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Grozījums Nr. 1
S&D grupas, PPE grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 26, 27, 574, 575, 576, 580, 581, 583, 587, 
588, 590, 592, 594, 595

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. un 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbības joma Darbības joma
1. Kopējā zivsaimniecības politika aptver: 1. Kopējā zivsaimniecības politika aptver:

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

a) jūras bioloģisko resursu saglabāšanu un 
to zivsaimniecību ilgtspējīgu izmantošanu 
un pārvaldību, kuru mērķis ir šie resursi;

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

b) saldūdeņu bioloģisko resursu 
saglabāšanu, akvakultūru un zvejas un 
akvakultūras produktu apstrādi un 
tirdzniecību saistībā ar pasākumiem tirgū 
un finanšu pasākumiem kopējās 
zivsaimniecības politikas atbalstam, 
strukturālus pasākumus un flotes 
kapacitātes pārvaldību;
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ba) zvejas darbību sociālo un ekonomisko 
dzīvotspēju, nodarbinātības veicināšanu 
piekrastes kopienās un to attīstību, 
mazapjoma zvejas un amatierzvejas, kā 
arī akvakultūras īpašās problēmas.

2. Kopējā zivsaimniecības politika attiecas 
uz 1. punktā minētajām darbībām, ja tās 
veic:

2. Kopējā zivsaimniecības politika attiecas 
uz 1. punktā minētajām darbībām, ja tās 
veic:

a) dalībvalstu teritorijā vai a) dalībvalstu teritorijā vai

b) Savienības ūdeņos, arī tad, ja tās veic 
zvejas kuģi, kas peld ar trešās valsts karogu 
un ir reģistrēti trešā valstī, vai

b) Savienības ūdeņos, arī tad, ja tās veic 
zvejas kuģi, kas peld ar trešās valsts karogu 
un ir reģistrēti trešā valstī, vai

c) Savienības zvejas kuģi ārpus Savienības 
ūdeņiem, vai

c) Savienības zvejas kuģi ārpus Savienības 
ūdeņiem, vai

d) dalībvalstu valstspiederīgie, neskarot 
karoga valsts primāro atbildību.

d) dalībvalstu valstspiederīgie, neskarot 
karoga valsts primāro atbildību.

Or. en

Grozījums Nr. 2
S&D grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 28, 29, 31, 32, 604, 606, 613, 614, 615, 
616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 
635, 636, 637, 641, 642, 644, 645, 646, 650, 656, 657, 658, 659, 661, 662, 664, 666, 669, 671, 
699

Regulas priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārējie mērķi Vispārējie mērķi

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

1. Kopējā zivsaimniecības politika garantē 
to, ka zvejas un akvakultūras darbības 
ilgtermiņā ir ekoloģiski ilgtspējīgas un tiek 
pārvaldītas atbilstīgi mērķim nodrošināt 
ieguvumus ekonomiskajā, sociālajā un 
nodarbinātības jomā un veicināt pārtikas
un atpūtas zvejas pieejamību, kā arī 
nodrošināt apstrādes nozaru pastāvēšanu 
un darbības uz sauszemes, kas tieši 
saistītas ar zvejas darbībām, ņemot vērā 
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gan patērētāju, gan arī ražotāju intereses.
2. Kopējā zivsaimniecības politikā tiek 
ievērota piesardzīga pieeja zvejniecības 
pārvaldībā, un tās mērķis ir līdz 
2015. gadam nodrošināt to, lai dzīvo jūras 
bioloģisko resursu izmantošanas rezultātā 
tiktu atjaunotas un uzturētas izmantojamo 
sugu populācijas, kas pārsniedz maksimālā 
ilgtspējīgas ieguves apjoma nodrošināšanai 
vajadzīgo līmeni.

2. Kopējā zivsaimniecības politikā tiek 
ievērota piesardzīga pieeja zvejniecības 
pārvaldībā, un tā nodrošina, ka līdz 
2015. gadam tiek noteikts tāds zivju 
mirstības līmenis, kas vēlākais līdz 
2020. gadam ļautu zivju krājumiem 
atjaunoties līdz līmenim, kas pārsniedz 
maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma 
nodrošināšanai vajadzīgo līmeni, un ka visi 
atjaunotie krājumi tiek saglabāti šajā 
līmenī.

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

3. Kopējā zivsaimniecības politikā tiek 
īstenota ekosistēmas pieeja zvejniecības 
pārvaldībā un akvakultūrā, lai nodrošinātu 
to, ka zveja un akvakultūra veicina virzību 
uz mērķi panākt, ka cilvēka darbības rada 
pēc iespējas mazāku ietekmi uz jūras 
ekosistēmu un neveicina situācijas jūras 
vidē pasliktināšanos, kā arī ir efektīvi 
pielāgotas konkrētai zivsaimniecībai un 
reģioniem.

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

4. Kopējā zivsaimniecības politika atbilst
Savienības vides tiesību aktiem un citiem 
Savienības politikas virzieniem.

4.a Kopējā zivsaimniecības politika 
nodrošina, ka flotu zvejas kapacitāte tiek 
pielāgota izmantošanas līmenim saskaņā 
ar 2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 3
S&D grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 33, 34, 35, 36, 37, 599, 681, 686, 689, 
692, 693, 696, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 712, 719, 722, 723, 724, 726, 728, 735, 
736, 737, 738, 739, 740, 743, 744, 745, 746, 747, 758, 759, 761, 763, 766, 767, 769, 773, 775

Regulas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

a) novērš, samazina un pēc iespējas 
izskauž nevēlamu piezveju;

aa) nodrošina, ka visas nozvejas no 
komerciāliem krājumiem un 
reglamentētiem krājumiem tiek izkrautas, 
ņemot vērā labākos zinātniskos 
ieteikumus, un palīdz izvairīties no jaunu 
tirgu izveides vai pašreizējo tirgu 
paplašināšanas;

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

b) sagādā apstākļus efektīvām un 
ekoloģiski ilgtspējīgām zvejas darbībām
Savienībā, lai atjaunotu ekonomiski
dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu zvejas
nozari, nodrošinot Eiropas tirgū godīgus 
konkurences apstākļus;

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

c) veicina akvakultūras darbību un ar tām 
saistīto nozaru attīstību, nodrošinot to 
ekoloģisko ilgtspējību, lai sekmētu pārtikas 
nodrošinājumu un nodarbinātību piekrastes 
un lauku apvidos;

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

d) veicina jūras resursu vienlīdzīgu sadali, 
lai palīdzētu sasniegt pietiekami augstu 
dzīves līmeni un sociālos standartus tiem, 
kas ir atkarīgi no zvejas darbībām;

e) ņemt vērā patērētāju intereses; e) ņem vērā patērētāju intereses;

f) nodrošina sistemātisku un saskaņotu 
datu vākšanu un pārvaldību.

f) nodrošina sistemātisku, saskaņotu, 
pastāvīgu un ticamu datu vākšanu un
pārredzamu datu pārvaldību, kā arī risina 
jautājumus, ko rada tādu krājumu 
pārvaldība, par kuriem trūkst datu;
fa) veicina piekrastes mazapjoma zvejas 
darbību dzīvotspēju.

