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Grozījums Nr. 1376
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – jb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(jb) ja rezultātiem ir nelabvēlīga ietekme 
uz nodarbinātību un zvejsaimniecību 
rentabilitāti, ekonomikas plānu, kas 
palīdzēs pārvarēt šo ietekmi.

Or. es

Grozījums Nr. 1377
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1. punkts – jb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Daudzgadu plāni ir galvenais zvejniecības pārvaldības līdzeklis, tāpēc tiem vajadzētu būt arī 
instrumentam, ar ko nodrošina, ka tiek izskausta vai vismaz līdz minimumam samazināta 
zvejniecības ietekme uz aizsargātajām sugām. Tālab katra daudzgadu plāna obligātai 
sastāvdaļai vajadzētu būt pasākumiem, ar kuriem risina ar šo ietekmi saistītās problēmas.

Grozījums Nr. 1378
Luis Manuel Capoulas Santos

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11. pants – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētījumi par pieņemto pasākumu 
sociālekonomisko ietekmi uz piekrastes 
iedzīvotājiem.

Or. pt

Grozījums Nr. 1379
Ian Hudghton

Regulas priekšlikums
3. daļa – 11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants
Dalībvalsts pasākumi, lai nodrošinātu 
daudzgadu plāna mērķu sasniegšanu

Lai sasniegtu daudzgadu plāna mērķus, 
dalībvalstis tiek mudinātas sadarboties 
reģionālā līmenī un var īstenot šādus 
pasākumus:
a) tehniskus pasākumus, tostarp 
nevēlamas nozvejas izskaušanas 
pasākumus;
b) kvantitatīvi nosakāmus rādītājus, lai 
periodiski uzraudzītu un novērtētu 
daudzgadu plāna mērķu izpildē paveikto;
c) īpašus pasākumus un mērķus, kas 
attiecas uz anadromo un katadromo sugu 
dzīves cikla daļu, kuru tās pavada 
saldūdenī;
d) pasākumus, lai mazinātu zvejas ietekmi 
uz ekosistēmu;
e) aizsardzības pasākumus un kritērijus, 
kuri iedarbina šos aizsardzības 
pasākumus;
f) jebkādus citus piemērotus pasākumus 
daudzgadu plānu mērķu sasniegšanai.
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Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīim, kuras sadarbojas reģionālā mērogā, vajadzētu būt atbildīgām par darbībām, 
kas nepieciešamas daudzgadu plāna mērķu īstenošanai.  Komisijas priekšlikuma 11. pantā 
ietvertie pēdējie 6 punkti tādēļ būtu jāpārceļ uz jaunu pantu, kurā noteikti dalībvalstu 
pienākumi.

Grozījums Nr. 1380
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
3. daļa – 12. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienības vides tiesību aktos noteikto 
pienākumu ievērošana

Savienības vides aizsardzības prasībās un 
starptautiskos nolīgumos noteikto 
pienākumu ievērošana

Or. en

Grozījums Nr. 1381
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
3. daļa – 12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. KZP un turpmākie dalībvalstu 
pieņemtie pasākumi pilnībā atbilst 
Direktīvai 92/43/EEK, Direktīvai 
2009/147/EK un Direktīvai 2008/56/EK.
Direktīvas 92/43/EEK 6. pantā, 
Direktīvas 2009/147/EK 4. pantā un 
Direktīvas 2008/56/EK 13. panta 4. punktā
minētajās teritorijās dalībvalstis 
nodrošina, ka zvejas darbības veic tā, lai 
izvairītos no būtiskas ietekmes uz šādām 
teritorijām, saskaņā ar noteikumiem par 
atbilstīgu novērtējumu, kā paredzēts 
Direktīvas 92/43/EK 6. panta 3. punktā.
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Or. en

Grozījums Nr. 1382
Ana Miranda

Regulas priekšlikums
3. daļa – 12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās 
Direktīvas 92/43/EEK 6. panta, 
Direktīvas 2009/147/EK 4. panta un 
Direktīvas 2008/56/EK 13. panta 4. punkta 
nozīmē dalībvalstis veic zvejas darbības tā, 
lai mazinātu zvejas darbību ietekmi šādās 
īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Tādu 
rūpniecisku akvakultūras iekārtu 
ierīkošana, kuras ietekmē aizsargājamo 
teritoriju saglabāšanu un aizsardzību, ir 
ierobežota šajās aizsargājamajās 
teritorijās.

Or. es

Grozījums Nr. 1383
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās 
Direktīvas 92/43/EEK 6. panta, 
Direktīvas 2009/147/EK 4. panta un 
Direktīvas 2008/56/EK 13. panta 4. punkta 
nozīmē dalībvalstis nosaka, vai zvejas un 
akvakultūras darbības ir saderīgas, un, ja 
tas tā ir, nosacījumus un veidu, kā tās var 
tikt veiktas, lai atbilstu iepriekš minēto 
direktīvu mērķiem.

Or. es
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Grozījums Nr. 1384
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Regulas priekšlikums
3. daļa – 12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās 
Direktīvas 92/43/EEK 6. panta nozīmē, 
īpaši aizsargājamās teritorijās 
Direktīvas 2009/147/EK 4. panta nozīmē 
un aizsargājamās jūras teritorijās
Direktīvas 2008/56/EK 13. panta 4. punkta 
nozīmē dalībvalstis veic zvejas darbības tā, 
lai mazinātu zvejas darbību ietekmi šādās 
īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.
Dalībvalstis ievēro kopējo Eiropas pieeju 
zvejniecības pārvaldībai 
Natura 2000 teritorijās, lai nodrošinātu 
taisnīgu attieksmi pret dažādajiem 
kuģiem, kuri darbojas Eiropas Savienības 
ūdeņos. Šajā kopējā Eiropas pieejā 
ietverta metode, ko izmanto, analizējot 
riskus, kuri rodas zvejā 
Natura 2000 teritorijās, un riskus 
dzīvotnēm un sugām, kuru dēļ šādas 
teritorijas ir noteiktas, tā veicina piekļuvi 
tai informācijai par zveju jūrā, kas ir 
nepieciešama šīs analīzes izmantošanai 
(neatkarīgi no valsts, ar kuras karogu 
kuģis peld), kā arī nosaka apspriežu ar 
iesaistītajām personām procedūras, 
izmantojot parasto likumdošanas 
procedūru pēc apspriešanās ar 
reģionālajām konsultatīvajām padomēm.

Or. fr

Grozījums Nr. 1385
Chris Davies

Regulas priekšlikums
3. daļa – 12. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Attiecībā uz aizsargājamām teritorijām 
Direktīvas 92/43/EEK 6. panta, 
Direktīvas 2009/147/EK 4. panta un 
Direktīvas 2008/56/EK 13. panta 4. punkta 
nozīmē dalībvalsts, kas noteikusi attiecīgo 
teritoriju, var veikt nediskriminējošus 
pasākumus, lai panāktu atbilstību 
iepriekšminētajām direktīvām, pēc tam, 
kad tā informējusi Komisiju un 
pieprasījusi atzinumu no dalībvalstīm, 
kuras ietekmē šie pasākumi, un attiecīgā 
gadījumā atzinumu no konkrētās 
reģionālās konsultatīvās padomes.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm vajadzētu būt tiesīgām pieņemt saglabāšanas pasākumus aizsargājamās 
teritorijās, ko tās ir noteikušas, pēc apspriešanās ar Komisiju un citām attiecīgajām 
iesaistītajām personām.

Grozījums Nr. 1386
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
3. daļa – 12. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Saskaņā ar pienākumu, kas noteikts 
Jūras stratēģijas pamatdirektīvā 
(Direktīva 2008/56/EK, 1. pants), 
dalībvalstis īsteno vajadzīgos pasākumus 
un zvejas darbības veic tā, lai Kopienas 
jūras vidē sasniegtu vai uzturētu labu 
vides statusu ne vēlāk kā līdz 
2020. gadam.

Or. en
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Grozījums Nr. 1387
Jarosław Leszek Wałęsa

Regulas priekšlikums
3. daļa – 12. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstīm ir atļauts pieņemt 
pasākumus, kurus piemēro attiecībā uz 
tās suverenitātē un jurisdikcijā esošajiem 
ūdeņiem un kuri ir nepieciešami, lai 
ievērotu to pienākumus saskaņā ar 
atbilstošajiem Savienības tiesību aktiem 
saistībā ar jūras vides aizsardzību. Šādi 
pasākumi ir saderīgi ar 2. pantā 
izklāstītajiem mērķiem un nav mazāk 
stingri kā spēkā esošajos Savienības 
tiesību aktos noteiktie pasākumi.

Or. en

Pamatojums

Šā panta nolūks ir uzsvērt nepieciešamību KZP jomā visaptveroši nodrošināt saskanību ar ES 
tiesību aktiem vides jomā. Ar to paredz divas iespējas īpašajai situācijai, kad dalībvalstij ir 
piekļuve citas dalībvalsts teritoriālajiem ūdeņiem, un ar to cenšas līdzsvarot zvejniekiem 
radušās negatīvās sociālekonomiskās sekas.

Grozījums Nr. 1388
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
3. daļa – 12. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Visas darbības, ko ES un dalībvalstis 
īsteno saskaņā ar KZP, pilnībā atbilst 
1998. gada 25. jūnija Orhūsas 
Konvencijai par pieeju informācijai, 
sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā 
un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā 
ar vides jautājumiem, Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ģenerālās asamblejas 
Rezolūcijai Nr. 61/105 un Nolīgumam par 
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1982. gada 10. decembra Apvienoto 
Nāciju Jūras tiesību konvencijas 
īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1389
Jarosław Leszek Wałęsa

Regulas priekšlikums
3. daļa – 12. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Dalībvalstis, kurām ir tiešas intereses 
teritorijās, ko ietekmē 1. punktā minētie 
pasākumi, sadarbojas cita ar citu saskaņā 
ar 21. panta 1.a punkta [1] apakšpunktu. 
Jebkura no šīm dalībvalstīm var pieprasīt, 
lai Komisija pieņemtu 1. punktā minētos 
pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 1390
Jarosław Leszek Wałęsa

Regulas priekšlikums
3. daļa – 12. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Rīkojoties pēc 2. punktā minētā 
pieprasījuma, Komisija saņem no 
dalībvalsts vai citām dalībvalstīm, kurām 
ir tiešas zvejas intereses un kuras pieprasa 
pasākumus, visu atbilstīgo informāciju 
par nepieciešamajiem pasākumiem, 
tostarp loģisku pamatojumu, zinātniskus 
datus un sīkas norādes par praktisko 
īstenošanu. Komisija pieņem pasākumus, 
ņemot vērā visus tai pieejamos atbilstīgos 
zinātniskos ieteikumus.
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Or. en

Grozījums Nr. 1391
Jarosław Leszek Wałęsa

Regulas priekšlikums
3. daļa – 12. pants – 1.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.d Savienība veic pasākumus, lai 
mazinātu iespējamās negatīvās sociālās 
un ekonomiskās sekas, ko izraisījusi 
1. punktā minēto pasākumu pieņemšana.

Or. en

Grozījums Nr. 1392
Carmen Fraga Estévez

Regulas priekšlikums
3. daļa – 12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es

Pamatojums

Attiecībā uz šajā punktā minētajiem pasākumiem ir nepieciešams izstrādāt valsts tiesību 
aktus, un tas nozīmē, ka deleģētie akti nebūtu piemērojami.

Grozījums Nr. 1393
Estelle Grelier
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Regulas priekšlikums
3. daļa – 12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 1394
Dolores García-Hierro Caraballo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Pēc tam, kad saņemts atzinums no 
reģionālajām konsultatīvajām padomēm 
(RKP), Padomes un Eiropas Parlamenta, 
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus 
aktus, lai noteiktu ar zveju saistītus 
pasākumus ar mērķi mazināt zvejas 
darbību ietekmi šādās īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijās.

Or. es

Grozījums Nr. 1395
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
3. daļa – 12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar 55. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētus aktus, lai 
noteiktu ar zveju saistītus pasākumus ar 

2. Atbilstīgi jebkuras dalībvalsts tiesībām 
nodrošināt Direktīvas 1992/43/EEK, 
Direktīvas 2009/147/EK un Direktīvas 



AM\905829LV.doc 37/175 PE491.360v01-00

LV

mērķi mazināt zvejas darbību ietekmi 
šādās īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijās.

2008/56/EK piemērošanu Komisija 
saskaņā ar 55. pantu ir pilnvarota pieņemt 
deleģētus aktus, lai noteiktu ar zveju 
saistītus pasākumus ar mērķi novērst vai
mazināt zvejas darbību būtisku ietekmi šā 
panta 1. punktā minētajās teritorijās.

Or. en

Grozījums Nr. 1396
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Saskaņā ar 55. pantu pēc reģionālo 
konsultatīvo padomju atzinuma 
saņemšanas Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētus aktus, lai noteiktu ar 
zveju saistītus pasākumus ar mērķi 
paredzēt obligātos standartus zvejas 
darbību ietekmes mazināšanai šādās īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijās.

Or. es

Grozījums Nr. 1397
Werner Kuhn

Regulas priekšlikums
3. daļa – 12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Pasākumus zivsaimniecības politikas 
jomā pieņem saskaņā ar parasto 
likumdošanas procedūru.

Or. de
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Grozījums Nr. 1398
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
3. daļa – 12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. pants svītrots
Savienības vides tiesību aktos noteikto 
pienākumu ievērošana
1. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās 
Direktīvas 92/43/EEK 6. panta, 
Direktīvas 2009/147/EK 4. panta un 
Direktīvas 2008/56/EK 13. panta 
4. punkta nozīmē dalībvalstis veic zvejas 
darbības tā, lai mazinātu zvejas darbību 
ietekmi šādās īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijās.
2. Saskaņā ar 55. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētus aktus, lai 
noteiktu ar zveju saistītus pasākumus ar 
mērķi mazināt zvejas darbību ietekmi 
šādās īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijās.

Or. es

Grozījums Nr. 1399
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 13. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijas pasākumi jūras bioloģisko 
resursu nopietna apdraudējuma gadījumā

Komisijas pasākumi ūdens bioloģisko 
resursu nopietna apdraudējuma gadījumā

Or. es

Grozījums Nr. 1400
Dolores García-Hierro Caraballo
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Regulas priekšlikums
3. daļa – 13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 1401
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
3. daļa – 13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ja ir pierādījumi, ka jūras bioloģisko 
resursu saglabāšanās vai jūras ekosistēma 
ir nopietni apdraudēta un ir vajadzīga 
tūlītēja rīcība, Komisija pēc dalībvalsts 
pamatota pieprasījuma vai pēc savas 
ierosmes var lemt par pagaidu pasākumiem 
laikposmā, kas nepārsniedz sešus 
mēnešus, lai mazinātu apdraudējumu.
Komisija var pieņemt jaunu lēmumu 
pagarināt ārkārtas pasākumus uz laiku, 
kas nepārsniedz sešus mēnešus.

Or. fr

Grozījums Nr. 1402
Carmen Fraga Estévez

Regulas priekšlikums
3. daļa – 13. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ja ir pierādījumi par nopietniem 
draudiem, kas rodas zvejas darbību 
rezultātā un rada vajadzību pēc tūlītējas 
rīcības attiecībā uz jūras bioloģisko 
resursu saglabāšanu vai jūras ekosistēmu, 
Komisija pēc dalībvalsts pamatota 
pieprasījuma vai pēc savas ierosmes var 
lemt par ārkārtas pasākumiem, kuri ilgst 
ne vairāk par sešiem mēnešiem. Komisija 
var pieņemt jaunu lēmumu pagarināt 
ārkārtas pasākumus uz laiku, kas 
nepārsniedz sešus mēnešus.
2. Dalībvalsts vienlaicīgi dara zināmu 
pieprasījumu Komisijai, citām 
dalībvalstīm un attiecīgajām 
konsultatīvajām padomēm. Tās var 
iesniegt savas rakstiskās atsauksmes 
Komisijai piecu darbdienu laikā pēc 
pieprasījuma saņemšanas.
Komisija pieņem lēmumu 15 darbdienu 
laikā pēc 1. punktā minētā pieprasījuma 
saņemšanas.
3. Ārkārtas pasākumi tūlīt stājas spēkā. 
Tos paziņo attiecīgajām dalībvalstīm un 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.
4. Attiecīgās dalībvalstis var paziņot 
Komisijas lēmumu Padomei 
10 darbdienās pēc paziņojuma 
saņemšanas.
5. Padome, lemjot ar kvalificētu balsu 
vairākumu, vienu mēnesi pēc lietas 
saņemšanas var pieņemt citādu lēmumu.

Or. es

Pamatojums

Regulas (EK) Nr. 2371/2002 7. pants ir precīzāks un paredz procedūras gan attiecībā uz 
dalībvalstīm, gan Komisiju. Formulējumā ietverts arī tas, ka apdraudējumam ir jābūt 
pamatotam.
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Grozījums Nr. 1403
Estelle Grelier

Regulas priekšlikums
3. daļa – 13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ja ir pierādījumi, ko apstiprina uzticami 
zinātniski dati, un kopējs viedoklis par to, 
ka jūras bioloģisko resursu saglabāšanās 
vai jūras ekosistēma ir nopietni apdraudēta 
un ir vajadzīga tūlītēja rīcība, Komisija pēc 
dalībvalsts pamatota pieprasījuma vai pēc 
savas ierosmes var lemt par pagaidu 
pasākumiem laikposmam, kas nav ilgāks 
par sešiem mēnešiem, lai mazinātu 
apdraudējumu. Komisija var pieņemt 
jaunu lēmumu pagarināt ārkārtas 
pasākumus uz laiku, kas nepārsniedz 
sešus mēnešus.

Or. fr

Grozījums Nr. 1404
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
3. daļa – 13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1405
Izaskun Bilbao Barandica
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Regulas priekšlikums
3. daļa – 13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ja ir pierādījumi, ka jūras bioloģisko 
resursu saglabāšanās vai jūras ekosistēma
ir nopietni apdraudēta un ir vajadzīga 
tūlītēja rīcība, Komisija pēc dalībvalsts 
pamatota pieprasījuma var lemt par 
pagaidu pasākumiem, lai mazinātu 
apdraudējumu. Par pieprasījumu vienojas 
ar kompetentajām reģionālajām iestādēm 
un attiecīgajām reģionālajām 
konsultatīvajām padomēm.

Or. es

Grozījums Nr. 1406
Ian Hudghton

Regulas priekšlikums
3. daļa – 13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ja ir pierādījumi, ka jūras bioloģisko 
resursu saglabāšanās vai jūras ekosistēma 
ir nopietni apdraudēta un ir vajadzīga 
tūlītēja rīcība, Komisija pēc dalībvalsts 
pamatota pieprasījuma vai pēc savas 
ierosmes var lemt par ārkārtas 
pasākumiem, lai mazinātu apdraudējumu.
Šie ārkārtas pasākumi nedrīkst ilgt vairāk 
par sešiem mēnešiem. Komisija var 
pieņemt jaunu lēmumu pagarināt pagaidu 
pasākumus ne vairāk kā par sešiem 
mēnešiem.

Or. en

Pamatojums

Atbilstīgi spēkā esošajiem tiesību aktiem. Būtu skaidri jādefinē un jāierobežo iespēja izmantot 
ārkārtas pasākumus.
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Grozījums Nr. 1407
Luis Manuel Capoulas Santos

Regulas priekšlikums
3. daļa – 13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ja ir pierādījumi, ka jūras bioloģisko 
resursu saglabāšanās vai jūras ekosistēma 
ir nopietni apdraudēta un ir vajadzīga 
tūlītēja rīcība, Komisija pēc dalībvalsts 
pamatota pieprasījuma vai pēc savas 
ierosmes var lemt par pagaidu 
pasākumiem, lai mazinātu apdraudējumu, 
pēc tam, kad uzklausīta(-s) šajā sakarībā 
iespējami vainīgā(-s) dalībvalsts vai 
dalībvalstis..