Or. en

Grozījums Nr. 4
S&D grupas, PPE grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
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Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pasākumu ieviešana saskaņā ar labāko 
pieejamo zinātnisko ieteikumu;

b) pasākumu ieviešana saskaņā ar labāko 
pieejamo zinātnisko ieteikumu;

Or. en

Grozījums Nr. 5
S&D grupas, PPE grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 40, 801, 803, 804, 805, 806, 807, 810, 
823, 824, 829

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) plaša ieinteresēto aprindu iesaistīšana 
visos posmos no pasākumu izstrādes līdz 
īstenošanai;

d) atbilstoša ieinteresēto aprindu, jo īpaši 
konsultatīvo padomju un sociālo 
partneru, iesaistīšana visos posmos no 
pasākumu izstrādes līdz īstenošanai, 
tādējādi nodrošinot, ka, piemērojot 
reģionalizētu pieeju, tiek ņemtas vērā
reģionālās īpatnības;

Or. en

Grozījums Nr. 6
S&D grupas, PPE grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 816, 817, 818, 819, 820, 821

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 7
S&D grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 45, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 
847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

– “maksimālais ilgtspējīgas ieguves 
apjoms” ir lielākais teorētiskais līdzsvara 
ieguves apjoms, ko pastāvīgi (vidēji) var 
iegūt no krājuma pastāvošajos (caurmēra) 
vides apstākļos, būtiski neietekmējot 
vairošanās procesu;

Or. en

Grozījums Nr. 8
S&D grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 46, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 
864, 865, 866

Regulas priekšlikums
5. pants – 7. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

– “piesardzīga pieeja zvejniecības 
pārvaldībā”, kā minēts ANO Nolīguma 
par zivju krājumiem 6. pantā, ir pieeja, 
saskaņā ar kuru atbilstošas zinātniskās 
informācijas trūkumu nevar izmantot par 
pamatojumu, lai atliktu vai neveiktu 
pārvaldības pasākumus, kuru mērķis ir 
saglabāt mērķsugas, saistītās vai atkarīgās 
sugas, piezvejas sugas un to vidi;

Or. en
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Grozījums Nr. 9
S&D grupas, ALDE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 888, 989, 991, 1008

Regulas priekšlikums
5. pants – 11.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– “nevēlama nozveja” ir tādu sugu zivju 
nozveja, kas ir mazākas par minimālo 
saglabāšanas robežizmēru vai minimālo 
izkraušanas apjomu, vai aizliegtu vai 
aizsargājamu sugu nozveja, vai 
nepārdodamu sugu nozveja, vai tādu 
pārdodamu zivju nozveja, kas neatbilst 
prasībām, kuras noteiktas Savienības 
tiesību aktu noteikumos zivsaimniecības 
jomā, ar ko nosaka tehniskos, 
pārraudzības un saglabāšanas 
pasākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 10
S&D grupas, PPE grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 891, 889

Regulas priekšlikums
5. pants – 12. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

– “saglabāšanās robežpunkts” ir zivju 
krājuma populācijas parametru vērtības 
(tādas kā biomasa (B), nārsta bara 
biomasa (SSB) vai zvejas izraisīta zivju 
mirstība (F)), ko izmanto zvejniecības 
pārvaldībā, lai, piemēram, noteiktu
pieņemamu bioloģiskā riska līmeni vai 
vēlamo ieguves apjomu;

Or. en

Grozījums Nr. 11
S&D grupas, EPP grupas, ECR grupas EFD grupas vārdā
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Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 49, 890, 894, 896, 897

Regulas priekšlikums
5. pants – 12.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– “atskaites robežpunkts” ir zivju krājuma 
populācijas parametru vērtības (tādas kā 
biomasa vai zvejas izraisīta zivju 
mirstība), ko izmanto zivsaimniecības 
pārvaldībā, lai norādītu robežvērtību, virs 
vai zem kuras zivsaimniecības pārvaldība 
atbilst, piemēram, pieņemamam 
bioloģiskā riska līmenim vai vēlamajam 
ieguves apjomam;

Or. en

Grozījums Nr. 12
S&D grupas, PPE grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 51, 913

Regulas priekšlikums
5. pants – 14.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– “nozīmīgs zivju biotops” ir jutīgs jūras 
biotops, kas jāaizsargā, ņemot vērā tā 
būtisko nozīmi zivju sugu ekoloģisko un 
bioloģisko vajadzību apmierināšanā, 
aizsargājot arī zivju nārsta, zivju mazuļu 
uzturēšanās un barošanās vietas;

Or. en

Grozījums Nr. 13
S&D grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 50, 910, 912, 915
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Regulas priekšlikums
5. pants – 14.b ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– “aizsargājama zvejas teritorija” ir 
ģeogrāfiski noteikta jūras ūdeņu 
teritorija, kurā uz laiku vai pastāvīgi ir 
aizliegtas vai ierobežotas visas vai 
konkrētas zvejas darbības, lai uzlabotu 
ūdeņu dzīvo resursu izmantošanu un 
saglabāšanu vai lai aizsargātu jūras 
ekosistēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 14
S&D grupas, PPE grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 53, 917, 918, 920

Regulas priekšlikums
5. pants – 15. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– “zvejas iespējas” ir kvantitatīvas 
juridiskas zvejas tiesības, kas izteiktas kā 
nozveja un/vai zvejas piepūle, un ar tām 
funkcionāli saistīti nosacījumi, kuri 
vajadzīgi, lai tās noteiktu konkrētā
apjomā;

– “zvejas iespējas” ir kvantitatīvas 
juridiskas tiesības zvejot konkrētu zivju 
krājumu, kas izteiktas kā maksimālā
nozveja vai maksimālā zvejas piepūle 
konkrētā pārvaldības apgabalā;

Or. en

Grozījums Nr. 15
S&D grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 57, 937, 939, 941, 943, 944

Regulas priekšlikums
5. pants – 19. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

zivis, ko novērtē, ņemot vērā kuģa 
raksturlielumus, tostarp kuģa tilpību bruto 
tonnās (GT), tā dzinēja jaudu kilovatos 
(kW) saskaņā ar definīcijām Padomes 
Regulas (EEK) Nr. 2930/86 4. un 5. pantā, 
kā arī kuģa zvejas rīku veidu un lielumu 
un citus parametrus, kas ietekmē kuģa 
spēju zvejot zivis;

Or. en

Grozījums Nr. 16
S&D grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 962, 963, 964, 965, 966

Regulas priekšlikums
5. pants – 27. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– “zinātnisko datu galalietotājs” ir 
struktūra, kas pētniecības vai pārvaldības 
nolūkos ir ieinteresēta zivsaimniecības 
nozares datu zinātniskā analīzē;

– “zinātnisko datu galalietotājs” ir
pētniecības struktūra vai pārvaldības 
iestāde, kas ir ieinteresēta zivsaimniecības 
nozares datu zinātniskā analīzē;

Or. en

Grozījums Nr. 17
S&D grupas, PPE grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījums, kas aizstāj visus saistītos grozījumus

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārēji noteikumi par piekļuvi ūdeņiem Vispārēji noteikumi par piekļuvi ūdeņiem
3. Ūdeņos, kas atrodas ne vairāk kā 
100 jūras jūdžu attālumā no Azoru salu, 
Madeiras un Kanāriju salu bāzes līnijām, 
attiecīgās dalībvalstis no 2013. gada 
1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim 
var ierobežot zveju, atļaujot to veikt tikai 
šo salu ostās reģistrētiem kuģiem. Šādi 

3. Ūdeņos, kas atrodas ne vairāk kā 
100 jūras jūdžu attālumā no Azoru salu, 
Madeiras un Kanāriju salu bāzes līnijām, 
attiecīgās dalībvalstis no 2013. gada 
1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim 
var ierobežot zveju, atļaujot to veikt tikai 
šo salu ostās reģistrētiem kuģiem. Šādi 
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ierobežojumi neattiecas uz Savienības 
kuģiem, kuri tradicionāli zvejo minētajos 
ūdeņos, ciktāl šādi kuģi nepārsniedz 
tradicionāli īstenoto zvejas piepūli. 
Dalībvalstis informē Komisiju par 
ierobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar šo 
punktu.

ierobežojumi neattiecas uz Savienības 
kuģiem, kuri tradicionāli zvejo minētajos 
ūdeņos, ciktāl šādi kuģi nepārsniedz 
tradicionāli īstenoto zvejas piepūli. 
Dalībvalstis informē Komisiju par 
ierobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar šo 
punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 18
S&D grupas, PPE grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 62, 1038, 1039

Regulas priekšlikums
III daļa – virsraksts un I sadaļas virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

III DAĻA III DAĻA
JŪRAS BIOLOĢISKO RESURSU 
SAGLABĀŠANAS PASĀKUMI

JŪRAS BIOLOĢISKO RESURSU 
SAGLABĀŠANAS UN ILGTSPĒJĪGAS 

IZMANTOŠANAS PASĀKUMI

I SADAĻA I SADAĻA
PASĀKUMU VEIDI PASĀKUMU VEIDI

Or. en

Grozījums Nr. 19
S&D grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 78, 1040, 1041, 1045, 1047, 1064, 1102, 
1103, 1109, 1112, 1154

Regulas priekšlikums
-7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-7.a pants
Vispārīgi noteikumi par saglabāšanas 

pasākumiem
1. Lai sasniegtu 2. pantā noteiktos kopējās 
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zivsaimniecības politikas vispārējos 
mērķus, Savienība pieņem jūras 
bioloģisko resursu saglabāšanas un 
ilgtspējīgas izmantošanas pasākumus 
saskaņā ar 7. un 8. pantu. Jo īpaši 
pasākumus pieņem, izstrādājot daudzgadu 
plānus saskaņā ar šīs regulas 9., 10. un 
11. pantu. 
2. Minētie pasākumi atbilst šīs regulas 2. 
un 3. pantā noteiktajiem mērķiem, un tos 
pieņem, ņemot vērā labākos pieejamos 
zinātniskos ieteikumus un iesaistīto 
konsultatīvo padomju sniegtos atzinumus.
3. Dalībvalstīm piešķir pilnvaras pieņemt 
saglabāšanas pasākumus saskaņā ar šīs 
regulas 17. līdz 24. pantu un citiem 
attiecīgajiem šīs regulas noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 20
S&D grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 63, 64, 65, 66, 67, 1042, 1049, 1054, 
1058, 1059, 1060, 1062, 1066, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1074, 1075, 1076, 1079, 1082, 
1083, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1092, 1093, 1094, 1095, 1097, 1099, 1100, 1101

Regulas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saglabāšanas pasākumu veidi Saglabāšanas pasākumu veidi
Jūras bioloģisko resursu saglabāšanas 
pasākumi var būt šādi: 

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

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

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

b) krājumu ilgtspējīgas izmantošanas 
mērķapjomu noteikšana;

b) krājumu ilgtspējīgas izmantošanas un 
saglabāšanas mērķapjomu noteikšana un 
jūras vides aizsardzība pret zvejas darbību 
ietekmi;

c) tādu pasākumu pieņemšana, kas 
paredzēti zvejas kuģu skaita un/vai zvejas 

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

kuģu tipu pielāgošanai pieejamajām zvejas 
iespējām;

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

d) stimulu radīšana, lai veicinātu 
selektīvāku zveju un zvejas metodes ar 
nelielu ietekmi uz jūras ekosistēmu un 
zvejas resursiem, tostarp preferenciālas 
piekļuves nodrošināšana valstu zvejas 
iespējām, kas rezervētas saskaņā ar 
29. pantu, kā arī ekonomisku stimulu 
radīšana;

e) zvejas iespēju noteikšana; e) tādu pasākumu pieņemšana, kas 
attiecas uz zvejas iespēju noteikšanu un 
iedalīšanu, kā noteikts 1. pantā;

f) tehnisko pasākumu pieņemšana saskaņā 
ar 14. pantu;

f) tehnisko pasākumu pieņemšana saskaņā 
ar 8. un 14. pantu;

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

g) tādu pasākumu pieņemšana, kas veicina 
šīs regulas 15. pantā noteikto mērķu 
sasniegšanu;

h) izmēģinājuma projekti saistībā ar 
alternatīvām zvejniecības pārvaldības 
metodēm. 

h) izmēģinājuma projekti saistībā ar 
alternatīvām zvejniecības pārvaldības 
metodēm un rīkiem, kas palielina 
selektivitāti vai samazina zvejas darbību 
ietekmi uz jūras vidi;
ha) tādu pasākumu pieņemšana, kas 
palīdz dalībvalstīm izpildīt vides tiesību 
aktos noteiktās prasības;
hb) zivju krājumu atjaunošanas apgabalu 
izveide;
hc) citu pasākumu pieņemšana, kas palīdz 
sasniegt 2. un 3. pantā noteiktos mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 21
S&D grupas, Verts/ALE grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 68, 1021, 1097, 1106, 1107, 1108, 1795
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Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Zivju krājumu atjaunošanas apgabalu 
izveide
1. Lai nodrošinātu ūdeņu dzīvo resursu 
un jūras ekosistēmu saglabāšanu un 
īstenotu piesardzīgu pieeju, dalībvalstis 
izveido tādu zivju krājumu atjaunošanas 
apgabalu vienotu tīklu, kuros aizliegtas 
visas zvejas darbības, jo īpaši iekļaujot 
tajā apgabalus, kas ir būtiski zivju 
vairošanās procesā.
2. Dalībvalstis nosaka un izraugās 
apgabalus, kas nepieciešami, lai izveidotu 
zivju krājumu atjaunošanas apgabalu 
vienotu tīklu.
3. Šādus apgabalus izveido, īstenojot 
tehniskos pasākumus, un tie aptver 
vismaz 10 % no katras dalībvalsts 
teritoriālajiem ūdeņiem.
4. Zivju krājumu atjaunošanas apgabalu 
atrašanās vietu nemaina pirmos piecus 
gadus pēc to izveides. Ja šāda apgabala 
atrašanās vieta jāmaina, to dara tikai pēc 
cita tikpat liela apgabala vai apgabalu 
izveides.
5. Veidojot šādu tīklu, ņem vērā un tajā 
iekļauj visus esošos apgabalus, kuros 
zvejas darbības jau ir aizliegtas. 
Dalībvalstis turpina noteikt šādus 
apgabalus kopā ar zinātniskajām 
aprindām un iesaistīto zvejnieku ražotāju 
organizāciju pārstāvjiem, kā arī sadarbībā 
ar konsultatīvajām padomēm, izstrādājot 
to izveides grafiku, kas īstenojams līdz 
2020. gadam.
6. Šā panta 2., 3. un 4. punktā minētos 
pasākumus un lēmumus, kā arī to 
zinātnisko, tehnisko, sociālo un tiesisko 
pamatojumu paziņo Komisijai un dara 
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publiski pieejamus.
7. Iesaistīto dalībvalstu kompetentās 
iestādes pieņem lēmumu par to, vai ap 
zivju krājumu atjaunošanas apgabaliem, 
kas noteikti saskaņā ar šā panta 1., 2., 3. 
un 4. punktu, būtu jāizveido apgabals vai 
apgabali, kuros zvejas darbības ir 
ierobežotas, un pēc paziņojuma 
sniegšanas Komisijai pieņem lēmumu par 
to, kādus zvejas rīkus var izmantot šajos 
apgabalos, kā arī par šajos apgabalos 
piemērojamajiem atbilstīgiem pārvaldības 
pasākumiem un tehniskajiem 
noteikumiem, kuriem jābūt vismaz tikpat 
stingriem, kā tiem, kas noteikti Savienības 
tiesību aktos. Šo informāciju dara 
publiski pieejamu.
8. Zvejas kuģis, kas tranzītā šķērso zivju 
krājumu atjaunošanas apgabalu, 
nodrošina, ka visi uz kuģa esošie zvejas 
rīki tranzīta laikā ir droši nostiprināti un 
uzglabāti.
9. Savienība veic arī pasākumus, lai 
mazinātu zivju krājumu atjaunošanas 
apgabalu izveides iespējamo negatīvo 
sociālo un ekonomisko ietekmi.