Or. pt

Grozījums Nr. 1408
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Regulas priekšlikums
3. daļa – 13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1409
Antolín Sánchez Presedo
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Regulas priekšlikums
3. daļa – 13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 1410
Ana Miranda

Regulas priekšlikums
3. daļa – 13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ja ir pierādījumi, ka jūras bioloģisko 
resursu saglabāšanās vai jūras ekosistēma 
ir nopietni apdraudēta un ir vajadzīga 
tūlītēja rīcība, Komisija pēc dalībvalsts 
pamatota pieprasījuma vai pēc savas 
ierosmes var lemt par pagaidu 
pasākumiem, lai mazinātu apdraudējumu.
Šajos pasākumos iekļauj ekonomisku 
kompensāciju zvejniecības nozarei, kuru 
ietekmējusi darbības pagaidu vai 
pastāvīga pārtraukšana.

Or. es

Grozījums Nr. 1411
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
3. daļa – 13. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. pt

Grozījums Nr. 1412
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
3. daļa – 13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. el

Grozījums Nr. 1413
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
3. daļa – 13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja ir pierādījumi, ka jūras bioloģisko 
resursu saglabāšanās vai jūras ekosistēma 
ir nopietni apdraudēta un ir vajadzīga 

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

un ir vajadzīga tūlītēja rīcība, Komisija pēc 
dalībvalsts pamatota pieprasījuma vai pēc 
savas ierosmes var lemt par ārkārtas 
pasākumiem, lai mazinātu apdraudējumu.

Or. es

Grozījums Nr. 1414
Carmen Fraga Estévez

Regulas priekšlikums
3. daļa – 13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pamatoto pieprasījumu, kas minēts 
1. punktā, dalībvalsts nosūta vienlaikus 
Komisijai, citām dalībvalstīm un 
attiecīgajām konsultatīvajām padomēm.

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 1415
Dolores García-Hierro Caraballo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pamatoto pieprasījumu, kas minēts 
1. punktā, dalībvalsts nosūta vienlaikus 
Komisijai, citām dalībvalstīm un 
attiecīgajām konsultatīvajām padomēm.

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 1416
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
3. daļa – 13. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pamatoto pieprasījumu, kas minēts 
1. punktā, dalībvalsts nosūta vienlaikus 
Komisijai, citām dalībvalstīm un 
attiecīgajām konsultatīvajām padomēm.

2. Pamatoto pieprasījumu, kas minēts 
1. punktā, dalībvalsts nosūta vienlaikus 
Komisijai, citām dalībvalstīm un 
attiecīgajām konsultatīvajām padomēm.
Tās var iesniegt savas rakstiskās 
atsauksmes Komisijai piecu darbdienu 
laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. 
Komisija pieņem lēmumu 15 darbdienu 
laikā pēc 1. punktā minētā pieprasījuma 
saņemšanas.

Or. fr

Grozījums Nr. 1417
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
3. daļa – 13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pamatoto pieprasījumu, kas minēts 
1. punktā, dalībvalsts nosūta vienlaikus 
Komisijai, citām dalībvalstīm un 
attiecīgajām konsultatīvajām padomēm.

2. Pamatoto pieprasījumu, kas minēts 
1. punktā, dalībvalsts nosūta vienlaikus 
Komisijai un citām dalībvalstīm.

Or. es

Grozījums Nr. 1418
Ian Hudghton

Regulas priekšlikums
3. daļa – 13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pamatoto pieprasījumu, kas minēts 
1. punktā, dalībvalsts nosūta vienlaikus 
Komisijai, citām dalībvalstīm un 
attiecīgajām konsultatīvajām padomēm.

2. Pamatoto pieprasījumu, kas minēts 
1. punktā, dalībvalsts nosūta vienlaikus 
Komisijai, citām dalībvalstīm un 
attiecīgajām konsultatīvajām padomēm.
Tās var iesniegt savas rakstiskās 
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atsauksmes Komisijai piecu darbdienu 
laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. 
Komisija pieņem lēmumu 15 darbdienu 
laikā pēc 1. punktā minētā pieprasījuma 
saņemšanas.

Or. en

Pamatojums

Atbilstīgi spēkā esošajiem tiesību aktiem, Būtu skaidri jādefinē un jāierobežo iespēja izmantot 
ārkārtas pasākumus.

Grozījums Nr. 1419
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pamatoto pieprasījumu, kas minēts 
1. punktā, dalībvalsts nosūta vienlaikus 
Komisijai, citām dalībvalstīm un 
attiecīgajām konsultatīvajām padomēm.

2. Pamatoto pieprasījumu, kas minēts 
1. punktā, dalībvalsts nosūta vienlaikus 
Komisijai, citām dalībvalstīm un 
attiecīgajām konsultatīvajām padomēm.
Komisija pieņem lēmumu 15 darbdienu 
laikā pēc 1. punktā minētā pieprasījuma 
saņemšanas; par šo lēmumu informē 
attiecīgās dalībvalstis, Eiropas 
Parlamentu un Padomi un to publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Or. es

Grozījums Nr. 1420
Alain Cadec

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ārkārtas pasākumi stājas spēkā tūlīt 
pēc paziņošanas par tiem dalībvalstīm un 
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konsultatīvajām padomēm.

Or. fr

Grozījums Nr. 1421
Kriton Arsenis, Guido Milana

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ārkārtas pasākumi tūlīt stājas spēkā. 
Par tiem informē attiecīgās dalībvalstis, 
un tos publicē Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Grozījums Nr. 1422
Estelle Grelier

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija veic ierosināto pasākumu 
sociālekonomiskās ietekmes novērtēšanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 1423
Izaskun Bilbao Barandica

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pieprasījumu iesniedz kopā ar 
ziņojumu par ietekmi uz sociālo un 
nodarbinātības jomu un ekonomiskajiem 
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pasākumiem tās mazināšanai.

Or. es

Grozījums Nr. 1424
Ian Hudghton

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ārkārtas pasākumi tūlīt stājas spēkā. 
Par tiem informē attiecīgās dalībvalstis, 
un tos publicē Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Atbilstīgi spēkā esošajiem tiesību aktiem. Būtu skaidri jādefinē un jāierobežo iespēja izmantot 
ārkārtas pasākumus.

Grozījums Nr. 1425
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija veic ierosināto pasākumu 
sociālekonomiskās ietekmes novērtēšanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 1426
Carmen Fraga Estévez

Regulas priekšlikums
3. daļa – 14. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. pants svītrots
Tehnisko pasākumu sistēmas
Lai nodrošinātu jūras bioloģisko resursu 
aizsardzību un mazinātu zvejas darbību 
ietekmi uz zivju krājumiem un jūras 
ekosistēmām, izveido tehnisko pasākumu 
sistēmas. Tehnisko pasākumu sistēmas:
(a) palīdz uzturēt vai atjaunot zivju 
krājumus, kuri pārsniedz maksimālā 
ilgtspējīgas ieguves apjoma 
nodrošināšanai vajadzīgo līmeni, 
uzlabojot selektivitāti zivju izmēra ziņā un 
attiecīgā gadījumā sugu ziņā;
(b) samazina mazizmēra īpatņu nozveju 
no zivju krājumiem;
(c) samazina nevēlamu jūras organismu 
nozveju;
(d) mazina zvejas rīku ietekmi uz 
ekosistēmu un vidi, jo īpaši ņemot vērā 
bioloģiski jutīgu krājumu un biotopu 
aizsardzību.

Or. es

Pamatojums

Šajā pantā ietverti noteikumi, kuri jau šajā regulā iepriekš minēti. Turklāt šādi tehniski 
pasākumi būtu jāiekļauj atveseļošanas plānos, šajā pantā tiek vēlreiz minēti 11. pantā 
paredzētie noteikumi, kā arī citi noteikumi, kuri būtu jāiekļauj 15. pantā par piezvejām.

Grozījums Nr. 1427
Dolores García-Hierro Caraballo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 14. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tehnisko pasākumu sistēmas Daudzgadu plānos paredzētās tehnisko 
pasākumu sistēmas
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Or. es

Grozījums Nr. 1428
Dolores García-Hierro Caraballo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 14. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pamatojoties uz atzinmiem, ko iesniegusi 
ZZTEK (Zivsaimniecības zinātnes, 
tehnikas un ekonomikas komiteja) un 
reģionālās konsultatīvās s padomes 
(RKP), lai nodrošinātu jūras bioloģisko 
resursu aizsardzību un mazinātu zvejas 
darbību ietekmi uz zivju krājumiem un 
jūras ekosistēmām, Padome un Eiropas 
Parlaments izveido tehnisko pasākumu 
sistēmas. Tehnisko pasākumu sistēmas:

Or. es

Grozījums Nr. 1429
Estelle Grelier

Regulas priekšlikums
3. daļa – 14. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Lai nodrošinātu jūras bioloģisko resursu 
aizsardzību un mazinātu zvejas darbību 
ietekmi uz zivju krājumiem un jūras 
ekosistēmām, pēc apspriešanās ar 
konsultatīvajām padomēm un 
pamatojoties uz ZZTEK atzinumiem, 
izveido tehnisko pasākumu sistēmas. 
Tehnisko pasākumu sistēmas:

Or. fr
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Grozījums Nr. 1430
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
3. daļa – 14. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Lai ES ūdeņos un ES kuģiem, kas 
darbojas ārpus ES ūdeņiem, nodrošinātu, 
ka zivju krājumu populācijas tiek 
uzturētas vai atjaunotas virs līmeņa, kurš 
spēj nodrošināt maksimālo ilgtspējīgas 
ieguves apjomu līdz 2015. gadam, 
maksimālo ilgtspējīgo ekonomisko ieguves 
apjomu līdz 2020. gadam un labu 
Kopienas jūras vides statusu līdz 
2020. gadam, izveido tehnisko pasākumu 
sistēmas. Tehnisko pasākumu sistēmas:

Or. en

Grozījums Nr. 1431
George Lyon

Regulas priekšlikums
3. daļa – 14. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Lai nodrošinātu jūras bioloģisko resursu 
aizsardzību un mazinātu zvejas darbību 
ietekmi uz zivju krājumiem un jūras 
ekosistēmām, ciešā sadarbībā ar 
ieinteresētajām personām attiecībā uz 
konkrēto zvejas vietu izveido tehnisko 
pasākumu sistēmas. Tehnisko pasākumu 
sistēmas:

Or. en

Grozījums Nr. 1432
Ian Hudghton
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Regulas priekšlikums
3. daļa – 14. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1433
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
3. daļa – 14. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Lai nodrošinātu jūras bioloģisko resursu 
aizsardzību un mazinātu zvejas darbību 
ietekmi uz zivju krājumiem un jūras 
ekosistēmām, izveido tehnisko pasākumu 
sistēmas, ko piemēro zvejas darbībām ES 
ūdeņos un ārpus tiem. Tehnisko pasākumu 
sistēmas:

Or. en

Pamatojums

KZP mērķi jāattiecina uz visām zvejas darbībām Savienībā un ārpus tās.

Grozījums Nr. 1434
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Regulas priekšlikums
3. daļa – 14. pants – 1. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Lai nodrošinātu jūras vides, tostarp jūras 
bioloģisko resursu, aizsardzību un 
mazinātu zvejas darbību ietekmi uz zivju 
krājumiem un citām sugām, izveido un 
jaunajos un esošajos daudzgadu plānos 
triju gadu laikā ievieš tehnisko pasākumu 
sistēmas. Tehnisko pasākumu sistēmas:

Or. en

Grozījums Nr. 1435
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 14. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Lai nodrošinātu jūras bioloģisko resursu 
aizsardzību un mazinātu zvejas un
akvakultūras darbību ietekmi uz zivju 
krājumiem un jūras ekosistēmām, pēc 
reģionālo konsultatīvo padomju atzinuma 
saņemšanas izveido tehnisko pasākumu 
sistēmas. Tehnisko pasākumu sistēmas:

Or. es

Grozījums Nr. 1436
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
3. daļa – 14. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. el

Grozījums Nr. 1437
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
3. daļa – 14. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) palīdz uzturēt vai atjaunot zivju 
krājumus, kuri pārsniedz maksimālā 
ilgtspējīgas ieguves apjoma nodrošināšanai
vajadzīgo līmeni, uzlabojot selektivitāti 
zivju izmēra ziņā un attiecīgā gadījumā 
sugu ziņā;

(a) palīdz uzturēt vai atjaunot zivju 
krājumus maksimālā ilgtspējīgas ieguves 
apjoma nodrošināšanai vajadzīgajā līmenī, 
uzlabojot selektivitāti zivju izmēra ziņā un 
attiecīgā gadījumā sugu ziņā;

Or. fr

Grozījums Nr. 1438
Dolores García-Hierro Caraballo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 14. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) palīdz uzturēt vai atjaunot zivju 
krājumus, kuri pārsniedz maksimālā 
ilgtspējīgas ieguves apjoma 
nodrošināšanai vajadzīgo līmeni, 
uzlabojot selektivitāti zivju izmēra ziņā un 
attiecīgā gadījumā sugu ziņā;

(a) palīdz uzturēt vai atjaunot zivju 
krājumus bioloģiski drošā līmenī, 
uzlabojot selektivitāti zivju izmēra ziņā un 
attiecīgā gadījumā sugu ziņā;

Or. es

Grozījums Nr. 1439
Estelle Grelier
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Regulas priekšlikums
3. daļa – 14. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) palīdz uzturēt vai atjaunot zivju 
krājumus, kuri pārsniedz maksimālā 
ilgtspējīgas ieguves apjoma nodrošināšanai 
vajadzīgo līmeni, uzlabojot selektivitāti 
zivju izmēra ziņā un attiecīgā gadījumā 
sugu ziņā;

(a) palīdz uzturēt vai atjaunot zivju 
krājumus maksimālā ilgtspējīgas ieguves 
apjoma nodrošināšanai vajadzīgajā līmenī, 
uzlabojot selektivitāti zivju izmēra ziņā un 
attiecīgā gadījumā sugu ziņā;

Or. fr

Grozījums Nr. 1440
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
3. daļa – 14. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) palīdz uzturēt vai atjaunot zivju 
krājumus, kuri pārsniedz maksimālā 
ilgtspējīgas ieguves apjoma nodrošināšanai 
vajadzīgo līmeni, uzlabojot selektivitāti 
zivju izmēra ziņā un attiecīgā gadījumā 
sugu ziņā;

(a) palīdz uzturēt vai atjaunot zivju 
krājumus, kuri pārsniedz maksimālā 
ilgtspējīgas ieguves apjoma, maksimālā 
ilgtspējīgas ekonomiskas ieguves apjoma
nodrošināšanai vajadzīgo līmeni un kuros 
ir veselīgs vecuma un izmēra sadalījums, 
uzlabojot selektivitāti zivju izmēra ziņā un 
attiecīgā gadījumā sugu ziņā un pieņemot 
noteikumus, kas neļauj pārsniegt 
saglabāšanas atskaites punktus;

Or. en

Grozījums Nr. 1441
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Regulas priekšlikums
3. daļa – 14. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) palīdz uzturēt vai atjaunot zivju (a) palīdz uzturēt vai atjaunot zivju 
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krājumus, kuri pārsniedz maksimālā 
ilgtspējīgas ieguves apjoma nodrošināšanai 
vajadzīgo līmeni, uzlabojot selektivitāti 
zivju izmēra ziņā un attiecīgā gadījumā 
sugu ziņā;

krājumus maksimālā ilgtspējīgas ieguves 
apjoma nodrošināšanai vajadzīgajā līmenī, 
ja iespējams, uzlabojot selektivitāti zivju 
izmēra ziņā un attiecīgā gadījumā sugu 
ziņā;

Or. en

Grozījums Nr. 1442
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
3. daļa – 14. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) palīdz uzturēt vai atjaunot zivju 
krājumus, kuri pārsniedz maksimālā 
ilgtspējīgas ieguves apjoma nodrošināšanai 
vajadzīgo līmeni, uzlabojot selektivitāti 
zivju izmēra ziņā un attiecīgā gadījumā 
sugu ziņā;

(a) palīdz uzturēt vai atjaunot zvejoto sugu 
populāciju, kura pārsniedz maksimālā 
ilgtspējīgas ieguves apjoma nodrošināšanai 
vajadzīgo līmeni, uzlabojot selektivitāti 
zivju izmēra ziņā un attiecīgā gadījumā 
sugu ziņā;

Or. en

Pamatojums

Paredz plašāku piemērošanas jomu, lai ietvertu citas sugas, kas nav zivis.

Grozījums Nr. 1443
Luis Manuel Capoulas Santos

Regulas priekšlikums
3. daļa – 14. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) palīdz uzturēt vai atjaunot zivju 
krājumus, kuri pārsniedz maksimālā 
ilgtspējīgas ieguves apjoma nodrošināšanai 
vajadzīgo līmeni, uzlabojot selektivitāti 
zivju izmēra ziņā un attiecīgā gadījumā 
sugu ziņā;

(a) palīdz uzturēt vai atjaunot zivju 
krājumus maksimālā ilgtspējīgas ieguves 
apjoma nodrošināšanai vajadzīgajā līmenī, 
uzlabojot selektivitāti zivju izmēra ziņā un 
attiecīgā gadījumā sugu ziņā;
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Or. pt

Grozījums Nr. 1444
Ana Miranda

Regulas priekšlikums
3. daļa – 14. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) palīdz uzturēt vai atjaunot zivju 
krājumus, kuri pārsniedz maksimālā 
ilgtspējīgas ieguves apjoma 
nodrošināšanai vajadzīgo līmeni, 
uzlabojot selektivitāti zivju izmēra ziņā un 
attiecīgā gadījumā sugu ziņā;

(a) palīdz uzturēt vai atjaunot zivju 
krājumus, kuri pārsniedz bioloģiski drošo
līmeni, uzlabojot selektivitāti zivju izmēra 
ziņā un attiecīgā gadījumā sugu ziņā;

Or. es

Grozījums Nr. 1445
George Lyon

Regulas priekšlikums
3. daļa – 14. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) palīdz uzturēt vai atjaunot zivju 
krājumus, kuri pārsniedz maksimālā 
ilgtspējīgas ieguves apjoma nodrošināšanai 
vajadzīgo līmeni, uzlabojot selektivitāti 
zivju izmēra ziņā un attiecīgā gadījumā 
sugu ziņā;

(a) palīdz uzturēt vai atjaunot zivju 
krājumus maksimālā ilgtspējīgas ieguves 
apjoma nodrošināšanai vajadzīgajā līmenī, 
ja iespējams, uzlabojot selektivitāti zivju 
izmēra ziņā un attiecīgā gadījumā sugu 
ziņā;

Or. en

Grozījums Nr. 1446
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
3. daļa – 14. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) samazina mazizmēra īpatņu nozveju no 
zivju krājumiem;

(b) palīdz nodrošināt, ka visiem zivju 
krājumiem ir veselīgu krājumu 
raksturojošs populācijas vecuma un 
izmēra sadalījums, kā arī samazina, uu, ja 
iespējams, izskauž mazizmēra īpatņu 
nozveju no zivju krājumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 1447
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
on behalf of the ECR Group

Regulas priekšlikums
3. daļa – 14. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) samazina mazizmēra īpatņu nozveju no 
zivju krājumiem;

(b) nepieļauj, līdz minimumam samazina 
un, ja iespējams, izskauž mazizmēra īpatņu 
nozveju no zivju krājumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 1448
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
3. daļa – 14. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) samazina mazizmēra īpatņu nozveju no 
zivju krājumiem;

(b) samazina sugu mazuļu nozveju;

Or. en

Pamatojums

Lai pārvaldītu zivju krājumu atjaunošanos un lai nākotnei nodrošinātu ilgtspējīgu 
zivsaimniecības nozari, ir pēc iespējas jāsamazina zivju sugu mazuļu nozveja.
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Grozījums Nr. 1449
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Regulas priekšlikums
3. daļa – 14. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) samazina mazizmēra īpatņu nozveju no 
zivju krājumiem;

(b) samazina un, ja iespējams, nepieļauj, 
samazina līdz minimumam un izskauž 
mazizmēra īpatņu nozveju no zivju 
krājumiem;

Or. en

Pamatojums

Lai izskaustu izmetumus, visefektīvākie līdzekļi ir to nepieļaušana un samazināšana līdz 
minimumam.