Or. en

Grozījums Nr. 22
S&D grupas, PPE grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 69, 70, 72, 1113, 1114, 1116, 1117, 1119, 
1123, 1124, 1125, 1127, 1128, 1129, 1130, 1137, 1138, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 
1148, 1149, 1150

Regulas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tehnisko pasākumu veidi Tehnisko pasākumu veidi

Tehniskie pasākumi var būt šādi: Tehniskie pasākumi var būt šādi:
a) linuma acs izmēri un noteikumi par a) zvejas rīku raksturlielumu noteikšana 
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zvejas rīku izmantošanu; un noteikumi attiecībā uz to izmantošanu;
b) zvejas rīku konstrukcijas ierobežojumi, 
tostarp:

b) zvejas rīku konstrukcijas specifikācijas, 
tostarp:

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

i) pārveidojumi vai palīgierīces, lai 
uzlabotu selektivitāti vai samazinātu
negatīvo ietekmi uz ekosistēmu,

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

ii) pārveidojumi vai palīgierīces, lai 
samazinātu apdraudētu, izzūdošu un 
aizsargājamu sugu nejaušu nozveju, kā arī 
cita veida nevēlamu nozveju;

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

c) aizliegumi vai ierobežojumi izmantot 
konkrētus zvejas rīkus vai cita veida 
tehnisko aprīkojumu;

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

d) zvejas darbību aizliegums vai 
ierobežojums noteiktos apgabalos vai 
laikposmos;

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

e) prasības zvejas kuģiem uz noteiktu 
minimālo laikposmu pārtraukt darbību 
konkrētā apgabalā, lai aizsargātu izšķiroši 
svarīgus zivju biotopus, jutīgus jūras 
resursus, kuri uz laiku koncentrējušies 
attiecīgajā apgabalā, apdraudētās un 
nārstojošās sugas vai to mazuļus;

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

f) īpaši pasākumi, lai samazinātu zvejas 
darbību negatīvo ietekmi uz jūras
bioloģisko daudzveidību un jūras 
ekosistēmām, tostarp pasākumi, lai 
novērstu, mazinātu un pēc iespējas 
izskaustu nevēlamas piezvejas.

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

Or. en

Grozījums Nr. 23
S&D grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 73, 74, 75, 77, 1158, 1159, 1160, 1161, 
1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1183, 1184, 1186, 1187, 1208, 
1219, 1221
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Regulas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Eiropas Parlaments un Padome 
parastajā likumdošanas procedūrā 
prioritārā kārtā un ne vēlāk kā līdz (..)* 
pieņem daudzgadu plānus, kas atbilst 
ZZTEK un ICES zinātniskajiem 
ieteikumiem un kas ietver saglabāšanas
pasākumus, lai uzturētu vai atjaunotu zivju 
krājumus, kas pārsniedz maksimālā 
ilgtspējīgas ieguves apjoma nodrošināšanai 
vajadzīgo līmeni, saskaņā ar 2. panta 
2. punktu. Daudzgadu plāni arī palīdz 
sasniegt citus šīs regulas 2. un 3. pantā 
noteiktos mērķus.
___________________

* OV: lūdzu, ievietot datumu — četri gadi 
pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

2. Daudzgadu plānos nosaka: 2. Daudzgadu plānos nosaka:

a) pamatu attiecīgo zivju krājumu zvejas 
iespēju noteikšanai, balstoties uz iepriekš 
noteiktiem saglabāšanās atsauces 
rādītājiem, un

a) pamatu attiecīgo zivju krājumu zvejas 
iespēju noteikšanai, balstoties uz iepriekš 
noteiktiem saglabāšanās robežpunktiem
un/vai atskaites robežpunktiem, ievērojot 
2. pantā noteiktos mērķus un ņemot vērā 
zinātniskos ieteikumus,

b) pasākumus, ar kuriem var efektīvi 
novērst saglabāšanās atsauces rādītāju
pārsniegšanu. 

b) pasākumus, ar kuriem var efektīvi 
novērst atskaites robežpunktu pārsniegšanu
un palīdzēt sasniegt saglabāšanās 
robežpunktus.

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

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

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

4. Daudzgadu plāni pamatojas uz 
piesardzīgu pieeju zvejniecības pārvaldībā, 
un tajos zinātniski pamatotā veidā ņem 
vērā pieejamo datu un novērtēšanas metožu 
ierobežojumus, tostarp to krājumu 



PE500.589v02-00 20/90 AM\921904LV.doc

LV

nenoteiktību avotus. novērtējumus, par kuriem trūkst datu, un 
visus kvantificētos nenoteiktību avotus.

Or. en

Grozījums Nr. 24
S&D grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 79, 80, 1179, 1222, 1224, 1232, 1234, 
1236, 1243, 1244, 1245, 1246 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 
257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1274, 1279

Regulas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Daudzgadu plānu mērķi Daudzgadu plānu mērķi

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

1. Daudzgadu plānos paredz zvejas 
izraisītas zivju mirstības pielāgojumus, lai 
līdz 2015. gadam noteiktu tādu zivju 
mirstības līmeni, kas vēlākais līdz 
2020. gadam ļautu zivju krājumiem 
atjaunoties līdz līmenim, kas pārsniedz 
maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma 
nodrošināšanai vajadzīgo līmeni, kā arī 
paredz visus atjaunotos krājumus 
saglabāt šajā līmenī.

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

2. Ja nav iespējams noteikt zvejas izraisītu 
zivju mirstību, kā paredzēts 1. punktā,
daudzgadu plānos paredz piemērot 
piesardzīgu pieeju zivsaimniecības 
pārvaldībā un nosaka tuvinātus 
standartus un pasākumus, kas nodrošina
vismaz līdzvērtīgu attiecīgo krājumu 
saglabāšanās pakāpi.