Grozījums Nr. 1450
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Regulas priekšlikums
3. daļa – 14. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) samazina mazizmēra īpatņu nozveju no 
zivju krājumiem;

(b) samazina līdz minimumam un 
pakāpenisku izskauž mazizmēra īpatņu 
nozveju no zivju krājumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 1451
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
3. daļa – 14. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) samazina nevēlamu jūras organismu (c) samazina un, ja iespējams, izskauž
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nozveju; nemērķa sugu, neaizsargātu un 
aizsargājamo sugu un citu nevēlamu jūras 
organismu nozveju;

Or. en

Grozījums Nr. 1452
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
on behalf of the ECR Group

Regulas priekšlikums
3. daļa – 14. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) samazina nevēlamu jūras organismu 
nozveju;

(c) nepieļauj, maksimāli samazina un, ja 
iespējams, izskauž nevēlamu jūras 
organismu nozveju;

Or. en

Grozījums Nr. 1453
Julie Girling

Regulas priekšlikums
3. daļa – 14. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) samazina nevēlamu jūras organismu 
nozveju;

(c) maksimāli samazina un, ja iespējams,
izskauž nevēlamu jūras organismu nozveju 
un jūras putnu sagūstīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 1454
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Regulas priekšlikums
3. daļa – 14. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) samazina nevēlamu jūras organismu 
nozveju;

(c) maksimāli samazina un pakāpeniski 
izskauž jūras organismu nevēlamu un 
neatļautu nozveju, kā arī jūras putnu 
sagūstīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 1455
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 14. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) samazina nevēlamu jūras organismu 
nozveju;

(c) samazina nevēlamu ūdens organismu 
nozveju, kā arī putnu sagūstīšanu; 

Or. es

Grozījums Nr. 1456
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
3. daļa – 14. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) nosaka saskaņotu zivju krājumu 
atjaunošanas apgabalu tīklu, lai palīdzētu 
uzturēt vai atjaunot zivju krājumu 
populācijas virs līmeņa, kas spēj 
nodrošināt maksimālo ilgtspējīgas ieguves 
apjomu līdz 2015. gadam, maksimālo 
ilgtspējīgas ekonomikas ieguves apjomu 
līdz 2020. gadam un labu Kopienas jūras 
vides statusu līdz 2020. gadam;

Or. en



PE491.360v01-00 64/175 AM\905829LV.doc

LV

Grozījums Nr. 1457
Dolores García-Hierro Caraballo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 14. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. es

Grozījums Nr. 1458
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
3. daļa – 14. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(d) mazina visu zvejas rīku ietekmi uz 
ekosistēmu un vidi, jo īpaši ņemot vērā 
bioloģiski jutīgu krājumu un biotopu 
aizsardzību un laba vides statusa 
veicināšanu jūras videi, kā noteikts 
Direktīvā 2008/56/EK;

Or. en

Grozījums Nr. 1459
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Regulas priekšlikums
3. daļa – 14. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 1460
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 14. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 1461
Ana Miranda

Regulas priekšlikums
3. daļa – 14. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) nosaka minimālos izmērus, kā minēts 
15. panta 2. punktā.

Or. es

Grozījums Nr. 1462
Dolores García-Hierro Caraballo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 14. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) nosaka minimālos saglabāšanas 
izmērus, kā minēts 15. panta 2. punktā.

Or. es
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Grozījums Nr. 1463
Ian Hudghton

Regulas priekšlikums
3. daļa – 14. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) jāpieņem tā, kā tas ir vispiemērotāk 
katrai dalībvalstij, jūras baseinam un 
zvejas vietai.

Or. en

Grozījums Nr. 1464
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 14. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) importētajiem produktiem no trešām 
valstīm nosaka saglabāšanas minimālos 
atsauces izmērus, kā minēts 15. panta 
2. punktā.

Or. es

Grozījums Nr. 1465
Dolores García-Hierro Caraballo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 14. pants – 1. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) ņem vērā šo pasākumu pieņemšanas 
izraisītās sociālekonomiskās sekas.

Or. es
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Grozījums Nr. 1466
Ana Miranda

Regulas priekšlikums
3. daļa – 14. pants – 1. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) pieprasa minimālo saglabāšanas 
izmēru no trešām valstīm importētajiem 
zivju un akvakultūras produktiem;

Or. es

Grozījums Nr. 1467
Ana Miranda

Regulas priekšlikums
3. daļa – 14. pants – 1. punkts – dc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(dc) ņem vērā šo pasākumu pieņemšanas 
izraisītās sociālekonomiskās sekas.

Or. es

Grozījums Nr. 1468
Peter van Dalen, Struan Stevenson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbrīvojumi no pašreizējiem tehniskajiem 
pasākumiem:
(a) atkāpjoties no Regulas (EK) 
Nr. 850/1998 31. panta 1. punkta, jūras 
organismus drīkst zvejot, izmantojot 
elektrisko strāvu, ar nosacījumu, ka 
izmantotie zvejas rīki atbilst attiecīgajām 
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tehniskajām specifikācijām;
(b) šā punkta a) apakšpunktā minētās 
tehniskās specifikācijas pieņem Komisija; 
šos pasākumus īsteno saskaņā ar 
56. pantā minēto faktu vākšanas 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina iespēju izmantot īpašu, selektīvu un inovatīvu zvejas paņēmienu: 
zveju, izmantojot elektriskos impulsus.

Grozījums Nr. 1469
Kriton Arsenis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 1470
Kriton Arsenis, Guido Milana

Regulas priekšlikums
3. daļa – 14. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija publicē saskaņā ar šo pantu 
pieņemtās tehnisko pasākumu sistēmas.

Or. en
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Grozījums Nr. 1471
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pienākums izkraut visas nozvejas No komerciāliem krājumiem veiktas 
nevēlamas nozvejas būtisks samazinājums

Or. fr

Grozījums Nr. 1472
Estelle Grelier

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pienākums izkraut visas nozvejas Izmetumi

Or. fr

Grozījums Nr. 1473
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pienākums izkraut visas nozvejas Pienākums reģistrēt un izkraut visas 
nozvejas

Or. en

Grozījums Nr. 1474
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk
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Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pienākums izkraut visas nozvejas Pienākums izkraut un reģistrēt visas 
komerciāli zvejotas sugas

Or. en

Grozījums Nr. 1475
Ian Hudghton

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pienākums izkraut visas nozvejas Pienākums novērst izmetumus

Or. en

Grozījums Nr. 1476
Estelle Grelier

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

(a) ne vēlāk kā no 2014. gada 1. janvāra:
– makrele, siļķe, stavrida, putasu, 
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kaproīdas, anšovs, argentīna, sardinella, 
moiva,
– zilā tunzivs, zobenzivs, svītrainā tunzivs, 
lielacu tunzivs, dažādas buriniekzivis, 
marlīni un šķēpneši;
(b) ne vēlāk kā no 2015. gada 1. janvāra: 
menca, heks, jūrasmēle;
(c) ne vēlāk kā no 2016. gada 1. janvāra: 
pikša, merlangs, megrims, jūrasvelni, 
jūras zeltplekste, jūras līdaka, saida, 
pollaks, mazmutes plekste, akmeņplekste, 
gludais rombs, zilā jūras līdaka, melnā 
mataste, strupdeguna garaste, Atlantijas 
lielgalvis, Grenlandes paltuss, brosme, 
sarkanasari un Vidusjūras bentisko sugu 
krājumi.

Or. fr

Grozījums Nr. 1477
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

(a) ne vēlāk kā no 2014. gada 1. janvāra:
– makrele, siļķe, stavrida, putasu, 
kaproīdas, anšovs, argentīna, sardinella, 
moiva,
– zilā tunzivs, zobenzivs, svītrainā tunzivs, 
lielacu tunzivs, dažādas buriniekzivis, 
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marlīni un šķēpneši;
(b) ne vēlāk kā no 2015. gada 1. janvāra: 
menca, heks, jūrasmēle;
(c) ne vēlāk kā no 2016. gada 1. janvāra: 
pikša, merlangs, megrims, jūrasvelni, 
jūras zeltplekste, jūras līdaka, saida, 
pollaks, mazmutes plekste, akmeņplekste, 
gludais rombs, zilā jūras līdaka, melnā 
mataste, strupdeguna garaste, Atlantijas 
lielgalvis, Grenlandes paltuss, brosme, 
sarkanasari un Vidusjūras bentisko sugu 
krājumi.

Or. fr

Grozījums Nr. 1478
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

(a) ne vēlāk kā no 2014. gada 1. janvāra:
– makrele, siļķe, stavrida, putasu, 
kaproīdas, anšovs, argentīna, sardinella, 
moiva,
– zilā tunzivs, zobenzivs, svītrainā tunzivs, 
lielacu tunzivs, dažādas buriniekzivis, 
marlīni un šķēpneši;
(b) ne vēlāk kā no 2015. gada 1. janvāra: 
menca, heks, jūrasmēle;
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(c) ne vēlāk kā no 2016. gada 1. janvāra: 
pikša, merlangs, megrims, jūrasvelni, 
jūras zeltplekste, jūras līdaka, saida, 
pollaks, mazmutes plekste, akmeņplekste, 
gludais rombs, zilā jūras līdaka, melnā 
mataste, strupdeguna garaste, Atlantijas 
lielgalvis, Grenlandes paltuss, brosme, 
sarkanasari un Vidusjūras bentisko sugu 
krājumi.

Or. fr

Grozījums Nr. 1479
Carmen Fraga Estévez

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Daudzgadu plānos iekļauj pasākumus, 
kas saistīti ar visu to zivju krājumu 
obligātu izkraušanu, uz kuriem attiecas 
nozvejas limiti, kas noteikti zvejas darbībās 
Savienības ūdeņos iegūtām nozvejām.
Ņemot vērā katras zvejas vietas īpatnības, 
daudzgadu plānos nosaka datumus, no 
kuriem visas nozvejas tiek paceltas un 
paturētas uz zvejas kuģiem, un reģistrētas 
un izkrautas.  Daudzgadu plānos šos 
pienākumus sāk iekļaut pēc iespējas īsākā 
periodā atkarībā no attiecīgajām sugām 
un ne vēlāk kā 2020. gadā visiem zivju 
krājumiem, uz kuriem attiecas nozvejas 
limiti.

Or. es

Pamatojums

Ņemot vērā zvejas darbību daudzveidību Eiropas Savienībā, pienākums izkraut visas nozvejas 
būtu jānosaka par ikviena daudzgadu plāna neatņemamu sastāvdaļu.
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Grozījums Nr. 1480
Dolores García-Hierro Caraballo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Visas nozvejas no zivju krājumiem, uz 
kuriem attiecas nozvejas limiti, kas iegūtas 
zvejas darbībās Savienības ūdeņos vai ko 
Savienības zvejas kuģi ieguvuši ārpus 
Savienības ūdeņiem, tiek paceltas un 
paturētas uz zvejas kuģiem, un reģistrētas 
un izkrautas, izņemot gadījumus, kad tās 
izmanto kā dzīvo ēsmu, saskaņā ar 
proporcionalitātes principu un piemērojot 
pakāpenisku, katrai zvejas vietai 
atbilstošu pieeju, kā arī nosakot 
īstenošanas termiņu, kas nav mazāks par 
10 gadiem.
Šā pasākuma ieviešanai pēc reģionālo 
konsultatīvo padomju (RKP) atzinuma 
saņemšanas būs nepieciešama Komisijas 
veikta skaidra un sīka izpēte par tā 
ietekmi uz nodarbinātību un zvejniecības 
uzņēmumiem ES. Komisija arī nosaka, 
kādi mehānismi būs izmantojami, lai 
aprēķinātu izmetumus un izlemtu, vai tiks 
palielinātas zvejas kvotas, un kādā veidā 
šis pasākums tiks īstenots jauktu dažādu 
sugu zvejas gadījumā.

Or. es

Grozījums Nr. 1481
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visas tās nozvejas no turpmāk minēto 
sugu zivju krājumiem, uz kuriem attiecas 
nozvejas limiti, kas iegūtas zvejas darbībās 

1. Visas tās zvejoto sugu nozvejas, kas 
iegūtas zvejas darbībās Savienības ūdeņos 
vai ko Savienības zvejas kuģi ieguvuši 
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Savienības ūdeņos vai ko Savienības zvejas 
kuģi ieguvuši ārpus Savienības ūdeņiem, 
tiek paceltas un paturētas uz zvejas 
kuģiem, un reģistrētas un izkrautas, 
izņemot gadījumus, kad tās izmanto kā 
dzīvo ēsmu, saskaņā ar šādu grafiku:

ārpus Savienības ūdeņiem, tiek paceltas un 
paturētas uz zvejas kuģiem, un reģistrētas 
un izkrautas, un tiek atskaitītas no zvejas 
kuģim piešķirtajām individuālajām zvejas 
iespējām un dalībvalsts zvejas iespējām,
izņemot gadījumus, kad tās izmanto kā 
dzīvo ēsmu vai kad pēc izmetumiem jūrā 
tiek palaistas nemērķa sugas ar augstu 
izdzīvošanas rādītāju, saskaņā ar šādu 
grafiku:

Or. en

Grozījums Nr. 1482
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Visas tās nozvejas no komerciāliem 
mērķiem zvejotām zivīm, kas iegūtas 
zvejas darbībās Savienības ūdeņos vai ko 
Savienības zvejas kuģi ieguvuši ārpus 
Savienības ūdeņiem, tiek paceltas un 
paturētas uz zvejas kuģiem, un reģistrētas 
un izkrautas, izņemot gadījumus, kad tās 
izmanto kā dzīvo ēsmu, saskaņā ar šādu 
grafiku:

Or. en

Grozījums Nr. 1483
Chris Davies, Linda McAvan

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visas tās nozvejas no turpmāk minēto 
sugu zivju krājumiem, uz kuriem attiecas 
nozvejas limiti, kas iegūtas zvejas darbībās 

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

Savienības ūdeņos vai ko Savienības zvejas 
kuģi ieguvuši ārpus Savienības ūdeņiem, 
tiek paceltas un paturētas uz zvejas 
kuģiem, un reģistrētas un izkrautas
Savienības ostās vai trešo valstu norādītās 
ostās, izņemot gadījumus, kad tās izmanto 
kā dzīvo ēsmu, vai tad, ja tās Komisijas 
izveidotajā un uzturētajā reģistrā 
noteiktas kā sugas, uz kurām attiecināti 
īpaši atbrīvojumi, saskaņā ar šādu grafiku:

Or. en

Pamatojums

Reģistrā būtu skaidri jānorāda atbrīvojumi no izmetumu aizlieguma, lai nepieļautu, ka rodas 
nepilnības saistībā ar visu nozveju izkraušanas pienākuma neievērošanu.

Grozījums Nr. 1484
Jens Nilsson

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Visas tās nozvejas no komerciālo sugu
zivīm, kas iegūtas zvejas darbībās 
Savienības ūdeņos vai ko Savienības zvejas 
kuģi ieguvuši ārpus Savienības ūdeņiem, 
tiek paceltas un paturētas uz zvejas 
kuģiem, un reģistrētas un izkrautas, 
izņemot jutīgu sugu zivis, to sugu zivis, 
kuras, pamatojoties uz zinātniskajiem 
ieteikumiem, var izdzīvot pēc izmešanas,
vai gadījumus, kad tās izmanto kā dzīvo 
ēsmu, saskaņā ar šādu grafiku: 
(a) ne vēlāk kā no 2014. gada 1. janvāra:

attiecībā uz zveju Baltijas jūrā, mazapjoma 
pelaģisko zveju un rūpniecisko zveju;

(b) ne vēlāk kā no 2015. gada 1. janvāra:
attiecībā uz visām pārējām zvejas vietām.

Or. en
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Pamatojums

Izmetumu aizliegums ir būtisks ilgtspējīgas zivsaimniecības komponents. Lai nepieļautu 
kontroles un pārvaldības problēmas, aizliegumam vajadzētu būt vispārējam (taču ar 
atbrīvojumu sarakstu), un labākais variants būtu tā ieviešana visās zvejas vietās vienlaikus. 
(Tomēr varētu būt iespējams paredzēt agrāku ieviešanu zvejai Baltijas jūrā ģeogrāfiskās 
izolētības dēļ; tas pats varētu attiekties arī uz mazapjoma pelaģisko zveju un rūpniecisko 
zveju, jo attiecībā uz tām šāds aizliegums ir salīdzinoši vienkārši īstenojams).

Grozījums Nr. 1485
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Visas tās nozvejoto sugu nozvejas, 
tostarp blakussugu piezvejas, kas iegūtas 
turpmāk minēto zvejas vietu zvejas 
darbībās Savienības ūdeņos vai ko 
Savienības zvejas kuģi ieguvuši ārpus 
Savienības ūdeņiem

(i) tiek reģistrētas un attiecībā uz zivju 
krājumiem, uz kuriem attiecas zvejas 
iespējas, nekavējoties tiek atskaitītas no 
zvejas kuģim piešķirtajām individuālajām 
zvejas iespējām un dalībvalsts zvejas 
iespējām; un
(ii) tiek paceltas un paturētas uz zvejas 
kuģiem, un izkrautas, izņemot gadījumus, 
kad tās izmanto kā dzīvo ēsmu, saskaņā ar 
šādu grafiku:

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā ietverta prasība, lai uz visām nozvejotajām sugām, tostarp blakussugām, 
attiektos pienākums attiecīgos gadījumos tās reģistrēt un aprēķināt nozveju attiecībā pret 
kvotām, vienlaikus piemērojot pakāpenisku, katrai konkrētajai zvejas vietai atbilstošu pieeju, 
ieviešot referentes ierosināto izkraušanas pienākumu.
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Grozījums Nr. 1486
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Visas tās nozvejas no turpmāk minēto 
sugu zivju krājumiem, uz kuriem attiecas 
nozvejas limiti, kas iegūtas zvejas darbībās 
Savienības ūdeņos vai ko Savienības zvejas 
kuģi ieguvuši ārpus Savienības ūdeņiem, 
tiek paceltas un paturētas uz zvejas 
kuģiem, un reģistrētas un izkrautas, 
ievērojot katras konkrētās zvejas vietas 
analīzes datus un ņemot vērā tehniskos, 
regulatīvos un ar tirgu saistītos aspektus, 
lai līdz minimumam samazinātu 
sociālekonomisko ietekmi uz zvejniecības 
nozari un nodrošinātu ilgtermiņa 
ilgtspējību, nepieļaujot sasteigtu 
pasākumu pieņemšanu, kuri varētu 
destabilizēt nozari, izņemot gadījumus, 
kad tās izmanto kā dzīvo ēsmu, saskaņā ar 
šādu grafiku:

Or. es

Grozījums Nr. 1487
Bastiaan Belder

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visas tās nozvejas no turpmāk minēto 
sugu zivju krājumiem, uz kuriem attiecas 
nozvejas limiti, kas iegūtas zvejas darbībās 
Savienības ūdeņos vai ko Savienības zvejas 
kuģi ieguvuši ārpus Savienības ūdeņiem, 
tiek paceltas un paturētas uz zvejas 
kuģiem, un reģistrētas un izkrautas, 

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

un izkrautas, izņemot gadījumus, kad tās 
izmanto kā dzīvo ēsmu, saskaņā ar šādu 
grafiku:

Or. en

Grozījums Nr. 1488
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Visas tās nozvejas no turpmāk minēto 
sugu zivju krājumiem, uz kuriem attiecas 
nozvejas limiti, kas iegūtas zvejas darbībās 
Savienības ūdeņos vai ko Savienības zvejas 
kuģi ieguvuši ārpus Savienības ūdeņiem, 
pēc laikposma, kurā pilnībā izpētītas visas 
praktiski pielietojamās metodes nevēlamas 
piezvejas nepieļaušanai un samazināšanai 
līdz minimumam, tiek paceltas un 
paturētas uz zvejas kuģiem, un reģistrētas 
un izkrautas, izņemot gadījumus, kad tās 
izmanto kā dzīvo ēsmu, saskaņā ar šādu 
grafiku:

Or. en

Pamatojums

Visu nozveju izkraušana neatrisinās izmetumu problēmu, kura ir jārisin, izstrādājot jaunas 
metodes, ar ko pirmām kārtām tos nepieļauj un samazina līdz minimumam.