2.a Neskarot šā panta 1. un 2. punkta 
noteikumus, daudzgadu plānos 
iekļaujamie pasākumi un to īstenošanas 
grafiks ir samērīgs ar uzdevumiem, 
mērķiem un paredzētajiem termiņiem un, 
nosakot šos pasākumus, ņem vērā to 
ekonomisko un sociālo ietekmi. Izņemot 
steidzamus gadījumus, minētos 
pasākumus īsteno pakāpeniski.
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Or. en

Grozījums Nr. 25
S&D grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījums

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atkāpjoties no šā panta 1. punkta 
noteikumiem, taču, neskarot prasību 
ievērot piesardzīgu pieeju, daudzgadu 
plānos var iekļaut noteikumu, kas paredz, 
ka, ja zvejas izraisītas zivju mirstības dēļ, 
ko aprēķina, pamatojoties uz 9. panta 
2. punktu un 10. panta 1. punktu, kopējā 
pieļaujamā nozveja katru gadu 
jāsamazina par vairāk nekā 25 %, kopējās 
pieļaujamās nozvejas ikgadējo 
samazinājumu var ierobežot līdz 25 %. Šī 
atkāpe neskar papildu noteikumus par 
kvantitatīvi nosakāmiem mērķapjomiem, 
kas izteikti kā kopējās pieļaujamās 
nozvejas gada maksimālais svārstību 
līmenis saskaņā ar 11. panta c) punkta 
iii) apakšpunktu.

Or. en

Grozījums Nr. 26
S&D grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījums

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Daudzgadu plānos var iekļaut 
noteikumus, kas attiecas uz jauktas 
dažādu sugu zvejas īpatnībām saistībā ar 
krājumu uzturēšanu un atjaunošanu tādā 
līmenī, kas pārsniedz maksimālā 
ilgtspējīgas ieguves apjoma 
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nodrošināšanai vajadzīgo līmeni, ja 
saskaņā ar zinātniskajiem ieteikumiem 
nav iespējams uzlabot selektivitāti, lai 
izvairītos no tā dēvētajām kritiskajām 
zivju sugām.

Or. en

Grozījums Nr. 27
S&D grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 76, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 99, 
1048, 1049, 1191, 1195, 1196, 1198, 1199, 1200, 1202, 1203, 1226, 1228, 1229, 1230, 1232,
1234, 1241, 1280, 1281, 1283, 1284, 1285, 1287, 1296, 1303, 1304, 1306, 1307, 1310, 1313, 
1314, 1317, 1320, 1328, 1331, 1338, 1339, 1333, 1334, 1336, 1337, 1345, 1346, 1348, 1349, 
1350, 1355, 1356, 1364, 1365, 1366, 1372, 1190, 1193, 1201, 1321, 1371

Regulas priekšlikums
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Daudzgadu plānu saturs Daudzgadu plānu saturs
Daudzgadu plānā paredz: 1. Daudzgadu plānā paredz:

a) darbības jomu, proti, krājumus,
zvejniecību un jūras ekosistēmu, kam 
piemēro daudzgadu plānu;

a) darbības jomu, proti, ģeogrāfisko 
apgabalu, krājumus, zivsaimniecības un 
jūras ekosistēmas, kam piemēro daudzgadu 
plānu;

b) mērķus, kas ir saskaņā ar 2. un 3. pantā 
izklāstītajiem mērķiem;

b) mērķus, kas ir saskaņā ar 2. un 3. pantā 
izklāstītajiem mērķiem un šīs regulas 
6.a panta, kā arī 9. un 10. panta 
attiecīgajiem noteikumiem;

ba) flotes kapacitātes novērtējumu un, ja 
nav panākts faktisks līdzsvars starp zvejas 
kapacitāti un pieejamajām zvejas 
iespējām, kapacitātes samazināšanas 
plānu, kurā nosaka termiņus un īpašus 
pasākumus, kas jāveic katrai iesaistītajai 
dalībvalstij, lai saistošā termiņā zvejas 
kapacitāti pielāgotu pieejamajām zvejas 
iespējām; neskarot 34. pantā paredzētos 
pienākumus, šajā novērtējumā būtu 
jāiekļauj attiecīgās flotes 
sociālekonomiskā aspekta izvērtējums;
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bb) zvejas nevēlamās ietekmes uz 
ekosistēmu un jūras vidi novērtējumu 
saskaņā ar Savienības tiesību aktiem un 
starptautiskajiem nolīgumiem, kā arī 
daudzgadu plānā paredzēto pasākumu 
sociālekonomiskās ietekmes novērtējumu;

c) kvantitatīvi nosakāmus mērķapjomus, 
kas izteikti kā:

c) kvantitatīvi nosakāmus mērķapjomus, 
kas izteikti kā:

i) zvejas izraisīta zivju mirstība un/vai i) zvejas izraisīta zivju mirstība un/vai
ii) nārsta bara biomasa, un ii) nārsta bara biomasa, un

iia) nevēlamas un neatļautas nozvejas 
maksimālā procentuālā daļa,
iib) zvejas iespēju maksimālās ikgadējās 
izmaiņas,
iic) ar zivsaimniecības darbībām saistīti 
laba vides stāvokļa raksturlielumi, kas 
noteikti Direktīvā 2008/56/EK un 
Lēmumā 2010/477/ES;

iii) nozveju stabilitāte;
d) skaidrus termiņus, kuros jāsasniedz 
kvantitatīvi nosakāmie mērķapjomi;

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

e) tehniskus pasākumus, tostarp nevēlamas
nozvejas izskaušanas pasākumus;

e) saglabāšanas un tehniskus pasākumus,
kas jāveic, lai sasniegtu šīs regulas 
15. pantā noteiktos mērķus, un 
pasākumus, lai izvairītos un pēc iespējas 
izskaustu nevēlamas nozvejas;

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 daudzgadu plāna 
sociālekonomisko ietekmi;

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

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

h) pasākumus, lai mazinātu zvejas ietekmi 
uz ekosistēmu; 

h) pasākumus, lai mazinātu zvejas ietekmi 
uz ekosistēmu;

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

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

ia) pasākumus, kas nodrošina atbilstību 
daudzgadu apsaimniekošanas plānu 
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noteikumiem;
j) jebkādus citus piemērotus pasākumus 
daudzgadu plānu mērķu sasniegšanai. 

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

1.a Daudzgadu plānos paredz to 
periodisku pārskatīšanu, lai novērtētu 
panākto progresu tajos noteikto mērķu 
sasniegšanā un jo īpaši lai ņemtu vērā 
jaunus aspektus, piemēram, zinātnisko 
ieteikumu izmaiņas, kā arī lai veiktu visas 
nepieciešamās starpposmu korekcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 28
S&D grupas, PPE grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 93, 1381, 1383, 1384, 1385

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienības vides tiesību aktos noteikto 
pienākumu ievērošana

Savienības vides tiesību aktos par 
aizsargājamām teritorijām 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.

1. KZP un visi turpmākie dalībvalstu 
pieņemtie pasākumi, kas saistīti ar īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām, pilnībā 
atbilst Direktīvai 92/43/EEK, 
Direktīvai 2009/147/EK un 
Direktīvai 2008/56/EK. Dabas teritorijās, 
kas minētas Direktīvas 92/43/EEK
6. pantā, Direktīvas 2009/147/EK 4. pantā
un Direktīvas 2008/56/EK 13. panta
4. punktā, zvejas darbības regulē 
dalībvalsts, kas noteikusi attiecīgos 
apgabalus, pilnībā ievērojot minētajās 
direktīvās noteiktos mērķus un 
apspriežoties ar Komisiju, 
konsultatīvajām padomēm un citām 
attiecīgajām ieinteresētajām personām.

Or. en
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Grozījums Nr. 29
S&D grupas, PPE grupas, ALDE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 1401, 1402, 1403, 1404, 1406, 1407, 
1411, 1412, 1416, 1418, 1420, 1421, 1422, 1424, 1425

Regulas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijas pasākumi jūras bioloģisko 
resursu nopietna apdraudējuma gadījumā

Komisijas pasākumi jūras bioloģisko 
resursu nopietna apdraudējuma gadījumā

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, pamatojoties uz ticamiem 
zinātniskiem datiem, ir pierādījumi, ka 
jūras bioloģisko resursu saglabāšanās vai 
jūras ekosistēma ir nopietni apdraudēta un 
ir vajadzīga tūlītēja rīcība, Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 55. pantu, lai mazinātu 
apdraudējumu.

Minētos deleģētos aktus pieņem tikai tādā 
gadījumā, ja tas nepieciešams 
nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ, un 
piemēro 55.a pantā noteikto procedūru.

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

Or. en

Grozījums Nr. 30
S&D grupas, PPE grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 94, 95, 96, 97, 98, 1433, 1434, 1442, 
1446, 1447, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1457, 1459

Regulas priekšlikums
14. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tehnisko pasākumu sistēmas Tehnisko pasākumu sistēmas

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

aizsardzību un mazinātu zvejas darbību 
ietekmi uz zivju krājumiem un citām 
sugām, 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;

a) palīdz uzturēt vai atjaunot zivju 
krājumus, kuri pārsniedz maksimālā 
ilgtspējīgas ieguves apjoma nodrošināšanai 
vajadzīgo līmeni, saskaņā ar 2. panta 
2. punktu, uzlabojot selektivitāti sugu ziņā 
un zivju izmēra ziņā;

b) samazina mazizmēra īpatņu nozveju no 
zivju krājumiem;

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

c) samazina nevēlamu jūras organismu 
nozveju;

c) nepieļauj, līdz minimumam samazina 
un, ja iespējams, izskauž nevēlamu jūras 
organismu un jūras putnu nozveju;

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

d) līdz minimumam samazina zvejas rīku 
ietekmi uz ekosistēmu un jūras vidi, jo 
īpaši ņemot vērā bioloģiski jutīgu krājumu 
un biotopu aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 31
S&D grupas, PPE grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 99, 1488, 1520, 1522, 1529, 1579, 1580, 
1586

Regulas priekšlikums
14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a pants
Nevēlamas nozvejas nepieļaušana un tās 

samazināšana līdz minimumam
1. Pirms ieviest pienākumu izkraut visas 
nozvejas attiecīgajā zivsaimniecībā 
saskaņā ar 15. pantu, pamatojoties uz 
labākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
ieteikumiem un ņemot vērā kompetento 
reģionālo konsultatīvo padomju 
atzinumus, ja nepieciešams, dalībvalstis 
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īsteno izmēģinājuma projektus, pilnībā 
izpētot visas izmantojamās metodes, lai
nepieļautu, līdz minimumam samazinātu 
un izskaustu nevēlamās nozvejas 
zivsaimniecībā. Ja nepieciešams, šādus 
izmēģinājuma projektus īsteno ražotāju 
organizācijas. Šo izmēģinājuma projektu 
rezultātus iekļauj katras zivsaimniecības 
ilgtermiņa pārvaldības plānā papildu 
stimulu veidā, lai izmantotu selektīvākos 
zvejas rīkus un zvejas metodes, kas ir 
pieejamas. Dalībvalstis sagatavo arī 
izmetumu karti, norādot izmetumu līmeni 
jebkurā zivsaimniecībā, uz ko attiecas 
15. panta 1. punkts. Šīs kartes pamatā ir 
objektīvi un reprezentatīvi dati.
2. Savienība sniedz finansiālu atbalstu 
1. punktā minēto izmēģinājuma projektu 
izstrādei un īstenošanai un selektīvu 
zvejas rīku izmantošanai, lai mazinātu 
nevēlamas un neatļautas nozvejas. 
Finansiālā atbalsta pasākumos īpašu
uzmanību pievērš zvejniekiem, kurus 
ietekmē pienākums izkraut visas nozvejas 
un kuri veic jauktas dažādu sugu zvejas 
darbības.

Or. en

Grozījums Nr. 32
S&D grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 
109, 110, 111, 112, 113, 474, 1473, 1482, 1496, 1497, 1498, 1502, 1503, 1504, 1505, 
1509,1511, 1512, 1517, 1518, 1527, 1521, 1524, 1530, 1532, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 
1545, 1546, 1547, 1549, 1550, 1552, 1553, 1555, 1556, 1557, 1558, 1560, 1563, 1570, 1575

Regulas priekšlikums
15. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pienākums izkraut visas nozvejas Pienākums izkraut un reģistrēt visas
izmantojamo un regulēto sugu nozvejas

1. Visas tās nozvejas no turpmāk minēto 
sugu zivju krājumiem, uz kuriem attiecas 

1. Visas izmantojamo un regulēto sugu
nozvejas, kas iegūtas turpmāk minētās 



PE500.589v02-00 28/90 AM\921904LV.doc

LV

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:

zivsaimniecības zvejas darbībās Savienības 
ūdeņos vai ko ieguvuši Savienības zvejas 
kuģi, vai ko Savienības zvejas kuģi
ieguvuši ārpus Savienības ūdeņiem, tiek 
paceltas un paturētas uz zvejas kuģiem, un
reģistrētas un izkrautas. Šo pienākumu 
piemēro šādās zivsaimniecībās saskaņā ar 
šādu grafiku:

a) ne vēlāk kā no 2014. gada 1. janvāra: a) ne vēlāk kā no 2014. gada 1. janvāra:
– makrele, siļķe, stavrida, putasu, 
kaproīdas, anšovs, argentīna, sardinella,
moiva,

– mazapjoma pelaģiskās zivsaimniecībās, 
t. i., zivsaimniecībās, kurās iegūst šādas 
zivis: makrele, siļķe, stavrida, putasu, 
kaproīdas, anšovs, argentīna, sardīne, 
brētliņa;

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

– lielapjoma pelaģiskās zivsaimniecības, 
t. i., zivsaimniecības, kurās iegūst šādas 
zivis: zilā tunzivs, zobenzivs, svītrainā 
tunzivs, lielacu tunzivs, dažādas 
buriniekzivis, marlīni un šķēpneši;

– zivsaimniecības, kurās veic rūpniecisko 
zveju, t. i., zivsaimniecības, kurās iegūst 
šādas zivis: moiva, tūbīte un Esmarka 
menca;
– zivsaimniecības Baltijas jūrā, kurās 
iegūst lasi;

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

b) ne vēlāk kā no 2016. gada 1. janvāra:

– šādas zivsaimniecības Savienības 
ūdeņos Atlantijas okeāna ziemeļu daļā:
Ziemeļjūra:
– zivsaimniecības, kurās iegūst mencu, 
pikšu, merlangu, saidu;
– zivsaimniecības, kurās iegūst Norvēģijas 
omāru;
– zivsaimniecības, kurās iegūst parasto 
jūrasmēli un jūras zeltpleksti;
– zivsaimniecības, kurās iegūst heku;
– zivsaimniecības, kurās iegūst ziemeļu 
garneli;
– citas zivsaimniecības, kuru analīze 
jāturpina;
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– zivsaimniecības Baltijas jūrā, izņemot 
zivsaimniecībās, kurās iegūst lasi;
Ziemeļrietumu ūdeņi:
– zivsaimniecības, kurās iegūst mencu, 
pikšu, merlangu, saidu;
– zivsaimniecības, kurās iegūst Norvēģijas 
omāru;
– zivsaimniecības, kurās iegūst parasto 
jūrasmēli un jūras zeltpleksti;
– zivsaimniecības, kurās iegūst heku; 
– citas zivsaimniecības, kuru analīze 
jāturpina;
Dienvidrietumu ūdeņi:
– zivsaimniecības, kurās iegūst mencu, 
pikšu, merlangu, saidu;
– zivsaimniecības, kurās iegūst Norvēģijas 
omāru;
– zivsaimniecības, kurās iegūst parasto 
jūrasmēli un jūras zeltpleksti;
– zivsaimniecības, kurās iegūst heku;
– citas zivsaimniecības, kuru analīze 
jāturpina;