Grozījums Nr. 1489
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

izmantojamo sugu zivju krājumiem, uz 
kuriem attiecas nozvejas limiti, kas iegūtas 
zvejas darbībās Savienības ūdeņos vai ko 
Savienības zvejas kuģi ieguvuši ārpus 
Savienības ūdeņiem, tiek paceltas un 
paturētas uz zvejas kuģiem, un reģistrētas 
un izkrautas, izņemot gadījumus, kad tās 
izmanto kā dzīvo ēsmu, saskaņā ar 
daudzgadu plāniem. Daudzgadu plānos 
nosaka šo pasākumu īstenošanai 
nepieciešamos nosacījumus un var 
apstiprināt obligātās robežvērtības 
attiecībā uz izmetumiem un tām zivju 
sugām, kurām ir augsts izdzīvošanas 
rādītājs pēc izlaišanas atpakaļ jūrā, kā arī 
var atļaut elastīgus pasākumus, kuri 
pielāgoti to zivsaimniecību īpašajām 
iezīmēm, kuras nodarbojas ar jauktu 
dažādu sugu zveju. Komisija ne vēlāk kā 
līdz 2014. gada 1. janvārim iesniedz pilnu
grafiku attiecībā uz to daudzgadu plānu 
pārskatīšanu, kuros nav iekļauti 
noteikumi šajā sakarībā, un attiecībā uz 
atbilstošu plānu pieņemšanu saistībā ar 
iepriekš neiekļautiem zivju krājumiem.

Or. es

Grozījums Nr. 1490
Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Alf Svensson

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Visas tās nozvejas, kas iegūtas zvejas 
darbībās Savienības ūdeņos un ko 
Savienības zvejas kuģi ieguvuši ārpus 
Savienības ūdeņiem, tiek paceltas un 
paturētas uz zvejas kuģiem, un reģistrētas 
un izkrautas ES ostās vai trešo valstu 
noteiktās ostās, ja kuģi zvejo ārpus ES 
ūdeņiem, izņemot gadījumus, kad tās 
izmanto kā dzīvo ēsmu, vai tās minētas to 
sugu reģistrā, uz kurām attiecināti īpaši 
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izņēmumi. Šo reģistru izveido un uztur 
Komisija saskaņā ar šādu grafiku:

Or. en

Grozījums Nr. 1491
Carmen Fraga Estévez

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ne vēlāk kā no 2014. gada 1. janvāra: svītrots
– makrele, siļķe, stavrida, putasu, 
kaproīdas, anšovs, argentīna, sardinella, 
moiva,
– zilā tunzivs, zobenzivs, svītrainā tunzivs, 
lielacu tunzivs, dažādas buriniekzivis, 
marlīni un šķēpneši;

Or. es

Grozījums Nr. 1492
Dolores García-Hierro Caraballo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ne vēlāk kā no 2014. gada 1. janvāra: svītrots
– makrele, siļķe, stavrida, putasu, 
kaproīdas, anšovs, argentīna, sardinella, 
moiva,
– zilā tunzivs, zobenzivs, svītrainā tunzivs, 
lielacu tunzivs, dažādas buriniekzivis, 
marlīni un šķēpneši;

Or. es
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Grozījums Nr. 1493
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ne vēlāk kā no 2014. gada 1. janvāra: svītrots
– makrele, siļķe, stavrida, putasu, 
kaproīdas, anšovs, argentīna, sardinella, 
moiva,
– zilā tunzivs, zobenzivs, svītrainā tunzivs, 
lielacu tunzivs, dažādas buriniekzivis, 
marlīni un šķēpneši;

Or. es

Grozījums Nr. 1494
Dolores García-Hierro Caraballo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – pirmais ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– makrele, siļķe, stavrida, putasu, 
kaproīdas, anšovs, argentīna, sardinella, 
moiva,

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 1495
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – pirmais ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– makrele, siļķe, stavrida, putasu, 
kaproīdas, anšovs, argentīna, sardinella, 
moiva,

svītrots
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Or. es

Grozījums Nr. 1496
Chris Davies, Linda McAvan, Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – pirmais ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– makrele, siļķe, stavrida, putasu, 
kaproīdas, anšovs, argentīna, sardinella, 
moiva,

– mazapjoma pelaģiskā zveja un 
rūpnieciskā zveja (piemēram, šādas 
mērķsugas: makrele, siļķe, stavrida, 
putasu, kaproīdas, anšovs, argentīna, 
sardīne, sardinella, moiva, brētliņa, tūbīte, 
Esmarka menca),

Or. en

Pamatojums

Izkraušanas pienākumam šādā zvejā vajadzētu būt ieviestam līdz 2014. gada 1. janvārim.

Grozījums Nr. 1497
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – pirmais ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– makrele, siļķe, stavrida, putasu, 
kaproīdas, anšovs, argentīna, sardinella, 
moiva,

– mazās pelaģiskās sugas,

Or. en

Grozījums Nr. 1498
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – pirmais ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– makrele, siļķe, stavrida, putasu, 
kaproīdas, anšovs, argentīna, sardinella, 
moiva,

– mazās pelaģiskās zivis (makrele, siļķe, 
stavrida, putasu, kaproīdas, anšovs, 
argentīna, sardinella, moiva),

Or. pt

Grozījums Nr. 1499
Dolores García-Hierro Caraballo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – otrais ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– zilā tunzivs, zobenzivs, svītrainā tunzivs, 
lielacu tunzivs, dažādas buriniekzivis, 
marlīni un šķēpneši;

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 1500
Chris Davies, Linda McAvan, Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – otrais ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– zilā tunzivs, zobenzivs, svītrainā tunzivs, 
lielacu tunzivs, dažādas buriniekzivis, 
marlīni un šķēpneši;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Izkraušanas pienākumam, kas jāievieš līdz 2015. gada 1. janvārim, būtu jāpamatojas uz 
katrai zvejas vietai piemērotu pieeju, nevis uz sugām vērstu pieeju.
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Grozījums Nr. 1501
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – otrais ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– zilā tunzivs, zobenzivs, svītrainā tunzivs, 
lielacu tunzivs, dažādas buriniekzivis, 
marlīni un šķēpneši;

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 1502
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – otrais ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– zilā tunzivs, zobenzivs, svītrainā tunzivs, 
lielacu tunzivs, dažādas buriniekzivis, 
marlīni un šķēpneši;

– lielo pelaģisko zivju sugas; un

Or. en

Grozījums Nr. 1503
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – otrais ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– zilā tunzivs, zobenzivs, svītrainā tunzivs, 
lielacu tunzivs, dažādas buriniekzivis, 
marlīni un šķēpneši;

– lielās pelaģiskās zivis (zilā tunzivs, 
zobenzivs, svītrainā tunzivs, lielacu 
tunzivs, dažādas buriniekzivis, marlīni un 
šķēpneši);

Or. pt
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Grozījums Nr. 1504
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– sugas, kuras izmanto rūpnieciskai 
zvejai;

Or. en

Grozījums Nr. 1505
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– rūpnieciskā zveja;

Or. pt

Grozījums Nr. 1506
Carmen Fraga Estévez

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ne vēlāk kā no 2015. gada 1. janvāra: 
menca, heks, jūrasmēle;

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 1507
Dolores García-Hierro Caraballo
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Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ne vēlāk kā no 2015. gada 1. janvāra: 
menca, heks, jūrasmēle;

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 1508
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ne vēlāk kā no 2015. gada 1. janvāra: 
menca, heks, jūrasmēle;

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 1509
Chris Davies, Linda McAvan

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ne vēlāk kā no 2015. gada 1. janvāra: 
menca, heks, jūrasmēle;

(b) ne vēlāk kā no 2015. gada 1. janvāra:

– bentālo zivju sugu zveja, kuras 
mērķsugas ir baltās un mencveidīgās zivis 
(mērķsugas: menca, pikša, heks, saida);
– lielo pelaģisko zivju zveja (piemēram, 
mērķsugas: tunzivis, zobenzivis un 
dažādas buriniekzivis, marlīni un 
šķēpneši);

Or. en
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Pamatojums

Izkraušanas pienākumam šādā zvejā vajadzētu būt ieviestam līdz 2015. gada 1. janvārim.

Grozījums Nr. 1510
Luis Manuel Capoulas Santos

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ne vēlāk kā no 2015. gada 1. janvāra: 
menca, heks, jūrasmēle;

(b) no 2015. gada 1. janvāra, bet ne vēlāk 
kā 2018. gadā: menca, heks, jūrasmēle;

Or. pt

Grozījums Nr. 1511
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ne vēlāk kā no 2015. gada 1. janvāra: 
menca, heks, jūrasmēle;

(b) ne vēlāk kā no 2015. gada 1. janvāra: 
visas pārējās sugas.

Or. en

Grozījums Nr. 1512
Kārlis Šadurskis

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ne vēlāk kā no 2015. gada 1. janvāra: 
menca, heks, jūrasmēle;

(b) ne vēlāk kā no 2015. gada 1. janvāra: 
zveja Baltijas jūrā;

Or. en
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Grozījums Nr. 1513
Carmen Fraga Estévez

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 1514
Dolores García-Hierro Caraballo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 1515
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1516
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 1517
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(c) ne vēlāk kā no 2018. gada 1. janvāra: 
visas pārējās komerciāli zvejotās sugas.

Or. en

Grozījums Nr. 1518
Chris Davies, Linda McAvan, Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(c) ne vēlāk kā no 2016. gada 1. janvāra: 
visu pārējo sugu zveja.

Or. en

Pamatojums

Izkraušanas pienākumam attiecībā uz visu veidu zveju vajadzētu būt ieviestam līdz 2016. gada 
1. janvārim.

Grozījums Nr. 1519
Luis Manuel Capoulas Santos
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Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(c) no 2016. gada 1. janvāra, bet ne vēlāk 
kā 2019. gadā: pikša, merlangs, megrims, 
jūrasvelni, jūras zeltplekste, jūras līdaka, 
saida, pollaks, mazmutes plekste, 
akmeņplekste, gludais rombs, zilā jūras 
līdaka, melnā mataste, strupdeguna garaste, 
Atlantijas lielgalvis, Grenlandes paltuss, 
brosme, sarkanasari un Vidusjūras bentisko 
sugu krājumi.

Or. pt

Grozījums Nr. 1520
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(c) ne vēlāk kā no 2016. gada 1. janvāra: 
pikša, merlangs, megrims, jūrasvelni, jūras 
zeltplekste, jūras līdaka, saida, pollaks, 
mazmutes plekste, akmeņplekste, gludais 
rombs, zilā jūras līdaka, melnā mataste, 
strupdeguna garaste, Atlantijas lielgalvis, 
Grenlandes paltuss, brosme, sarkanasari.
Izmetumu samazināšanas shēmu īsteno, 
pamatojoties uz Komisijas veikto skaidro 
un detalizēto iepriekšējo izpēti par šā 
pasākuma ietekmi uz ES zivsaimniecībām, 
un izmanto pakāpenisku, katrai zvejas 
vietai piemērotu pieeju, kura ir pietiekami 
elastīga, lai risinātu piezvejas jautājumus, 
kas saistīti ar jauktu sugu zveju un zveju 
Vidusjūrā, uz kurām neattiecas nozvejas 
limiti. Šos pasākumus piemēro kā 
daudzgadu plānu daļu, ņemot vērā 
izdzīvošanas rādītājus, zvejas rīku 
raksturojumu, zvejas praksi un 
ekosistēmu, kā arī jebkādus ieviestos 
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selektivitātes pasākumus.  

Or. es

Grozījums Nr. 1521
Jens Nilsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) lai vienkāršotu un saskaņotu 
pienākuma izkraut visas nozvejas 
īstenošanu un lai izvairītos no 
nevajadzīgiem traucējumiem mērķsugu 
zvejā un samazinātu nevēlamas nozvejas 
apjomu, daudzgadu plānos, kas pieņemti 
saskaņā ar 9. pantu vai citiem Savienības 
pieņemtiem tiesību aktiem, attiecīgā 
gadījumā nosaka:
– tādu reti sastopamu nemērķa sugu 
uzskaitījumu, kuras var ieskaitīt attiecīgās 
zvejas mērķsugu kvotā, ja izpildīti šādi 
nosacījumi:
•ja izsmelta konkrētās nemērķa sugas 
valsts gada kvota,
•ja šādas nemērķa sugas kopējā nozveja 
nepārsniedz 3 % no mērķsugas kopējās 
nozvejas,
•ja nemērķa suga nav tik vērtīga kā 
mērķsuga vai ja tai ir vienāda vērtība ar 
mērķsugu,
•ja nemērķa sugas krājums ir drošās 
bioloģiskās robežās,
– ja ir de minimis atbrīvojumi no 
pienākuma konkrētās zvejas vietās izkraut 
visas konkrētu sugu nozvejas vai konkrētu 
sugu zivju mazuļus gadījumos, ja 
nozvejotās zivis nevar izmantot pārstrādei 
nepārtikas produktos;
– ja ir noteikumi par stimuliem, lai 
izvairītos no zivju mazuļu zvejas, tostarp 
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par augstākām kvotām, kas jāatskaita no 
zvejnieka kvotas, ja tiek zvejoti zivju 
mazuļi;

Or. en

Pamatojums

Grozījums izdarīts, pamatojoties uz referentes ierosināto grozījumu Nr. 110. Tā nolūks 
nepieļaut, ka zvejnieki zvejo retas un vērtīgas sugas (piemēram, akmeņplekstes), ja viņiem nav 
kvotas šīm retajām sugām.  Pretējā gadījumā šo noteikumu varētu ļaunprātīgi izmantot, un 
tas kaitētu zvejniekiem, kuriem ir šādu retu sugu kvota, un apdraudētu arī zivju krājuma 
stāvokli.

Grozījums Nr. 1522
Luís Paulo Alves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) ņemot vērā grūtības, ko radījusi zivju 
izmešanas aizlieguma politika, ir 
jānodrošina stimuli un kompensācijas 
zvejniekiem.

Or. pt

Grozījums Nr. 1523
Bastiaan Belder

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz jauktu sugu zveju, kurā nav 
iespējams īstenot visas nozvejas 
izkraušanas pienākumu, daudzgadu 
plānos nosaka nevēlamas nozvejas 
pakāpeniskas samazināšanas grafiku.

Or. en
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Grozījums Nr. 1524
Carmen Fraga Estévez

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šā panta 1. punktā paredzēto 
izkraušanas pienākumu nepiemēro šādām 
zivju sugām: 
– nozvejotās sugas, ko izmanto kā dzīvo 
ēsmu;
– sugām, kuru zveja ir aizliegta saskaņā 
ar tiesību aktu, kas pieņemts atbilstīgi 
kopējai zivsaimniecības politikai;
– sugām, attiecībā uz kurām pieejamie 
zinātniskie dati liecina, ka tām ir augsts 
izdzīvošanas rādītājs pēc palaišanas 
atpakaļ ūdenī, ņemot vērā zvejas rīka 
raksturojumu, zvejas praksi un apstākļus 
zvejas apgabalā;

Or. es

Grozījums Nr. 1525
Estelle Grelier

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Eiropas Parlaments un Padome, 
pamatojoties uz ZZTEK un attiecīgo 
konsultatīvo padomju atzinumiem un 
secinājumiem ietekmes novērtējumos, 
kuru mērķis ir analizēt nevēlamas 
nozvejas cēloņus, nosaka mērķus būtiskai 
nevēlamas nozvejas samazināšanai no 
pārvaldītiem komerciāliem krājumiem un 
attiecīgā gadījumā atbilstošajās 
pārvaldītajās zvejas vietās, nodrošinot, ka 
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visas nevēlamās nozvejas no šiem 
krājumiem tiek pakāpeniski izskaustas, 
ņemot vērā katras zvejas vietas īpatnības. 
Šos mērķus var iekļaut attiecībā uz 
konkrētu zvejas vietu vai reģionālo zonu 
izstrādātajos daudzgadu plānos.

Or. fr

Grozījums Nr. 1526
Kriton Arsenis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 1527
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a ne vēlāk kā no 2014. gada 1. janvāra:
tāda bentālo zivju sugu zveja Baltijas jūrā, 
kurā iegūst baltās un mencveidīgās zivis.

Or. en

Pamatojums

Bentālo zivju sugu zveja Baltijas jūrā kopumā ir vienas sugas zveja, kurā ir nenozīmīgas 
plekstveidīgo zivju nozvejas, un tādēļ attiecībā uz šādu zveju salīdzinoši vienkārša ir 
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izmetumu samazināšana. Stokholmas deklarācijā (2009) Baltijas valstis to ir atzinušas un 
vienojušās īstenot vērienīgu plānu „izskaust izmetumus, cita starpā attiecīgā gadījumā 
pieņemot izmetumu aizliegumu”.  Tādēļ ir atbilstīgs vērienīgāks mērķis attiecībā uz zveju 
Baltijas jūrā. Dažas Baltijas valstis ir jau vienojušās līdz 2013. gada 1. janvārim ieviest 
izmetumu aizliegumu Skagerakā.

Grozījums Nr. 1528
Izaskun Bilbao Barandica

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Lai veicinātu nevēlamu nozveju 
samazināšanu un izmetumu pakāpenisku 
izskaušanu, attiecībā uz vairāksugu zveju 
ievieš šādus pasākumus:  
– stimuli inovācijai;
– tehnisku pasākumu ieviešana, ar 
kuriem uzlabo zvejas rīku selektivitāti;
– zvejas darbību pārvaldība, ieviešot 
īslaicīgu un/vai telpisku pārtraukšanu, 
par kuru subsidē kuģu īpašniekus un 
zivsaimniecībā strādājošos, tādējādi 
nepieļaujot zveju apgabalos, kuros ir 
augsta nepieaugušu un reproduktīvu zivju 
krājumu koncentrācija;
– stimuli izmetumu pētniecībai un 
novērtēšanas procedūrām;
– kvotu korekcija flotēm, kas nodarbojas 
ar jauktu sugu zveju un kam jāveic 
izmešana tāpēc, ka tām nav kvotu 
attiecībā uz sugām, kuras attiecīgajā 
zvejas vietā vienmēr ir sastopamas.

Or. es

Grozījums Nr. 1529
Alain Cadec
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Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis, ņemot vērā ZZTEK un 
kompetento konsultatīvo padomju 
atzinumus, kā arī ietekmes novērtējumu 
secinājumus, kuru mērķis ir analizēt 
nevēlamas nozvejas cēloņus, ievērojami 
samazina nevēlamu nozveju no 
pārvaldītiem komerciāliem krājumiem, 
ņemot vērā katras zvejas vietas īpatnības, 
un tālab cita starpā daudzgadu plānos 
iekļaujot mērķus.

Or. fr

Grozījums Nr. 1530
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šā panta 1. punktā minētos 
noteikumus nepiemēro sugām, attiecībā 
uz kurām zinātniskie pierādījumi liecina 
par augstiem izdzīvošanas rādītājiem, 
ņemot vērā zvejas darbību īpatnības (rīki, 
dziļums).  Saskaņā ar 55. pantu Komisija 
ir pilnvarota pieņemt deleģētus aktus, lai 
noteiktu šādu sugu sarakstu.

Or. en

Grozījums Nr. 1531
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Eiropas Parlaments un Padome, 
pamatojoties uz ZZTEK un attiecīgo 
konsultatīvo padomju atzinumiem un 
secinājumiem ietekmes novērtējumos, 
kuru mērķis ir analizēt nevēlamas 
nozvejas cēloņus, nosaka mērķus būtiskai 
nevēlamas nozvejas samazināšanai no 
pārvaldītiem komerciāliem krājumiem un 
attiecīgā gadījumā atbilstošajās 
pārvaldītajās zvejas vietās, nodrošinot, ka 
visas nevēlamās nozvejas no šiem 
krājumiem tiek pakāpeniski izskaustas, 
ņemot vērā katras zvejas vietas īpatnības. 
Šos mērķus var iekļaut attiecībā uz 
konkrētu zvejas vietu vai reģionālo zonu 
izstrādātajos daudzgadu plānos.

Or. fr

Grozījums Nr. 1532
Luis Manuel Capoulas Santos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis var atļaut pārsniegumu, 
kas nav lielāks par 10 % no zivju krājumu 
nozvejām, kuras ir jāizkrauj, ja to 
izlīdzina ar līdzvērtīgu samazinājumu 
nākamajā gadā.

Or. pt

Grozījums Nr. 1533
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 1.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Katra dalībvalsts Komisijai  iesniedz 
gada ziņojumu par veiktajiem 
pasākumiem, ar kuriem cenšas sasniegt 
nevēlamas nozvejas ievērojama 
samazinājuma mērķi.

Or. fr

Grozījums Nr. 1534
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 1535
Estelle Grelier

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Zivju krājumiem, kas minēti 1. punktā, 
nosaka zivju minimālo saglabāšanas 
references izmēru, pamatojoties uz labāko 
pieejamo zinātnisko ieteikumu. No šādiem 
zivju krājumiem nozvejotas zivis, kas ir 

svītrots
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mazākas par minimālo saglabāšanas 
references izmēru, drīkst pārdot tikai 
pārstrādei zivju miltos vai mājdzīvnieku 
barībā.

Or. fr

Grozījums Nr. 1536
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 1537
Carmen Fraga Estévez

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Lai aizsargātu jūras organismu 
krājumu mazuļus, nosaka minimālo 
saglabāšanas izmēru krājumiem, uz 
kuriem attiecas izkraušanas prasība, 
pamatojoties uz labāko pieejamo 
zinātnisko ieteikumu. 
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Or. es

Grozījums Nr. 1538
Dolores García-Hierro Caraballo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Zivju krājumiem, kas minēti 1. punktā, 
nosaka zivju minimālo saglabāšanas 
references izmēru, pamatojoties uz labāko 
pieejamo zinātnisko ieteikumu.

Or. es

Grozījums Nr. 1539
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 1540
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1541
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Zivīm būtu jāļauj reproducēties vismaz vienu reizi, pirms tās kļūst par zvejas mērķsugām.
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Grozījums Nr. 1542
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 1543
Jarosław Leszek Wałęsa

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Zivju krājumiem, kas minēti 1. punktā, 
nosaka zivju minimālo saglabāšanas 
references izmēru, pamatojoties uz labāko 
pieejamo zinātnisko ieteikumu. No šādiem 
zivju krājumiem nozvejotas zivis, kas ir 
mazākas par minimālo saglabāšanas 
references izmēru, drīkst pirmoreiz pārdot, 
piemērojot nodevu, ko dalībvalstis 
aprēķina saskaņā ar savu tiesību aktu 
attiecīgajiem noteikumiem, lai 
nodrošinātu, ka tā efektīvi attur 
operatorus gūt jebkādu ekonomisku 
labumu no šādas pārdošanas. No minētās 
nodevas gūtos ieņēmumus izmanto, lai 
uzlabotu zinātnisko ieteikumu sniegšanu 
zivsaimniecībām.
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Or. en

Pamatojums

Šā noteikuma nolūks ir nodrošināt, ka izkraušanas pienākuma dēļ netiek radīts tirgus 
nepietiekama izmēra zivīm. Ar to arī panāk, ka patēriņam derīgas zivis var tikt izmantotas šim 
nolūkam un ka no tām neražo tikai zivju miltus vai mājdzīvnieku barību.

Grozījums Nr. 1544
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Zivju krājumiem, kuriem piemēro
1. punktā paredzēto pienākumu izkraut 
visas nozvejas, nosaka zivju minimālo 
saglabāšanas references izmēru, 
pamatojoties uz labāko pieejamo 
zinātnisko ieteikumu, ja izkraušanas 
pienākums pietiekami nenodrošina 
izvairīšanos no zivju mazuļu nozvejas. No 
šādiem zivju krājumiem nozvejotas zivis, 
kas ir mazākas par minimālo saglabāšanas 
references izmēru, pārdot nedrīkst.

Minimālie saglabāšanas references izmēri 
nepārsniedz nevienu izmēru un lielumu, 
kas noteikti spēkā esošajos ES tiesību 
aktos, tostarp jo īpaši 17. pantā noteiktos.

Or. en

Grozījums Nr. 1545
Luis Manuel Capoulas Santos

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Zivju krājumiem, kas minēti 1. punktā, 
nosaka zivju minimālo saglabāšanas 

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

references izmēru, pamatojoties uz labāko 
pieejamo zinātnisko ieteikumu. No šādiem 
zivju krājumiem nozvejotas zivis, kas ir 
mazākas par minimālo saglabāšanas 
references izmēru, drīkst pārdot tikai 
pārstrādei zivju miltos vai mājdzīvnieku 
barībā; šādas nozvejas ir atļauts arī 
izplatīt bez maksas labklājības vai 
labdarības nolūkiem. Komisija uzrauga 
tirgu un pieņem nepieciešamos 
pasākumus, lai nepieļautu šāda veida 
zivju mazuļu pārdošanu, ja to cena 
pārsniedz lietošanai pārtikā paredzētu 
pieaugušu zivju parasto tirgus cenu.

Or. pt

Grozījums Nr. 1546
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1547
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Zivju krājumiem, kas minēti 1. punktā, 
nosaka zivju minimālo saglabāšanas 
references izmēru, pamatojoties uz labāko 
pieejamo zinātnisko ieteikumu. No šādiem 
zivju krājumiem nozvejotas zivis, kas ir 
mazākas par minimālo saglabāšanas 
references izmēru, drīkst izmantot, tikai 
ziedojot tās sociālās labklājības 
organizācijām patēriņa nolūkiem.

Or. es

Grozījums Nr. 1548
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Zivju krājumiem, kas minēti 1. punktā, 
nosaka zivju minimālo saglabāšanas 
references izmēru, pamatojoties uz labāko 
pieejamo zinātnisko ieteikumu. No šādiem 
zivju krājumiem nozvejotas zivis, kas ir 
mazākas par minimālo saglabāšanas 
references izmēru, drīkst pārdot tikai 
pārstrādei zivju miltos vai mājdzīvnieku 
barībā. Var noteikt minimālo izmēru tādu 
konkrētu sugu pārdodamām zivīm, pēc 
kurām tirgū ir pieprasījums un kuras var 
tikt izkrautas līdz maksimālajam limitam.

Or. pt

Grozījums Nr. 1549
Kārlis Šadurskis

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Vajadzības gadījumā zivju krājumiem, 
kas minēti 1. punktā, nosaka zivju 
minimālo saglabāšanas references izmēru, 
pamatojoties uz labāko pieejamo 
zinātnisko ieteikumu.

Or. en

Pamatojums

Zivju krājumi, kuriem zivju izmērs ir mazāks par minimālo references izmēru, būtu pēc 
iespējas jāizmanto pārtikā, nevis rūpnieciskiem nolūkiem.

Grozījums Nr. 1550
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Zivju krājumiem, kas minēti 1. punktā, 
nosaka zivju minimālo saglabāšanas 
references izmēru, pamatojoties uz labāko 
pieejamo zinātnisko ieteikumu.

Or. el

Grozījums Nr. 1551
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Zivju krājumiem, kas minēti 1. punktā, 
nosaka zivju minimālo saglabāšanas 
references izmēru, pamatojoties uz labāko 
pieejamo zinātnisko ieteikumu. Izkrautās
zivis, kas ir mazākas par references izmēru, 
pārdot nedrīkst.   

Or. es

Grozījums Nr. 1552
George Lyon

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1553
Carmen Fraga Estévez

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Nozvejotās zivis, kas ir mazākas par 
minimālo saglabāšanas izmēru, nedrīkst 
lietot pārtikā, izņemot labdarības nolūkā, 
un drīkst izmantot vienīgi pārstrādei tādos 
produktos kā zivju milti un zivju eļļa.    

Or. es

Grozījums Nr. 1554
Dolores García-Hierro Caraballo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja zvejas kuģi peld ar kādas ES 
dalībvalsts karogu un darbojas ārpus ES 
ūdeņiem, pienākumu paturēt uz zvejas 
kuģiem un izkraut visas nozvejas īsteno 
atbilstīgi reģionālo zivsaimniecību 
organizāciju piemērojamiem noteikumiem 
vai attiecīgajiem divpusējiem zvejniecības 
nolīgumiem. Ja nav šādu noteikumu, 
Padome un Eiropas Parlaments var 
pieņemt, izskatot katru gadījumu 
atsevišķi, noteikumus, kurus tie uzskata 
par nepieciešamiem, lai nodrošinātu, ka 
ES flote necieš no nelabvēlīgas 
konkurences attiecībā pret citām flotēm, 
kas darbojas tajā pašā apgabalā.  

Or. es

Grozījums Nr. 1555
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 1556
Dolores García-Hierro Caraballo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 1557
Estelle Grelier

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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Or. fr

Grozījums Nr. 1558
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav loģiski izveidot tirdzniecības standartus zivīm, kuras nav galvenās mērķsugas.

Grozījums Nr. 1559
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1560
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk
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Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1561
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Aprēķināšanas noteikumi, ko piemēro
realizācijas nolūkiem attiecībā uz tādu
zivju nozvejām, uz kurām neattiecas 
noteiktās zvejas iespējas, kā arī zvejas 
iespēju līdzsvarošanai starp dažādu 
operatoru, kolektīvo pārvaldības grupu, 
ražotāju organizāciju interesēm un valstu
kvotām, tiek paredzēti daudzgadu plānos. 

Or. es

Grozījums Nr. 1562
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ieņēmumus, kas gūti no visu nozveju 
izkraušanas atbilstīgi 1. pantā minētajam 
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pienākumam, pilnībā ieskaita tās 
dalībvalsts pārvaldītā fondā, kurā notiek 
izkraušana, un tos izmanto kontrolei un 
uzraudzībai, kā arī zinātnisku un ar 
zvejniecību saistītu datu vākšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 1563
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Nozvejas, kas pārsniedz kvotu 
attiecībā uz minimālo izmēru, ir atļautas 
realizācijai zvejnieku labā un tādā 
daudzumā, ko regulē turpmākajos gados.

Or. pt

Grozījums Nr. 1564
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Lai īpaši identificētu visas nozvejas, 
dalībvalstis pārliecinās par to, ka 
Savienības zvejas kuģi, kas peld ar to 
karogu, ir aprīkoti tā, lai varētu pilnībā 
dokumentēt visas zvejas un apstrādes 
darbības.

Or. fr

Pamatojums

Atbilstoši ierosinātajam 15. panta grozījumam dalībvalstīm būtu jānodrošina precīza 
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dokumentācija par nozvejām, un to veic, lai sasniegtu izmetumu ievērojamas samazināšanas 
mērķi.

Grozījums Nr. 1565
Dolores García-Hierro Caraballo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Lai uzraudzītu, kā tiek ievērots 
pienākums izkraut visas nozvejas, 
dalībvalstis pārliecinās par to, ka 
Savienības zvejas kuģi, kas peld ar to 
karogu, ir atbilstīgi aprīkoti saskaņā ar 
regulu par kontroles sistēmas noteikšanu.

Or. es

Grozījums Nr. 1566
Estelle Grelier

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Dalībvalstis pārliecinās par to, ka 
Savienības zvejas kuģi, kas peld ar to 
karogu, precīzi reģistrē un dokumentē 
visas nozvejas no zivju krājumiem, uz 
kuriem attiecas zvejas kvotas.

Or. fr

Grozījums Nr. 1567
Kriton Arsenis, Guido Milana
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Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Lai uzraudzītu, kā tiek ievērots 
pienākums izkraut visas nozvejas, 
dalībvalstis pārliecinās par to, ka 
Savienības zvejas kuģi, kas peld ar to 
karogu, ir aprīkoti tā, lai varētu pilnībā 
dokumentēt visas zvejas un apstrādes 
darbības. Dalībvalstis publicē visu nozveju 
ierakstus un nodrošina, ka šī informācija 
ir publiski pieejama.

Or. en

Grozījums Nr. 1568
Jarosław Leszek Wałęsa

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Lai uzraudzītu, kā tiek ievērots 
pienākums izkraut visas nozvejas, 
dalībvalstis nodrošina, ka pienācīgi tiek 
kontrolētas un inspicētas visas zvejas un 
apstrādes darbības.

Or. en

Pamatojums

Pilnīga nozveju dokumentēšana, kas mūsdienās iespējama tikai, iesaistot novērotājus vai 
ierīkojot uz kuģiem videonovērošanas sistēmas, ne vienmēr ir nepieciešama, lai kontrolētu 
izkraušanas pienākuma izpildi. Šiem pasākumiem ir jābūt arī rentabliem no administrācijas 
un zvejnieku viedokļa.

Grozījums Nr. 1569
Anna Rosbach
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Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Lai uzraudzītu, kā tiek ievērots 
pienākums izkraut visas nozvejas, 
dalībvalstis pārliecinās par to, ka 
Savienības zvejas kuģi, kas peld ar to 
karogu, ir aprīkoti tā, lai varētu pilnībā 
nodrošināt dokumentēšanu, tostarp 
ieviešot videonovērošanu vai citas 
līdzvērtīgas uzraudzības sistēmas uz 
kuģiem, lai uzraudzītu visas nozvejas,
visas zvejas un apstrādes darbības. Pārejas 
periodā dalībvalstis veicina brīvprātīgu 
pilnīgu dokumentēšanu, izmantojot 
videonovērošanas sistēmu un līdzvērtīgu 
aprīkojumu, piešķirot papildu zvejas 
iespējas saskaņā ar 29. panta 4. punktu, 
lai līdz [2014. gadam] ieviestu šādas 
tehnoloģijas izmantošanu [visiem 
kuģiem].
Dalībvalstis publicē visu nozveju ierakstus 
un dara šo informāciju publiski pieejamu, 
izmantojot atbilstošas tīmekļa vietnes vai 
norādot tiešu saiti uz tām. Attiecībā uz 
vides informācijas pieejamību piemēro 
Direktīvu 2003/4/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 1570
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Lai uzraudzītu, kā tiek ievērots 
pienākums izkraut visas nozvejas, 
dalībvalstis pārliecinās par to, vai 
Savienības zvejas kuģi, kas peld ar to 
karogu, ir attiecīgi aprīkoti un vai tiem 
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dokumentēt visas zvejas un apstrādes 
darbības.

sniedz vajadzīgo atbalstu saskaņā ar 
Zivsaimniecības kontroles regulu un 
atbilstīgi lietderības un proporcionalitātes 
kritērijiem.

Or. es

Grozījums Nr. 1571
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Lai uzraudzītu, kā tiek ievērots 
pienākums izkraut visas nozvejas, 
dalībvalstis pārliecinās par to, ka 
Savienības zvejas kuģi, kas peld ar to 
karogu, ir aprīkoti tā, lai varētu, kur  tas 
iespējams, pilnībā dokumentēt visas zvejas 
un apstrādes darbības. Tās ņem vērā šajā 
procedūrā radušās izmaksas un 
nepieciešamību nodrošināt atbilstošu 
kompensāciju.

Or. pt

Grozījums Nr. 1572
Kārlis Šadurskis

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Lai uzraudzītu, kā tiek ievērots 
pienākums izkraut visas nozvejas, 
dalībvalstis nodrošina pienācīgu 
kapacitāti un līdzekļus.
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Or. en

Grozījums Nr. 1573
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Dalībvalstis nodrošina, ka Savienības 
zvejas kuģi, kas peld ar to karogu, precīzi 
reģistrē un dokumentē visas nozvejas no 
krājumiem, uz kuriem attiecas kvotas.

Or. fr

Grozījums Nr. 1574
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Lai uzraudzītu, kā tiek ievērots 
pienākums samazināt izmetumus, 
dalībvalstis nodrošina, ka tiek izveidoti 
kontroles mehānismi kā daudzgadu plānu 
daļa, atsevišķi pa zvejas vietām un veicot 
katra veida faktūrkreditēšanu 
rentabilitātes nolūkā.

Or. es

Grozījums Nr. 1575
Diane Dodds



PE491.360v01-00 120/175 AM\905829LV.doc

LV

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Lai uzraudzītu, kā tiek ievērots 
pienākums izkraut visas nozvejas, 
dalībvalstis pārliecinās par to, ka 
Savienības zvejas kuģi, kas peld ar to 
karogu, ir aprīkoti tā, lai varētu pilnībā 
dokumentēt visas zvejas un apstrādes 
darbības. Pārejas periodā dalībvalstis 
veicina brīvprātīgu pilnīgu 
dokumentēšanu, izmantojot 
videonovērošanas sistēmu vai līdzvērtīgu 
aprīkojumu, piešķirot papildu zvejas 
iespējas saskaņā ar 29. panta 4. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 1576
Carmen Fraga Estévez

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ja ES kuģi darbojas ārpus ES 
ūdeņiem, noteikumi, kas saistīti ar 
pienākumu paturēt uz kuģiem un izkraut 
visas nozvejas, tiek pielāgoti tiem, ko šajā 
sakarībā ir pieņēmušas reģionālās 
zivsaimniecības organizācijas un kuri 
ietverti attiecīgajos ilgtspējīgas 
zivsaimniecības nolīgumos.   

Or. es

Pamatojums

Ja kuģi zvejo ārpus ES ūdeņiem, pienākums paturēt visu nozveju uz kuģa var ne tikai izraisīt 
nopietnas telpas trūkuma un uzglabāšanas problēmas, bet arī radīt iespēju, ka trešās valstis, 
kurām nav tādi paši noteikumi, varētu uzlikt sodus flotei. Varētu arī izrādīties, ka daudzās 
trešo valstu ostās ir gandrīz neiespējami izpildīt pienākumu izkraut visas nozvejas.
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Grozījums Nr. 1577
Kriton Arsenis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 1578
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Eiropas Zivsaimniecības kontroles 
aģentūra koordinē visas nozvejas 
izkraušanas pienākuma izpildi, izmantojot 
kopīgos izvietošanas plānus.

Or. en

Grozījums Nr. 1579
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Dalībvalstis līdz 2014. gada beigām 
īsteno izmēģinājuma projektus rīku 
selektivitātes uzlabošanai zvejniecībā. Šo 
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izmēģinājuma projektu rezultātus iekļauj 
katras zvejniecības ilgtermiņa pārvaldības 
plānā pienākumu un papildu stimulu 
veidā, lai izmantotu pieejamos 
selektīvākos zvejas rīkus un zvejas 
metodes.

Or. en

Grozījums Nr. 1580
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 4.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.c Komisija nodrošina finansiālu 
atbalstu, lai tiktu izmantoti selektīvi rīki ar 
mērķi samazināt nevēlamas un neatļautas 
nozvejas.

Or. en

Grozījums Nr. 1581
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šā panta 1. punkts neskar 
starptautiskas saistības.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 1582
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šā panta 1. punkts neskar 
starptautiskas saistības.

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 1583
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šā panta 1. punkts neskar starptautiskas 
saistības.