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 2017. gada 1. janvāra:

– šā panta 1. punkta a) apakšpunktā 
neminētās zivsaimniecības Savienības 
ūdeņos un ārpus Savienības ūdeņiem.
1.a Tiklīdz zivsaimniecībā ir ieviests 
pienākums izkraut visas nozvejas, visas to 
sugu nozvejas, uz kurām attiecas šis 
pienākums, reģistrē un, ja nepieciešams, 
atskaita no attiecīgā zvejnieka, ražotāju 
organizācijas vai kolektīvās pārvaldības 
apvienības kvotas, izņemot sugas, kuras 
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var izlaist atpakaļ jūrā saskaņā ar 
1.b punktu (jauns).
1.b Šīs regulas 15. panta 1. punktā 
paredzēto izkraušanas pienākumu 
nepiemēro šādām sugām:
– nozvejotās sugas, ko izmanto kā dzīvo 
ēsmu;
– sugas, 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;
– sugas, kurām noteikta nulles apjoma 
kopējā pieļaujamā nozveja (KPN).
1.c Lai vienkāršotu un saskaņotu 
pienākuma izkraut visas nozvejas 
īstenošanu un lai izvairītos no 
nevajadzīgiem traucējumiem mērķa 
zivsaimniecībās un samazinātu nevēlamas 
nozvejas apjomu, daudzgadu plānos, kas 
pieņemti saskaņā ar 9. pantu vai īpašiem 
Savienības noteikumiem par izkraušanas 
pienākuma īstenošanu, vai citiem 
Savienības pieņemtiem tiesību aktiem, 
attiecīgā gadījumā nosaka:
– tādu reti sastopamu ārpusmērķa sugu 
uzskaitījumu, kuras var ieskaitīt attiecīgās 
zivsaimniecības mērķsugu kvotā, ja 
izpildīti šādi nosacījumi:
– ir izsmelta konkrētās ārpusmērķa sugas 
valsts gada kvota,
– ārpusmērķa sugas kopējā nozveja 
nepārsniedz 3 % no mērķsugas kopējās 
nozvejas,
– ārpusmērķa sugas krājums ir drošās 
bioloģiskās robežās;
– noteikumus par de minimis atbrīvojumu 
no pienākuma izkraut visas nozvejas, kas 
ļauj zvejniekiem izmest līdz pat 5 % no 
viņu kopējās gada nozvejas, nodrošinot, 
ka kopējie izmetumi katrā krājumā 
nepārsniedz 5 % no ES kopējās gada 
nozvejas no attiecīgā krājuma; šādi 
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atbrīvojumi novērš nesamērīgu izmaksu 
rašanos saistībā ar nevēlamas nozvejas 
izmantošanu, un tos piešķir tikai tādā 
gadījumā, ja zinātniskie pierādījumi 
norāda uz to, ka ir ļoti grūti uzlabot 
selektivitāti;
– noteikumus par stimuliem, lai izvairītos 
no zivju mazuļu zvejas, tostarp par 
augstākām kvotām, kas jāatskaita no 
zvejnieka kvotas, ja tiek zvejoti zivju 
mazuļi.

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 saglabāšanās 
references izmēru, drīkst pārdot tikai 
pārstrādei zivju miltos vai mājdzīvnieku 
barībā.

2. Lai ņemtu vērā precīzu un aktuālu 
labāko pieejamo ieteikumu, kā arī, ja 
nepieciešams, lai aizsargātu zivju 
mazuļus, ierobežojot tīšu zivju mazuļu 
zveju, zivju krājumiem, kuriem piemēro
1. punktā minēto pienākumu izkraut visas 
nozvejas, nosaka zivju minimālo 
saglabāšanās robežizmēru, ņemot vērā 
zivju vecumu un lielumu pirmajai 
vairošanās reizei. No šādiem zivju 
krājumiem nozvejotas zivis, kas ir mazākas 
par minimālo saglabāšanas robežizmēru, 
drīkst izmantot tikai produktos, kas nav 
paredzēti lietošanai pārtikā, piemēram,
pārstrādei zivju miltos, zivju eļļā, 
mājdzīvnieku barībā, vai izmantošanai par 
ēsmu. Attiecīgā dalībvalsts var ļaut arī 
ziedot šādas zivis labklājības vai 
labdarības nolūkiem.

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. Attiecībā uz krājumiem, kuriem 
piemēro izkraušanas pienākumu, 
dalībvalstis var izmantot ikgadējo elastību 
līdz pat 5 % apmērā no atļautā nozvejas 
loma, neskarot augstākus elastības 
koeficientus, kas noteikti īpašos tiesību 
aktos. Tirdzniecības standartus un 
tirdzniecības noteikumus, ko piemēro 
nozvejām, kuras iegūtas, pārsniedzot 
noteiktās zvejas iespējas, var noteikt
saskaņā ar 39. pantu [Regulā par zvejas un 
akvakultūras produktu tirgu kopīgo 
organizāciju].

4. Lai uzraudzītu, kā tiek ievērots 
pienākums izkraut visas nozvejas, 
dalībvalstis pārliecinās par to, ka 

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

Savienības zvejas kuģi, kas peld ar to 
karogu, ir aprīkoti tā, lai varētu pilnībā 
dokumentēt visas zvejas un apstrādes 
darbības. To darot, dalībvalstis ievēro 
lietderības un proporcionalitātes principu.
Pārejas periodā dalībvalstis veicina 
brīvprātīgu pilnīgu dokumentēšanu, 
izmantojot videonovērošanas sistēmu un 
līdzvērtīgu aprīkojumu, piešķirot papildu 
zvejas iespējas saviem zvejniekiem 
saskaņā ar 29. panta 4. punktu, vienlaikus 
nodrošinot, ka netiek samazinātas zvejas 
iespējas flotes segmentiem vai lieluma 
klasēm, kurās videonovērošanas sistēmas 
izmantošana nav piemērota.

5. Šā panta 1. punkts neskar starptautiskas 
saistības.

5. Šā panta 1. punkts neskar starptautiskas 
saistības.

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 33
S&D grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 116, 117, 118, 119, 1594, 1595, 1600, 
1601, 1612, 1613, 1615, 1617, 1620, 1621, 1625, 1687, 1748, 1752, 1851

Regulas priekšlikums
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Nosakot un iedalot zvejas iespējas, 
Padome rīkojas saskaņā ar šīs regulas 2., 
9., 10. un 11. pantu, piemēro ilgtermiņa 
perspektīvu un ņem vērā labākos 
pieejamos zinātniskos ieteikumus. Zvejas 
iespējas sadala starp dalībvalstīm tādā 
veidā, lai nodrošinātu katras dalībvalsts 
zvejas darbību relatīvu stabilitāti attiecībā 
uz katru krājumu vai zivsaimniecību. 
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Iedalot jaunas zvejas iespējas, ņem vērā 
katras dalībvalsts intereses.