5. Šā panta 1. punkts neskar starptautiskas 
saistības. Ja zvejas kuģi peld ar kādas ES 
dalībvalsts karogu un darbojas ārpus ES 
ūdeņiem, šo pienākumu izpilda saskaņā 
ar  reģionālo zivsaimniecību organizāciju 
noteikumiem un divpusējiem zvejniecības 
nolīgumiem; ja nav šādu noteikumu, 
Eiropas Parlaments un Padome var 
pieņemt atbilstošus pasākumus, izskatot 
katru gadījumu atsevišķi, saskaņā ar 
parasto likumdošanas procedūru. 

Or. es

Grozījums Nr. 1584
Izaskun Bilbao Barandica

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Zvejas kuģiem, kuri peld ar kādas ES 
dalībvalsts karogu un darbojas ārpus ES 
ūdeņiem, attiecībā uz nozvejām un to 
izkraušanu piemēro reģionālo 
zivsaimniecību organizāciju pieņemtos 
noteikumus un divpusējos nolīgumus.  
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Or. es

Grozījums Nr. 1585
Ian Hudghton

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Šā panta 1. punkts neskar plašākus 
pienākumus pirmām kārtām izskaust 
nevēlamas nozvejas.

Or. en

Grozījums Nr. 1586
Ian Hudghton

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b Dalībvalstīm ir atļauts īstenot 
izmēģinājuma projektus, lai izstrādātu 
saglabāšanas pasākumus, kuru mērķis ir 
izskaust  nevēlamas nozvejas.

Or. en

Grozījums Nr. 1587
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Saskaņā ar 55. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētus aktus, lai 
noteiktu 1. punktā minētos pasākumus 

svītrots
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Savienības starptautisko saistību 
ievērošanas nolūkos.

Or. fr

Grozījums Nr. 1588
Carmen Fraga Estévez

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Saskaņā ar 55. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētus aktus, lai 
noteiktu 1. punktā minētos pasākumus 
Savienības starptautisko saistību 
ievērošanas nolūkos.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Pasākumus, kas saistīti ar pienākumu izkraut nozvejas, nevajadzētu precizēt ar deleģēto aktu 
palīdzību.  

Grozījums Nr. 1589
Estelle Grelier

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Saskaņā ar 55. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētus aktus, lai 
noteiktu 1. punktā minētos pasākumus 
Savienības starptautisko saistību 
ievērošanas nolūkos.

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 1590
Dolores García-Hierro Caraballo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 15. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Saskaņā ar 55. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētus aktus, lai 
noteiktu 1. punktā minētos pasākumus 
Savienības starptautisko saistību 
ievērošanas nolūkos.

6. Pēc reģionālo konsultatīvo padomju 
(RKP) atzinuma saņemšanas un saskaņā 
ar 55. pantu Padome un Eiropas 
Parlaments var pilnvarot Komisiju
pieņemt deleģētos aktus, lai noteiktu 
1. punktā minētos pasākumus Savienības 
starptautisko saistību ievērošanas nolūkos.

Or. es

Grozījums Nr. 1591
Kriton Arsenis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Tiklīdz  ir izmantotas zvejas iespējas, 
kas iedalītas konkrētam zivju krājumam 
dalībvalsts un/vai ES līmenī, ir jāpārstāj 
visas zvejas darbības, kuras saistītas ar šā 
krājuma (mērķsugu vai nemērķa sugu) 
nozveju.

Or. en

Grozījums Nr. 1592
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants
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Eiropas „zvejas rezervātu” un 
„aizsargājamo zvejas teritoriju” tīkls

1. Līdz 2013. gada 1. jūnijam Eiropas 
Komisija iesniedz Zaļo grāmatu par jūras 
telpisko plānošanu un ilgtspējīgu 
zivsaimniecību, ar ko tā cita starpā uzsāk 
plašu apspriešanos par Eiropas ūdeņos 
plānoto „aizsargājamo zvejas teritoriju”, 
„zvejas rezervātu” ieviešanu un par 
pamatnostādnēm „būtisku zivju dzīvotņu” 
aizsardzībai, kā definēts šīs regulas 
5. pantā. Apspriešanās ir saistīta arī ar 
kritēriju izstrādi akvakultūras un 
tradicionālās čaulgliemju zvejas jomai, 
zonēšanas sliekšņiem, lokalizācijas un 
saderīgas izmantošanas kritērijiem un 
sistēmām, ar kurām uzrauga un veicina 
mazapjoma zveju un akvakultūru. 
2. Līdz 2014. gada 1. jūnijam Komisija 
iesniedz savus secinājumus, pamatojoties 
uz kuriem tā attiecīgā gadījumā izstrādā 
likumdošanas priekšlikumu, ar ko izveido 
Eiropas „zvejas rezervātu” un 
„aizsargājamo zvejas teritoriju” tīklu un 
ko izskata Eiropas Parlaments un Padome 
saskaņā ar koplēmuma procedūru.  
Priekšlikums attiecas arī uz kritēriju 
izstrādi akvakultūras un tradicionālās 
čaulgliemju zvejas jomai. 

Or. es

Grozījums Nr. 1593
Alain Cadec, Jim Higgins, Ioannis A. Tsoukalas, Antonello Antinoro, Crescenzio 
Rivellini, Werner Kuhn

Regulas priekšlikums
3. daļa – 16. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zvejas iespējas Zvejas iespēju iedalīšana

Or. fr
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Grozījums Nr. 1594
Kriton Arsenis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Zvejas iespējas dalībvalstīm iedala ar 
nosacījumu, ka dalībvalstis ievēro kopējās 
zivsaimniecības politikas noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 1595
Carmen Fraga Estévez

Regulas priekšlikums
3. daļa – 16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Padome ar kvalificētu balsu vairākumu 
pēc Komisijas priekšlikuma lemj par 
nozvejas un/vai zvejas intensitātes 
ierobežojumiem un par zvejas iespēju 
sadalījumu starp dalībvalstīm, kā arī par 
nosacījumiem, kas saistīti ar šiem 
ierobežojumiem. Zvejas iespējas sadala 
starp dalībvalstīm tādā veidā, lai 
nodrošinātu katras dalībvalsts zvejas 
darbību relatīvu stabilitāti attiecībā uz 
katru zivju krājumu vai zvejas vietu.
2. Savienība, izveidojot jaunas zvejas 
iespējas, ņem vērā katras dalībvalsts 
intereses, un Padome izlemj, kā šīs 
iespējas ir iedalāmas.

3. Katra dalībvalsts attiecībā uz kuģiem, 
kas peld ar tās karogu, pieņem lēmumu 
par šai dalībvalstij piešķirto zvejas iespēju 
sadalīšanas metodi. Tā informē Komisiju 
par izvēlēto sadalīšanas metodi.
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4. Padome nosaka zvejas iespējas, kas 
pieejamas ārpuskopienas valstīm 
Kopienas ūdeņos, un piešķir šīs iespējas 
katrai ārpuskopienas valstij.
5. Pēc paziņošanas Komisijai dalībvalstis 
var apmainīties ar visām iedalītajām 
zvejas iespējām vai to daļu.

Or. es

Pamatojums

Pašreizējās Regulas (EK) Nr. 2371/2002 20. panta redakcija ir daudz precīzāka un būtu 
jāsaglabā.

Grozījums Nr. 1596
Dolores García-Hierro Caraballo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstīm iedalītās zvejas iespējas 
nodrošina ikvienai dalībvalstij relatīvu 
stabilitāti, kas pamatojas uz iepriekšējo 
piecu gadu laikā veikto zvejas darbību 
attiecībā uz katru zivju krājumu vai zvejas 
vietu. Iedalot jaunas zvejas iespējas, ņem 
vērā katras dalībvalsts atkarību no zvejas 
darbībām un ar zvejniecību saistītiem 
zaudējumiem katrā apgabalā.

Or. es

Grozījums Nr. 1597
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Regulas priekšlikums
3. daļa – 16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

nodrošina ikvienai dalībvalstij ar katru 
zivju krājumu vai zvejas vietu saistīto 
zvejas darbību relatīvu stabilitāti. Sākot no 
2015. gada 1. janvāra, iedalot dalībvalstīm
zvejas iespējas, ņem vērā atbilstību 
kopējai zivsaimniecības politikai.

Or. en

Grozījums Nr. 1598
Ana Miranda

Regulas priekšlikums
3. daļa – 16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstīm iedalītās zvejas iespējas 
nodrošina ikvienai dalībvalstij ar katru 
zivju krājumu vai zvejas vietu saistīto 
zvejas darbību relatīvu stabilitāti. Visos 
apstākļos zvejas iespējām jābūt 
samērīgām ar katras dalībvalsts zvejas 
flotes tā brīža lielumu un struktūru. 
Iedalot jaunas zvejas iespējas, ņem vērā 
katras dalībvalsts intereses.

Or. es

Grozījums Nr. 1599
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstīm iedalītās zvejas iespējas 
nodrošina ikvienas dalībvalsts faktisku 
līdzdalību ar katru zivju krājumu vai zvejas 
vietu saistītajās zvejas darbībās triju gadu 
atsauces periodā. Iedalot jaunas zvejas 
iespējas, ņem vērā katras dalībvalsts 
intereses.
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Or. es

Grozījums Nr. 1600
Diane Dodds

Regulas priekšlikums
3. daļa – 16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Padome, nosakot zvejas iespējas un 
iedalot tās dalībvalstīm, ievēro 2. panta 
noteikumus un piemēro ilgtermiņa 
perspektīvu. Tā arī nodrošina ikvienai 
dalībvalstij ar katru zivju krājumu vai 
zvejas vietu saistīto zvejas darbību relatīvu 
stabilitāti. Iedalot jaunas zvejas iespējas, 
ņem vērā katras dalībvalsts intereses.
Padome pieņem lēmumus par zvejas 
iespēju noteikšanu, klātesot Eiropas 
Parlamenta un konsultatīvo padomju 
delegācijām.

Or. en

Grozījums Nr. 1601
Chris Davies

Regulas priekšlikums
3. daļa – 16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Padome, nosakot zvejas iespējas un
iedalot tās dalībvalstīm, ievēro 2. panta, 
9. panta 2. punkta un 10. panta 
noteikumus un piemēro ilgtermiņa 
perspektīvu. Zvejas iespējas nepārsniedz 
tās, ko Starptautiskās Jūras pētniecības 
padome un Zivsaimniecības zinātnes, 
tehnikas un ekonomikas komiteja 
(ZZTEK) minējušas ieteikumos, un 
turpmāk nodrošina ikvienai dalībvalstij ar 
katru zivju krājumu vai zvejas vietu saistīto 
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zvejas darbību relatīvu stabilitāti.  Iedalot 
jaunas zvejas iespējas, ņem vērā katras 
dalībvalsts intereses.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski, ka zvejas iespēju noteikšanā pienācīgi tiek ņemti vērā zinātniskie ieteikumi. Būtu 
jāizskauž ministru iespējas noteikt kopējās pieļaujamās nozvejas (KPN) un kvotas, ignorējot 
zinātniskos ieteikumus.

Grozījums Nr. 1602
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Regulas priekšlikums
3. daļa – 16. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Padome, katru gadu nosakot kvotas, 
pilnībā ņem vērā reģionu intereses, kuros 
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, un kas stājās spēkā no 
1977. gada 1. janvāra, un jo īpaši tās VII 
pielikumā.

Or. en

Pamatojums

It svarīgi aizsargāt to reģionu īpašās vajadzības, kuros vietējās kopienas ir sevišķi atkarīgas 
no zvejniecības, kā atzīts 1976. gada Hāgas rezolūcijā.

Grozījums Nr. 1603
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro

Regulas priekšlikums
3. daļa – 16. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 1604
Pat the Cope Gallagher

Regulas priekšlikums
3. daļa – 16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav skaidrs, kas domāts ar šo klauzulu un kāda ir praktiskā ietekme.

Grozījums Nr. 1605
Carmen Fraga Estévez

Regulas priekšlikums
3. daļa – 16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Padome saskaņā ar Līguma 43. panta 
3. punktu nosaka īpašu kvotu par tādu 
sugu piezvejām, uz kurām attiecas 
izkraušanas pienākums, bet attiecībā uz 
kurām dalībvalstij nav piešķirta kvota vai 
kvota ir pārsniegta. Šādu kvotu piešķir un 
sadala, pamatojoties uz katras zvejas 
vietas īpatnībām.

Or. es
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Pamatojums

Saistībā ar izkraušanas pienākumu būtu jāparedz noteikumi gadījumā, ja dalībvalstīm nav 
kvotas attiecīgā zvejas veida vienai vai vairākām sugām vai ja kvota ir tik maza, ka nebūtu 
pat iespējama šo zivju nozvejošana citu tādu sugu zvejā, kurām kvota ir piešķirta.

Grozījums Nr. 1606
Dolores García-Hierro Caraballo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Daļu no kopējām zvejas iespējām var 
rezervēt kā piezvejas iespējas pēc tam, kad 
šāda pasākuma ietekme ir novērtēta 
vairākās Kopienas zivsaimniecībās. 

Or. es

Grozījums Nr. 1607
Estelle Grelier

Regulas priekšlikums
3. daļa – 16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Katra dalībvalsts attiecībā uz kuģiem, 
kas peld ar tās karogu, pieņem lēmumu 
par to zvejas iespēju iedalīšanas sistēmu, 
kas šai dalībvalstij piešķirtas ar ES tiesību 
aktiem. Tā informē Komisiju par izvēlēto 
iedalīšanas metodi.

Or. fr

Grozījums Nr. 1608
Kriton Arsenis, Guido Milana
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Regulas priekšlikums
3. daļa – 16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Visa nozvejoto sugu krājumu piezveja ir 
jāatskaita no kopējām zvejas iespējām.

Or. en

Grozījums Nr. 1609
Ana Miranda

Regulas priekšlikums
3. daļa – 16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Zvejas iespējas ir jālīdzsvaro attiecībā 
uz vairāksugu zveju, un, ja nepieciešams, 
piezvejas iespējas var pielāgot kā daļu no
kopējām zvejas iespējām.

Or. es

Grozījums Nr. 1610
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Daļu no kopējām zvejas iespējām var 
rezervēt kā piezvejas iespējas, kā arī 
noteikt nozvejas un piezvejas proporciju 
un apsvērt zvejas iespēju apmaiņu.

Or. es

Grozījums Nr. 1611
Maria do Céu Patrão Neves
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Regulas priekšlikums
3. daļa – 16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Daļu no kopējām zvejas iespējām 5 % 
līdz 10 % robežās var rezervēt kā piezvejas 
iespējas, tādējādi veicinot izmetumu 
samazināšanu.

Or. pt

Grozījums Nr. 1612
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
3. daļa – 16. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Nozvejas un/vai zvejas piepūles 
ierobežojumi, ja tie tiek piemēroti, 
nepārsniedz līmeni, kādā uzturēs vai 
atjaunos zivju krājumu populācijas virs 
līmeņa, kas spēj nodrošināt maksimālo 
ilgtspējīgas ieguves apjomu (vai 
līdzvērtīgus rezultātus) līdz 2015. gadam, 
un līdz 2020. gadam tās ir sasniegušas 
līmeni, ar kuru var nodrošināt maksimālo 
ekonomiski izdevīgo ieguves līmeni, kā arī 
līdz 2020. gadam sekmēs laba Kopienas 
jūras vides statusa sasniegšanu un 
uzturēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1613
Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
3. daļa – 16. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Zvejas iespējām nevajadzētu pārsniegt zinātniskajos ieteikumos noteikto līmeni, jo līdz 
2015. gadam ir jānodrošina zivju krājumu atjaunošanās virs līmeņa, lai panāktu maksimālo 
ilgtspējīhas ieguves apjomu.

Grozījums Nr. 1614
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Regulas priekšlikums
3. daļa – 16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Saistībā ar daudzgadu plāniem šis ir neatbilstīgs parametrs.

Grozījums Nr. 1615
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Regulas priekšlikums
3. daļa – 16. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Zvejas iespējas nepārsniedz 
zinātniskajos ieteikumos paredzētos 
daudzumus, kādi nepieciešami, lai 
īstenotu kvantitatīvus nosakāmus 
mērķapjomus, termiņus un 
ierobežojumus, kas noteikti saskaņā ar 
9. panta 2. punktu un 11. panta b), c) un 
h) punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 1616
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Zvejas iespējas atbilst 
sociālekonomiskajiem un vides mērķiem, 
kvantitatīvi nosakāmiem resursiem un 
nozvejas mērķapjomiem, termiņiem un 
ierobežojumiem, kas noteikti daudzgadu 
plānos saskaņā ar 9. panta 2. punktu un 11. 
panta b), c) un h) punktu.

Or. es

Grozījums Nr. 1617
Carl Haglund

Regulas priekšlikums
3. daļa – 16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Zvejas iespējas nepārsniedz 
zinātniskajos ieteikumos precizētu līmeni 
un atbilst kvantitatīvi nosakāmiem 
mērķapjomiem, termiņiem un 
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h) punktu. ierobežojumiem, kas noteikti daudzgadu 
plānos saskaņā ar 9. panta 2. punktu un 11. 
panta b), c) un h) punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 1618
Ole Christensen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija un dalībvalstis izvērtē 
šķēršļus pētniecībai un zināšanu ieguvei 
un veic pasākumus, lai bez nepamatotas 
kavēšanās darītu pieejamus papildu datus 
par krājumiem un ekosistēmām un 
nodrošinātu pietiekamus resursus šo datu 
apstrādāšanai un izmantošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 1619
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. Tsoukalas, Jim 
Higgins, Jarosław Leszek Wałęsa, Werner Kuhn

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Katra dalībvalsts attiecībā uz kuģiem, 
kas peld ar tās karogu, pieņem lēmumu 
par šai dalībvalstij piešķirto zvejas iespēju 
sadalīšanas metodi. Tā informē Komisiju 
par izvēlēto iedalīšanas metodi.

Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar 27. un 33. panta, ar ko nosaka nododamas zvejas koncesijas, 
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svītrošanu. Katrai dalībvalstij ir jādod iespēja izvēlēties tai piešķirto zvejas iespēju 
sadalīšanas metodi saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā tas ir saskaņā ar spēkā esošo 
regulu. Tas ļaus dalībvalstīm, kuras to vēlas, izveidot nododamas zvejas koncesijas, kādas 
patlaban pastāv atsevišķās valstīs, piemēram, Dānijā un Zviedrijā.

Grozījums Nr. 1620
Anna Rosbach

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja nav pieņemts atbilstošs daudzgadu 
plāns komerciāli izmantojamam zivju 
krājumam ES ūdeņos, ne vēlāk kā līdz 
2015. gadam nosaka izmantošanas 
apjomu, lai atjaunotu un uzturētu zivju 
krājumu populāciju virs līmeņa, kas spēj 
nodrošināt maksimālo ilgtspējīgas ieguves 
apjomu ne vēlāk kā līdz 2020. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 1621
Luis Manuel Capoulas Santos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Attiecībā uz konkrētajiem zivju 
krājumiem, kuriem datu trūkuma dēļ nav 
iespējams noteikt maksimālajam 
ilgtspējīgas ieguves apjomam atbilstīgu 
izmantošanas apjomu:
(i) zvejniecības pārvaldībā piemēro 
piesardzības pieeju;
(ii) pamatojoties uz Lēmuma 2010/477/ES 
pielikuma B daļas 3.1. un 3.2. punktā 
izklāstītajām metodēm, var pieņemt 
tuvinātus standartus un, ievērojot 
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piesardzības principu, turpina samazināt 
zivju mirstību vai, ja ir pazīmes, ka 
krājuma statuss ir apmierinošs, saglabāt 
stabilās tendences;
(iii) Komisija un dalībvalstis izvērtē 
šķēršļus pētniecībai un zināšanu ieguvei 
un veic pasākumus, lai bez kavēšanās 
nodrošinātu papildu datu par krājumu un 
ekosistēmu pieejamību.

Or. pt

Grozījums Nr. 1622
Carmen Fraga Estévez

Regulas priekšlikums
3. daļa – 16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es

Pamatojums

Teksts pievienots 26. panta 1. punktam, un tāpēc šeit tas ir jāsvītro.

Grozījums Nr. 1623
Dolores García-Hierro Caraballo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Pēc paziņošanas Komisijai dalībvalstis 
var apmainīties ar visām iedalītajām zvejas 
iespējām vai to daļu, ievērojot 2. punktā 
paredzētās rezerves.

Or. es
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Grozījums Nr. 1624
Luis Manuel Capoulas Santos

Regulas priekšlikums
3. daļa – 16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Pēc paziņošanas Komisijai dalībvalstis 
var apmainīties ar visām iedalītajām zvejas 
iespējām vai to daļu. Komisija publicē 
visus šādus paziņojumus. Komisija no 
2015. gada 1. janvāra var ierosināt ieviest 
kvotu apmaiņu, lai veicinātu pienākuma 
izkraut visas nozvejas stāšanos spēkā. Lai 
nodrošinātu vispārēju relatīvu stabilitāti, 
šādas kvotu apmaiņas pamatā ir jābūt 
taisnīgai sistēmai (piemēram, mencu 
ekvivalenti).

Or. pt

Grozījums Nr. 1625
Anna Rosbach

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei gada pārskatu, 
kurā izvērtēts, vai spēkā esošās zvejas 
iespējas ir efektīvas, lai atjaunotu un 
uzturētu zvejoto sugu populācijas tādā 
līmenī, kas pārsniedz 2. panta 2. punktā 
paredzētā mērķapjoma līmeni.

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu pārredzamību un zivju krājumu ilgtspējīgu pārvaldību, Komisijai jārīkojas 
pārredzami attiecībā uz ikgadējo zvejas iespēju noteikšanu un jāparāda, kā tās nodrošina 
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zvejas līmeņu atbilstību 2. panta 2. punkta prasībām.  

Grozījums Nr. 1626
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija izpēta, kādas izmaiņas 
jāparedz relatīvas stabilitātes principā, un 
jo īpaši to, kā piekrastes kopienām, kuras 
ir ļoti atkarīgas no zvejniecības, var 
nodrošināt priekšrocības zvejas resursu 
sadalījumā atbilstīgi elastīgākai šā 
principa piemērošanai. (Ziņojuma par 
Zaļo grāmatu „Kopējās zivsaimniecības 
politikas reforma” (2009/2105(INI)) 
81. punkts un Eiropas Parlamenta 2010. 
gada 25. februāra rezolūcijas par Zaļo 
grāmatu „Kopējās zivsaimniecības 
politikas reforma” (2009/2106(INI)) 
77. punkts).

Or. es

Grozījums Nr. 1627
Carmen Fraga Estévez

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16.a pants (jauns)
Reģionālās zivsaimniecības darba grupas 
1. Lai decentralizētu, reģionalizētu un 
paātrinātu lēmumu pieņemšanas procesu, 
tiek izveidotas reģionālās zivsaimniecības 
darba grupas, kuru iekšējie noteikumi ir 
paredzēti atbilstoši Padomes 
Lēmuma 2009/937/ES 19. pantam un 



PE491.360v01-00 144/175 AM\905829LV.doc

LV

kuras ir spējīgas pieņemt lēmumus, kas 
vērsti uz kopējās zivsaimniecības politikas 
mērķu īstenošanu jūras bioloģisko 
resursu saglabāšanas un pārvaldības 
jomā.
2. Reģionālo zivsaimniecību darba grupu 
skaits atbilst šās regulas 52. līdz 54. pantā 
un III pielikumā minēto konsultatīvo 
padomju skaitam.
3. Zivsaimniecību darba grupu skaitu var 
palielināt vai samazināt atbilstoši 
konsultatīvo padomju skaita 
palielinājumam vai samazinājumam.
4. Reģionālās zivsaimniecības darba 
grupas veidotas šādi:
(a) to dalībvalstu pārstāvji, kurām ir 
patiesa interese par zivsaimniecības jomas 
aspektiem, ar kuriem nodarbojas šīs 
darba grupas.  Neatkarīgi no iepriekš 
minētā jebkura dalībvalsts, ja vēlas, var 
piedalīties šo darba grupu darbā uz laiku 
vai pastāvīgi; 
(b) viens Komisijas pārstāvis, kam nav 
balsstiesību;
5. Katrai reģionālajai zivsaimniecības 
darba grupai pēc Komisijas ierosinājuma 
ir jāsatiekas neatkarīgi vai, ja 
nepieciešams, arī bez jebkāda 
ierosinājuma, kad jāpieņem lēmums par 
zivju krājumu saglabāšanu vai pārvaldību 
apgabalā, par kuru zivsaimniecība ir 
atbildīga.     Katras grupas priekšsēdētājs 
savlaicīgi iepazīstina grupas locekļus ar 
šādu sanāksmju darba kārtību. Grupas 
lēmumi tiek pieņemti secinājumu veidā.
Katra grupa satiekas ārkārtas sanāksmē 
pēc atbilstošās konsultatīvās padomes 
pieprasījuma, ja tā pati ir saņēmusi 
pieprasījumu to darīt. Gadā nevar 
organizēt vairāk nekā divas šādas 
sanāksmes.  
6. Pirms atbilstīgo secinājumu 
pieņemšanas katrai reģionālajai 
zivsaimniecības darba grupai savlaicīgi ir 
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jāsaņem obligāts ziņojums, kurā skarti 
attiecīgās konsultatīvās padomes 
sanāksmes darba kārtībā iekļautie 
jautājumi un kuru papildina ieteikumi, 
kas, ja iespējams, jāņem vērā, pieņemot 
šos secinājumus. Tāpat tai ir jāsaņem 
nepieciešamie ziņojumi, kurus 
sagatavojušas Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komiteja un Reģionu 
komiteja. Katra reģionālā zivsaimniecības 
darba grupa saņem arī konsultācijas no 
Starptautiskās jūras pētniecības padomes 
un Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un 
ekonomikas komitejas (ZZTEK) saistībā 
ar gada pārskatu par zivju krājumiem un 
pārvaldības pasākumiem zivsaimniecībā, 
par kuru tā ir atbildīga. 

Or. es

Pamatojums

Lai „reģionalizētu” KZP, ir ierosināts Padomes pakļautībā izveidot  darba grupas, kas 
darbojas tāpat kā pašreizējās zivsaimniecības darba grupas, bet ievēro racionalizētu praksi, 
kas pielāgota konkrēto zivsaimniecību vajadzībām.    

Grozījums Nr. 1628
Carmen Fraga Estévez

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16.b pants (jauns)
Vispārējā procedūra un lēmumu 

pieņemšana
1. Ja jāpieņem lēmumi saskaņā ar LESD 
43. panta 3. punktu, attiecīgā reģionālā 
zivsaimniecības grupa pieņem savus 
lēmumus, pamatojoties uz LESD 
238. pantā paredzēto balsu vairākumu, 
proporcionāli pielāgotam katras grupas 
sastāvam un tās balsu sadalījumam. Šādā 
veidā pieņemtos lēmumus iekļauj 
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apspriešanai COREPER un Padomes 
darba kārtībā kā „A punktus” tiesību aktu 
pieņemšanas procesā. Ja COREPER vai 
padome nepieņem priekšlikumu, to nodod 
atpakaļ reģionālajai zivsaimniecības 
darba grupai apsvēršanai un iespējamai 
pārskatīšanai.    
2. Ja jāpieņem lēmumi saskaņā ar parasto 
likumdošanas procedūru atbilstīgi LESD 
43. panta 2. punktam, attiecīgajai 
reģionālajai zivsaimniecības darba grupai 
nosūta arī pieprasīto Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejas atzinumu.  
Šādus lēmumus pieņem, pamatojoties uz 
LESD 238. pantā paredzēto balsu 
vairākumu, proporcionāli pielāgotam 
katras grupas sastāvam un tās balsu 
sadalījumam. Šādā veidā pieņemtos 
lēmumus iekļauj apspriešanai COREPER 
un Padomes darba kārtībā kā 
„A punktus” tiesību aktu pieņemšanas 
procesā.  Ja COREPER vai Padome 
nepieņem priekšlikumu, to nodod atpakaļ 
reģionālajai zivsaimniecības darba grupai 
apsvēršanai un iespējamai pārskatīšanai.    
Lēmums ir jāpieņem Eiropas 
Parlamentam atbilstīgi parastajai 
likumdošanas procedūrai. 

Or. es

Pamatojums

Tieši šādu sistēmu izmanto pašreizējās darba grupas un COREPER: lēmuma sagatavošana; 
A punkta priekšlikums un, ja nav panākta vienošanās, iesniegšana atpakaļ darba grupai, lai 
vienošanos panāktu, vai, ja to nepanāk, no priekšlikuma atsakās. 

Grozījums Nr. 1629
Carmen Fraga Estévez

Regulas priekšlikums
3. daļa – 1. nodaļa – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

DAUDZGADU PLĀNI svītrots

Or. es

Pamatojums

Ierosināts svītrot tekstu „ I nodaļa — Daudzgadu plāni”.

Grozījums Nr. 1630
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Regulas priekšlikums
3. daļa – 1. nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

DAUDZGADU PLĀNI DAUDZGADU PĀRVALDĪBAS PLĀNI

Or. en

Grozījums Nr. 1631
Estelle Grelier

Regulas priekšlikums
3. daļa – 17. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saglabāšanas pasākumi, kas pieņemti 
saskaņā ar daudzgadu plāniem

Saglabāšanas pasākumi, kas pieņemti 
saskaņā ar daudzgadu plāniem un 
tehniskajiem pasākumiem

Or. fr

Grozījums Nr. 1632
Carmen Fraga Estévez

Regulas priekšlikums
3. daļa – 17. pants – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saglabāšanas pasākumi, kas pieņemti 
saskaņā ar daudzgadu plāniem

Procedūra saglabāšanas pasākumu 
pieņemšanai saskaņā ar daudzgadu 
plāniem

Or. es

Grozījums Nr. 1633
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
3. daļa – 17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Daudzgadu plānā, kas izveidots atbilstīgi 
9., 10. un 11. pantam, attiecīgajā zvejas 
vietā tieši ieinteresētās dalībvalstis ciešā 
sadarbībā ar kompetentajām 
konsultatīvajām padomēm saskaņā ar 
minēto daudzgadu plānu piedalās tādu 
saglabāšanas pasākumu izstrādē, kas 
atbilst katras zvejas vietas īpatnībām.

Or. fr

Grozījums Nr. 1634
Dolores García-Hierro Caraballo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Daudzgadu plānā, kas izveidots atbilstīgi 
9., 10. un 11. pantam, dalībvalstīm var būt 
atļauts saskaņā ar minēto daudzgadu plānu 
pieņemt pasākumus, kuros nosaka 
saglabāšanas pasākumus, kas piemērojami 
kuģiem, kuri peld ar attiecīgo dalībvalstu 
karogu, un kas attiecas uz tādiem 

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

karogu, un kas attiecas uz tādiem 
krājumiem Savienības ūdeņos, kuru 
nozvejai tām ir iedalītas zvejas iespējas, kā 
arī piemērojami visiem kuģiem, kas zvejo 
dalībvalsts teritoriālajos ūdeņos, un šie 
pasākumi nav diskriminējoši citu 
dalībvalstu flotēm.

Or. es

Grozījums Nr. 1635
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Regulas priekšlikums
3. daļa – 17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ja daudzgadu plānu, kas izveidots 
atbilstīgi 9., 10. un 11. pantam, piemēro 
konkrētajam ģeogrāfiskajam apgabalam, 
attiecīgās dalībvalstīs cita ar citu cieši 
sadarbojas un pēc iespējas apspriežas, un 
saskaņo darbību ar ieinteresētajām 
trešām personām, nosakot saglabāšanas 
pasākumus un vienojoties par tiem saskaņā 
ar minēto daudzgadu plānu, kā arī tajā 
precizētajiem grafikiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1636
Estelle Grelier

Regulas priekšlikums
3. daļa – 17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Daudzgadu plānā, kas izveidots atbilstīgi 
9., 10. un 11. pantam, dalībvalstīm var būt 
atļauts saskaņā ar minēto daudzgadu plānu 
pieņemt pasākumus, kuros nosaka 
saglabāšanas pasākumus, kas piemērojami 

1. Daudzgadu plānā, kas izveidots atbilstīgi 
9., 10., 11. un 14. pantam, dalībvalstīm 
ciešā sadarbībā ar konsultatīvajām 
padomēm var būt atļauts saskaņā ar minēto 
daudzgadu plānu pieņemt pasākumus, 
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kuģiem, kuri peld ar attiecīgo dalībvalstu 
karogu, un kas attiecas uz tādiem 
krājumiem Savienības ūdeņos, kuru 
nozvejai tām ir iedalītas zvejas iespējas.

kuros nosaka tehniskos vai saglabāšanas 
pasākumus, kas piemērojami kuģiem, kuri 
peld ar attiecīgo dalībvalstu karogu, un kas 
attiecas uz tādiem krājumiem Savienības 
ūdeņos, kuru nozvejai tām ir iedalītas 
zvejas iespējas, vai to 12 jūdžu robežās.

Or. fr

Grozījums Nr. 1637
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
3. daļa – 17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Atbilstīgi pasākumiem, kuri paredzēti
daudzgadu plānos, kas izveidoti atbilstīgi 
9., 10. un 11. pantam, iesaistītās 
dalībvalstis sadarbojas un pieņem
saglabāšanas pasākumus, lai uzturētu vai 
atjaunotu zivju krājumu populācijas virs 
līmeņa, kas spēj nodrošināt maksimālo 
ilgtspējīgas ieguves apjomu līdz 
2015. gadam, virs līmeņa, kas var 
nodrošināt maksimālo ilgstpējīgas 
ekonomikas ieguves apjomu līdz
2020. gadam un sasniegt un uzturēt labu 
Kopienas jūras vides statusu līdz 
2020. gadam, un šie pasākumi būtu
piemērojami kuģiem, kuri peld ar attiecīgo 
dalībvalstu karogu.

Or. en

Grozījums Nr. 1638
Carmen Fraga Estévez

Regulas priekšlikums
3. daļa – 17. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Daudzgadu plānā, kas izveidots atbilstīgi 
9., 10. un 11. pantam, reģionālajām 
zivsaimniecības darba grupām var būt 
atļauts pēc attiecīgās konsultatīvās 
padomes atzinuma saņemšanas to 
kompetences jomā saskaņā ar minēto 
daudzgadu plānu pieņemt pasākumus, 
kuros nosaka saglabāšanas pasākumus, kas 
piemērojami kuģiem, kuri peld ar attiecīgo 
dalībvalstu karogu, un kas attiecas uz 
tādiem krājumiem, kuru nozvejai tām ir 
iedalītas zvejas iespējas.

Or. es

Pamatojums

Grozījums attiecībā uz reģionālajām darba grupām. 

Grozījums Nr. 1639
Guido Milana

Regulas priekšlikums
3. daļa – 17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Grozījums Nr. 1640
Ian Hudghton
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Regulas priekšlikums
3. daļa – 17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1641
Bastiaan Belder

Regulas priekšlikums
3. daļa – 17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 1642
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Regulas priekšlikums
3. daļa – 17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Lai reģionālie daudzgadu plāni būtu sekmīgi, ir būtiskas decentralizētās struktūrasi, kuras 
katrai zivsaimniecībai varētu noteikt mērķus, mērķapjomus un grafikus. Ir būtiski, lai 
reformētajai KZP būtu decentralizēta pieeja, risinot šos jautājumus atbilstīgi Līguma 
noteikumiem.

Grozījums Nr. 1643
Ana Miranda

Regulas priekšlikums
3. daļa – 17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Daudzgadu plānā, kas izveidots atbilstīgi 
9., 10. un 11. pantam, dalībvalstīm var būt 
atļauts saskaņā ar minēto daudzgadu plānu 
pieņemt pasākumus, kuros nosaka 
saglabāšanas pasākumus, kas piemērojami 
kuģiem, kuri peld ar attiecīgo dalībvalstu 
karogu, un kas attiecas uz tādiem 
krājumiem Savienības ūdeņos, kuru 
nozvejai tām ir iedalītas zvejas iespējas.
Pasākumiem, kurus pieņem daudzgadu 
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plānos, jābūt apstiprinātiem bez neviena 
iebilduma no dalībvalstīm, uz kurām tieši 
attiecas saglabāšanas pasākumi. 

Or. es

Grozījums Nr. 1644
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Regulas priekšlikums
3. daļa – 17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1645
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Daudzgadu plānā, kas izveidots atbilstīgi 
9., 10. un 11. pantam, dalībvalstīm var būt 
atļauts, ja netiek prasīta vienotu 
saglabāšanas pasākumu īstenošana, 
saskaņā ar minēto daudzgadu plānu 
pieņemt īstenošanas pasākumus, kuri ir 
saskanīgi un savietojami ar citu 
dalībvalstu flotēm piemērojamajiem 
pasākumiem un kuros nosaka 
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saglabāšanas pasākumus, kas piemērojami 
kuģiem, kuri peld ar attiecīgo dalībvalstu 
karogu, un kas attiecas uz tādiem 
krājumiem Savienības ūdeņos, kuru 
nozvejai tām ir iedalītas zvejas iespējas.

Or. es

Grozījums Nr. 1646
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
3. daļa – 17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. el

Pamatojums

Attiecas vienīgi uz tekstu grieķu valodā.

Grozījums Nr. 1647
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Regulas priekšlikums
3. daļa – 17. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Attiecībā uz zveju, ko veic tikai vienas 
dalībvalsts suverenitātē un jurisdikcijā 
esošajos ūdeņos, attiecīgā dalībvalsts 
izveido vienu vai vairākas komitejas, 
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kurā(-s) iesaista visas attiecīgās 
ieinteresētās puses un ar kuru(-ām) 
apspriežas par pasākumiem, ko paredzēts 
pieņemt. Ja dalībvalsts nodomājusi kaut 
kādā veidā neievērot šādas komitejas 
sniegtos ieteikumus, tā sniedz publisku 
novērtējumu, kurā sīki norāda ieteikumu 
neievērošanas iemeslus.

Or. en

Grozījums Nr. 1648
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
3. daļa – 17. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pasākumi balstās uz pamatotiem 
zinātniskiem pierādījumiem un tajos ņem 
vērā reģionālo konsultatīvo padomju 
viedokli.

Or. el

Grozījums Nr. 1649
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
3. daļa – 17. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka atbilstīgi 
1. punktam pieņemtie saglabāšanas 
pasākumi:

2. Dalībvalstis, kuras ir nepastarpināti 
ieinteresētas attiecīgajā zvejā, ciešā 
sadarbībā ar kompetentajām 
konsultatīvajām padomēm nodrošina to, 
ka atbilstīgi 1. punktam pieņemtie 
saglabāšanas pasākumi:

Or. fr
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Grozījums Nr. 1650
Estelle Grelier

Regulas priekšlikums
3. daļa – 17. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka atbilstīgi 
1. punktam pieņemtie saglabāšanas 
pasākumi:

2. Dalībvalstis ciešā sadarbībā ar 
reģionālajām konsultatīvajām padomēm 
nodrošina to, ka atbilstīgi 1. punktam 
pieņemtie tehniskie un saglabāšanas 
pasākumi:

Or. fr

Grozījums Nr. 1651
Carmen Fraga Estévez

Regulas priekšlikums
3. daļa – 17. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka atbilstīgi 
1. punktam pieņemtie saglabāšanas 
pasākumi:

2. Reģionālās zivsaimniecības darba 
grupas nodrošina to, ka atbilstīgi 
1. punktam pieņemtie saglabāšanas 
pasākumi:

Or. es

Pamatojums

Grozījums attiecībā uz reģionālajām darba grupām. 

Grozījums Nr. 1652
Struan Stevenson

Regulas priekšlikums
3. daļa – 17. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka atbilstīgi 2. Ieinteresētās dalībvalstis nodrošina to, 
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1. punktam pieņemtie saglabāšanas 
pasākumi:

ka tiek izstrādāti atbilstīgi 1. punktam 
pieņemtie saglabāšanas pasākumi:

Or. en

Grozījums Nr. 1653
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1654
Izaskun Bilbao Barandica

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) ir saderīgi ar šajā regulā izklāstītajiem 
mērķiem;

Or. es

Grozījums Nr. 1655
Carl Haglund

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) ir saderīgi ar 4. pantā izklāstītajiem 
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labas pārvaldības principiem;

Or. en

Grozījums Nr. 1656
Ian Hudghton

Regulas priekšlikums
3. daļa – 17. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ir saderīgi ar daudzgadu plāna darbības 
jomu un mērķiem;

(b) ir saderīgi ar Savienības saglabāšanas 
pasākuma darbības jomu un mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 1657
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1658
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 1659
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 17. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) nav mazāk stingri kā Savienības tiesību 
aktos noteiktie pasākumi.

(d) nav mazāk stingri kā Savienības tiesību 
aktos noteiktie pasākumi;  un

Or. es

Grozījums Nr. 1660
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
3. daļa – 17. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) nav mazāk stingri kā Savienības tiesību 
aktos noteiktie pasākumi.

(d) ir vismaz tikpat stingri kā Savienības 
tiesību aktos noteiktie pasākumi.

Or. es

Grozījums Nr. 1661
Guido Milana, Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
3. daļa – 17. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) tiek īstenoti, vienojoties ar 
reģionālajām konsultatīvajām padomēm, 
kuras ir struktūras, kas tiecas sasniegt 
mērķi Eiropas vispārējās interesēs.
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Or. it

Grozījums Nr. 1662
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 17. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) nav diskriminējoši citu ES 
dalībvalstu flotēm.

Or. es

Grozījums Nr. 1663
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis, kurām ir kopīga zvejas 
vieta, var sadarboties, lai vienoties par 
kopīgiem pasākumiem un tos īstenotu 
saistībā ar ilgtermiņa pārvaldības 
plāniem, kas pieņemti pirms 2014. gada, 
atbilstīgi 25. pantā izklāstītajai 
procedūrai.

Or. en

Grozījums Nr. 1664
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija ir pilnvarota pieņemt 
īstenošanas aktus, lai noteiktu 



PE491.360v01-00 162/175 AM\905829LV.doc

LV

decentralizēto struktūru darbības jomu un 
funkcijas saskaņā ar uzdevumiem, kas 
šādām struktūrām uzticēti un kas 
izsklāstīti 17. panta 1. punktā.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, ka ir paredzēts mehānisms decentralizētu struktūru darbības jomas un funkciju 
definēšanai, jo pretējā gadījumā šādu plānoto decentralizēto struktūru uzdevumi netiktu 
izpildīti.

Grozījums Nr. 1665
Alain Cadec

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Gadījumā, ja ir vienprātība par 
veicamajiem saglabāšanas pasākumiem, 
lai īstenotu daudzgadu plānu, starp 
dalībvalstīm, kurām ir tieša interese par 
zveju, un pēc apspriešanās ar 
kompetentajām konsultatīvajām padomēm 
šos pasākumus īsteno ar īstenošanas 
tiesību aktiem. Šos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 56. pantā minēto 
pārbaudes procedūru.

Or. fr

Grozījums Nr. 1666
Kriton Arsenis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 1667
Ian Hudghton

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Saistībā ar saglabāšanas pasākumiem, 
kurus piemēro konkrētam ģeogrāfiskam 
apgabalam, dalībvalstis, kam ir tiešas 
pārvaldības intereses un ko ietekmē 
minētie pasākumi, cita ar citu sadarbojas, 
lai nodrošinātu, ka veiktie saglabāšanas 
pasākumi pilnībā atbilst 2. punktam un ir 
saderīgi reģionālajā līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 1668
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis, kas pieņem saglabāšanas 
pasākumus atbilstīgi 17. panta 
1. punktam, par šādiem pasākumiem 
paziņo Komisijai, citām ieinteresētajām 
dalībvalstīm un attiecīgajām 
konsultatīvajām padomēm. Ja dalībvalsts 
nepieņem šādus saglabāšanas pasākumus 
triju mēnešu laikā pēc tam, kad pieņemts 
daudzgadu pārvaldības plāns, Komisija ir 
pilnvarota rīkoties saskaņā ar 20. panta 
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noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1669
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis sadarbojas savā starpā un 
saskaņo savus pasākumus reģionālā 
mērogā.  Tās apspriežas ar 
konsultatīvajām padomēm un 
Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un 
ekonomikas komiteju.  Tās var ierosināt 
Komisijai saglabāšanas pasākumus, par 
kuriem visas vienojas un kurus var 
pieņemt tikai tad, ja tos ievieš vienoti.

Or. es

Grozījums Nr. 1670
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Regulas priekšlikums
3. daļa – 17. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Neskarot Komisijas uzdevumus, kas 
tai noteikti saskaņā ar LESD 290. un 
291. pantu, Komisija pieņem deleģētus vai 
īstenošanas aktus, pamatojoties uz 
kopīgiem atbilstīgi 1. punktam 
iesniegtajiem ieteikumiem, ar nosacījumu, 
ka šādiem ieteikumiem ir jābūt saderīgiem 
ar attiecīgo  saglabāšanas pasākumu 
un/vai daudzgadu plāniem.

Or. en
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Grozījums Nr. 1671
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
3. daļa – 17. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Gadījumā, ja nav vienprātības par 
veicamajiem saglabāšanas pasākumiem 
starp dalībvalstīm, kurām ir tieša interese 
par zveju, un pēc apspriešanās ar 
kompetentajām konsultatīvajām padomēm 
Komisija iesniedz priekšlikumu saskaņā 
ar Līgumā paredzētajiem noteikumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 1672
Ian Hudghton

Regulas priekšlikums
3. daļa – 17. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Dalībvalstis apspriežas ar attiecīgajām 
konsultatīvajām padomēm un 
Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un 
ekonomikas komiteju (ZZTEK) par 
pasākumu projektiem un sagatavo 
paskaidrojumu. Vienlaikus par šiem 
projektiem paziņo Komisijai un citām 
dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 1673
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Regulas priekšlikums
3. daļa – 17. pants – 2.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Attiecībā uz zveju, kuru veic divu vai 
vairāku dalībvalstu suverenitātē un 
jurisdikcijā esošajos ūdeņos, attiecīgās 
dalībvalstis sadarbojas, lai izstrādātu 
kopīgu ieteikumu saglabāšanas pasākumu 
pieņemšanai.
Katra dalībvalsts izveido vienu vai 
vairākas komitejas, kurās pārstāvētas 
visas ieinteresētās personas un ar kurām 
apspriežas par pasākumiem, kas 
jāpieņem. Ja dalībvalsts nodomājusi kaut 
kādā veidā neievērot padomus, ko tai 
sniegusi valsts komiteja kopīgajā 
ieteikumā par saglabāšanas pasākumiem, 
tā sniedz publisku novērtējumu, kurā sīki 
norāda ieteikumu neievērošanas iemeslus.

Or. en

Grozījums Nr. 1674
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Regulas priekšlikums
3. daļa – 17. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Dalībvalstis, kam saskaņā ar 
daudzgadu plānu ir kopīga zvejas vieta, 
koordinē pasākumus un sadarbojas cita 
ar citu, lai nodrošinātu, ka daudzgadu 
plāna mērķi ir saderīgi ar 2. punkta 
prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 1675
Ian Hudghton

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

2.c Dalībvalstis pienācīgi ņem vērā 
attiecīgo konsultatīvo padomju un ZZTEK 
sniegtos atzinumus un, ja pieņemtie 
galīgie pasākumi atšķiras no šajos 
atzinumos norādītajiem, sniedz sīki 
izstrādātu paskaidrojumu par atšķirību 
iemesliem. Dalībvalstis dara visu 
iespējamo, lai pēc iespējas agrīnākā 
posmā un atklāti un pārredzami šajās 
apspriedēs iesaistītu citas attiecīgajā 
zvejniecībā ieinteresētās personas un 
paredzēto pasākumu sagatavošanā ņemtu 
vērā visu iesaistīto pušu viedokli un 
priekšlikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 1676
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Regulas priekšlikums
3. daļa – 17. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Dalībvalstis nodrošina kopīgu 
ieteikumu, lai atbilstīgi 5. punktam 
izstrādātie saglabāšanas pasākumi:
(a) ir saderīgi ar 2. un 3. pantā 
izklāstītajiem mērķiem un 4. pantā 
noteiktajiem labas pārvaldības 
principiem;
(b) ir saderīgi ar daudzgadu plāna 
darbības jomu un mērķiem;
(c) palīdz efektīvi, ar augstu iespējamības 
pakāpi un noteiktajā termiņā sasniegt 
daudzgadu plāna mērķus un kvantitatīvi 
nosakāmos mērķapjomus un
(d) nav mazāk stingri kā Savienības 
tiesību aktos noteiktie pasākumi.



PE491.360v01-00 168/175 AM\905829LV.doc

LV

Or. en

Grozījums Nr. 1677
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Regulas priekšlikums
3. daļa – 17. pants – 2.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.d Dalībvalstis, kurām ir kopīga zvejas 
vieta, attiecībā uz savstarpējiem 
koordinēšanas centieniem ir tiesīgas 
saņemt Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonda (EJZF)  
finansējumu saskaņā ar šajā regulā 
paredzētajiem noteikumiem. 

Or. en

Grozījums Nr. 1678
Ian Hudghton

Regulas priekšlikums
3. daļa – 17. pants – 2.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.d Saistībā ar saglabāšanas pasākumiem, 
kurus piemēro konkrētam ģeogrāfiskam 
apgabalam, dalībvalstis var pieņemt valsts 
mēroga pasākumus, par kuriem vienojas 
ar citām dalībvalstīm attiecīgajā apgabalā, 
ja tie ir saderīgi ar atbilstošu 
saglabāšanas pasākumu un/vai 
daudzgadu plānu.

Or. en

Grozījums Nr. 1679
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Regulas priekšlikums
3. daļa – 17. pants – 2.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.d Ja visas attiecīgās dalībvalstis piekrīt 
vienotajam kopīgajam ieteikumam 
attiecībā uz pārvaldības pasākumiem, 
Komisija pēc pārliecināšanās, ka 7. panta 
noteikumi ir ievēroti, pieņem kopīgo 
ieteikumu, izmantojot deleģēto aktu 
atbilstīgi 55. pantam.
Ja visas attiecīgās dalībvalstis nevienojas 
par vienoto kopīgo ieteikumu triju mēnešu 
laikā pēc daudzgadu pārvaldības plāna 
pieņemšanas, Komisija ir pilnvarota 
rīkoties saskaņā ar 20. panta 
noteikumiem. Turklāt Komisija var 
iesniegt priekšlikumu saskaņā ar parasto 
likumdošanas priekšlikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1680
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Regulas priekšlikums
3. daļa – 17. pants – 2.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 1681
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Regulas priekšlikums
3. daļa – 17. pants – 2.e punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.e Komisija var jebkurā laikā novērtēt to 
saglabāšanas pasākumu saderību un 
efektivitāti, ko dalībvalstis pieņēmušas 
atbilstīgi 1. punktam.

Or. en

Grozījums Nr. 1682
Struan Stevenson

Regulas priekšlikums
3. daļa – 17. pants – 2.f punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.f Ja Komisija uzskata, ka dalībvalsts 
noteiktajos termiņos nav guvusi 
rezultātus, ko paredzēts sasniegt ar šajā 
pantā paredzētajiem pasākumiem, tā 
nākamajā gadā vai gados samazina šai 
dalībvalstij no Savienības piešķiramās 
zvejas iespējas [saskaņā ar 16. pantu] un 
pārtrauc vai aptur maksājumus minētajai 
dalībvalstij, vai arī piemēro finanšu 
korekcijas Savienības finansiālajam 
atbalstam saskaņā ar kopējo 
zivsaimniecības politiku [saskaņā ar 
50. pantu]. Šādi pasākumi ir samērīgi ar 
noteikumu neievērošanas būtību, apmēru, 
ilgumu un atkārtošanos.

Or. en

Grozījums Nr. 1683
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Regulas priekšlikums
3. daļa – 17. pants – 2.f punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.f Sīki izstrādātus noteikumus šā panta 
piemērošanai pieņem, pamatojoties uz 
Komisijas priekšlikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1684
Carmen Fraga Estévez

Regulas priekšlikums
3. daļa – 18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18. pants svītrots
Dalībvalsts pieņemtu saglabāšanas 
pasākumu paziņošana
Dalībvalstis, kas pieņem saglabāšanas 
pasākumus atbilstīgi 17. panta 
1. punktam, paziņo šādus pasākumus 
Komisijai, citām ieinteresētajām 
dalībvalstīm un attiecīgajām 
konsultatīvajām padomēm.

Or. es

Pamatojums

Šāda paziņošana vairs nav nepieciešama, jo deleģētos tiesību aktus vairs neizmantos, un 
ierosinātā procedūra ir koplēmuma procedūra.  

Grozījums Nr. 1685
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Regulas priekšlikums
3. daļa – 18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18. pants svītrots
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Dalībvalsts pieņemtu saglabāšanas 
pasākumu paziņošana
Dalībvalstis, kas pieņem saglabāšanas 
pasākumus atbilstīgi 17. panta 
1. punktam, paziņo šādus pasākumus 
Komisijai, citām ieinteresētajām 
dalībvalstīm un attiecīgajām 
konsultatīvajām padomēm.

Or. en

Grozījums Nr. 1686
Dolores García-Hierro Caraballo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kas pieņem saglabāšanas 
pasākumus atbilstīgi 17. panta 1. punktam, 
paziņo šādus pasākumus Komisijai, citām 
ieinteresētajām dalībvalstīm un 
attiecīgajām konsultatīvajām padomēm.

Pēc reģionālo konsultatīvo padomju 
(RKP) atzinuma saņemšanas dalībvalstis, 
kas pieņem saglabāšanas pasākumus 
atbilstīgi 17. panta 1. punktam, paziņo par 
to Komisijai, Eiropas Parlamentam un 
citām ieinteresētajām dalībvalstīm.

Or. es

Grozījums Nr. 1687
Struan Stevenson

Regulas priekšlikums
3. daļa – 18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kas pieņem saglabāšanas 
pasākumus atbilstīgi 17. panta 1. punktam, 
paziņo šādus pasākumus Komisijai, citām 
ieinteresētajām dalībvalstīm un 
attiecīgajām konsultatīvajām padomēm.

1. Dalībvalstis, kas formulē saglabāšanas 
pasākumus atbilstīgi 17. pantam, paziņo 
Komisijai, citām ieinteresētajām 
dalībvalstīm, ieinteresētajām trešām 
personām un attiecīgajām konsultatīvajām 
padomēm par šādiem ierosinātiem 
pasākumiem, par kuru dažas vai visas no 
šādām ieinteresētajām dalībvalstīm varētu 
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panākt vienošanos 12 mēnešu laikā pēc 
attiecīgā daudzgadu plāna stāšanās spēkā.
2. Ja par šādiem saglabāšanas 
pasākumiem netiek panākta vienošanās 
starp visām šīm ieinteresētajām 
dalībvalstīm, tad katra šāda ieinteresētā 
dalībvalsts ievieš valsts pasākumus, lai tos 
īstenotu, un 6 mēnešu laikā pēc šādas 
ieviešanas paziņo par šiem pasākumiem 
Komisijai, pārējām dalībvalstīm, 
ieinteresētām trešām personām un 
attiecīgajām konsultatīvajām padomēm.
3. Ja par šādiem saglabāšanas 
pasākumiem netiek panākta vienošanās 
starp visām šīm ieinteresētajām 
dalībvalstīm, tad, ievērojot turpmāk 
sekojošo 20. pantu, visas ieinteresētās 
dalībvalstis, kas par to ir vienojušās, ievieš 
valstu pasākumus, lai īstenotu minētos 
tehniskos pasākumus, un 6 mēnešu laikā 
pēc šādas ieviešanas paziņo par šiem 
pasākumiem Komisijai, pārējām 
dalībvalstīm un ieinteresētām trešām 
personām un attiecīgajām 
konsultatīvajām padomēm.
4. Komisija publicē visus saglabāšanas 
pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar šo 
pantu, un dara šo informāciju publiski 
pieejamu, publicējot to atbilstošās tīmekļa 
vietnēs vai norādot tiešu saiti uz to. 
Attiecībā uz vides informācijas pieejamību 
piemēro Regulu 1049/2001/EK un Regulu 
1367/2006/EK.
Ikvienai fiziskai vai juridiskai personai,
(a) kuru lēmums ietekmē vai var ietekmēt 
vai
(b) kurai ir pamatota interese par lēmumu 
vai arī
(c) ja dalībvalsts administratīvi 
procesuālajās tiesībās tas paredzēts kā 
priekšnoteikums — kura uzskata, ka tās 
tiesības ir aizskartas,
ir tiesības pieprasīt dalībvalsts 
kompetentajai iestādei veikt lēmuma 
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iekšēju pārskatīšanu saskaņā ar šo pantu.
Dalībvalstis nosaka to, ko nozīmē 
„pamatota interese” un „tiesību 
aizskārums”.
Šajā nolūkā par pamatotu atbilstoši 
b) apakšpunkta prasībām atzīstama 
ikvienas tādas nevalstiskas organizācijas 
interese, kura veicina vides aizsardzību 
vai pārstāv zvejnieku ekonomiskās vai 
sociālās intereses un atbilst valsts tiesību 
aktu prasībām. Tāpat uzskata, ka šādām 
organizācijām ir tiesības, kuras var tikt 
aizskartas saskaņā ar c) apakšpunktu.
Šajā punktā minētajām personām ir 
tiesības pret kompetentās iestādes lēmumu 
vērsties tiesā vai citā neatkarīgā un 
publiskā iestādē, kuras kompetencē ir 
pārskatīt lēmuma procesuālo un 
materiālo likumību. Dalībvalstis nosaka, 
kura tiesa vai iestāde ir kompetenta 
izskatīt lietu.
5. Dalībvalsts nedrīkst īstenot tiesības uz 
jebkādu zvejas iespēju, ko var piemērot 
krājumiem un/vai attiecīgajai 
ģeogrāfiskajai platībai, uz kuru attiecas 
daudzgadu plāns, nedz arī veikt jebkādas 
zvejas darbības saistībā ar minētajiem, 
līdz brīdim, kad par saglabāšanas 
pasākumiem:
(a) ir panākta vienošanās ieinteresētajā 
dalībvalstī, un tie īstenoti, veicot valsts 
pasākumus saskaņā ar šo pantu, vai
(b) tos ir pieņēmusi Komisija saskaņā ar 
20. pantu, un tie piemērojami šādai 
dalībvalstij.
6. Ja Komisija uzskata, ka dalībvalsts 
noteiktajos termiņos nav guvusi 
rezultātus, ko paredzēts sasniegt ar šajā 
pantā paredzētajiem pasākumiem, tā 
nākamajā gadā vai gados samazina šai 
dalībvalstij no Savienības piešķiramās 
zvejas iespējas [saskaņā ar 16. pantu] un 
pārtrauc vai aptur maksājumus minētajai 
dalībvalstij, vai arī piemēro finanšu 
korekcijas Savienības finansiālajam 
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atbalstam saskaņā ar kopējo 
zivsaimniecības politiku [saskaņā ar 
50. pantu]. Šādi pasākumi ir samērīgi ar 
noteikumu neievērošanas būtību, apmēru, 
ilgumu un atkārtošanos.

Or. en