Padome nosaka zvejas iespējas, kas 
pieejamas trešām valstīm Savienības 
ūdeņos, un piešķir šīs iespējas katrai 
trešai valstij. 
Zvejas iespējas dalībvalstīm vai trešām 
valstīm iedala ar nosacījumu, ka tiek 
ievēroti kopējās zivsaimniecības politikas 
noteikumi.

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

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

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

3. Zvejas iespējas atbilst kvantitatīvi 
nosakāmiem nozvejas mērķapjomiem, 
termiņiem un ierobežojumiem, kas noteikti
daudzgadu plānos saskaņā ar 9. panta 
2. punktu un 11. panta b), c) un h) punktu. 
Ja atbilstošs daudzgadu plāns komerciāli 
izmantojamam zivju krājumam nav 
pieņemts, Padome nodrošina, ka līdz 
2015. gadam tiek noteikts tāds KPN 
līmenis, kas vēlākais līdz 2020. gadam 
ļautu zivju krājumiem atjaunoties līdz 
līmenim, kas pārsniedz maksimālā 
ilgtspējīgas ieguves apjoma 
nodrošināšanai vajadzīgo līmeni, un ka 
atjaunotie krājumi tiek saglabāti šādā 
līmenī. 
3.a Padome pieņem lēmumus par zvejas 
iespēju noteikšanu, klātesot Eiropas 
Parlamenta un konsultatīvo padomju 
delegācijām.
3.b Attiecībā uz konkrētiem zivju 
krājumiem, kuriem datu trūkuma dēļ nav 
iespējams noteikt maksimālajam 
ilgtspējīgas ieguves apjomam atbilstīgu 
izmantošanas apjomu:
i) zivsaimniecības pārvaldībā piemēro 
piesardzīgu pieeju;
ii) pamatojoties uz Lēmuma 2010/477/ES 
pielikuma B daļas 3.1. un 3.2. punktā 
izklāstītajām metodēm, pieņem tuvinātus 
standartus un, ievērojot piesardzības 
principu, turpina samazināt zivju mirstību 
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vai, ja ir pazīmes, ka krājuma stāvoklis ir 
apmierinošs, saglabāt stabilās tendences;
iii) Komisija un dalībvalstis novērtē 
šķēršļus pētniecībai un zināšanu ieguvei 
un veic pasākumus, lai nekavējoties 
nodrošinātu papildu datus par krājumu 
un ekosistēmu pieejamību.

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.

4.a Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei gada ziņojumu, 
kurā novērtēts, 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

Grozījums Nr. 34
S&D grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījums

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Atkāpjoties no šā panta 3. punkta 
noteikumiem, taču, neskarot prasību 
piemērot piesardzīgu pieeju attiecībā uz 
daudzgadu plānā neiekļautajiem 
krājumiem, Padome var ierobežot kopējās 
pieļaujamās nozvejas ikgadējo 
samazinājumu līdz 25 %, pat ja saskaņā 
ar 3. punkta noteikumiem ikgadējais 
samazinājums ir lielāks nekā 25 %.

Or. en

Grozījums Nr. 35
S&D grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
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Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 1469, 1666, 1682, 1687 (6), 1746, 1752 
(6)

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Ja novērtējumā, kas veikts, piemērojot 
19. vai 23. pantu, Komisija atzīst, ka 
dalībvalsts nav pieņēmusi atbilstošus 
pasākumus saskaņā ar [šīs regulas 
III daļu], nākamajā gadā vai gados 
samazina šai dalībvalstij no Savienības 
piešķiramās zvejas iespējas un pārtrauc
vai aptur maksājumus minētajai 
dalībvalstij, vai arī Savienības 
finansiālajam atbalstam saskaņā ar 
kopējo zivsaimniecības politiku piemēro 
finanšu korekcijas [saskaņā ar 50. pantu]. 
Šādi pasākumi ir samērīgi ar noteikumu 
neievērošanas būtību, apjomu, ilgumu un 
atkārtošanos.

Or. en

Grozījums Nr. 36
S&D grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 124, 125, 126, 127, 128, 129, 1223, 1627, 
1628, 1633, 1634, 1635, 1637, 1641,1642, 1644, 1647, 1648, 1649, 1650, 1653, 1655, 1661, 
1663, 1667, 1669, 1672, 1674, 1675, 1677, 1680, 1683, 1688, 1689, 1700, 1732

Regulas priekšlikums
17. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saglabāšanas pasākumi, kas pieņemti 
saskaņā ar daudzgadu plāniem

Saglabāšanas pasākumi, kas pieņemti 
saskaņā ar daudzgadu plāniem

1. Daudzgadu plānā, kas izveidots atbilstīgi 
9., 10. un 11. pantam, dalībvalstīm var būt 
atļauts saskaņā ar minēto daudzgadu plānu 
pieņemt pasākumus, kuros nosaka 
saglabāšanas pasākumus, kas piemērojami 
kuģiem, kuri peld ar attiecīgo dalībvalstu 
karogu, un kas attiecas uz tādiem 

1. Daudzgadu plānā, kas izveidots atbilstīgi 
9., 10. un 11. pantam, dalībvalstīm, kurām 
ir kopīga zvejas vieta, ievērojot šajā pantā 
izklāstītās procedūras, atļauj saskaņā ar 
minēto daudzgadu plānu pieņemt 
pasākumus, kuros nosaka saglabāšanas 
pasākumus, kas piemērojami kuģiem, kuri 
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krājumiem Savienības ūdeņos, kuru 
nozvejai tām ir iedalītas zvejas iespējas. 

peld ar attiecīgo dalībvalstu karogu, un kas 
attiecas uz tādiem krājumiem Savienības 
ūdeņos, kuru nozvejai tām ir iedalītas 
zvejas iespējas.

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka atbilstīgi 
1. punktam pieņemtie saglabāšanas 
pasākumi:

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka atbilstīgi 
1. punktam pieņemtie saglabāšanas 
pasākumi:

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

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

b) ir saderīgi ar daudzgadu plāna darbības 
jomu un mērķiem;

b) ir saderīgi ar daudzgadu plāna darbības 
jomu un mērķiem;

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

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

d) nav mazāk stingri kā Savienības tiesību 
aktos noteiktie pasākumi.

d) nav mazāk stingri kā Savienības tiesību 
aktos noteiktie pasākumi.

2.a Dalībvalstis savstarpēji sadarbojas, lai 
nodrošinātu, ka tiek pieņemti saderīgi 
pasākumi, kas atbilst daudzgadu plānos 
noteiktajiem mērķiem, un savstarpēji 
saskaņo šos pasākumus. Šai saistībā 
dalībvalstis, ja tas ir iespējams un ir 
lietderīgi, izmanto pašreizējās reģionālās 
iestāžu sadarbības struktūras un 
mehānismus, tostarp tos, kas izveidoti 
saskaņā ar reģionālajām jūras 
konvencijām, kuras piemēro attiecīgajam 
apgabalam vai zivsaimniecībai.
Dalībvalstis, kurām ir kopīga zvejas vieta, 
attiecībā uz savstarpējiem koordinēšanas 
centieniem ir tiesīgas saņemt Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) 
finansējumu saskaņā ar šīs regulas 
noteikumiem.
2.b Dalībvalstis apspriežas ar attiecīgajām 
konsultatīvajām padomēm un ICES, 
un/vai Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas 
un ekonomikas komiteju (ZZTEK) par 
pasākumu projektiem un sagatavo 
paskaidrojumu. Vienlaikus par šādiem 
projektiem paziņo Komisijai un citām 
dalībvalstīm, ar kurām ir kopīga zvejas 
vieta. Dalībvalstis dara visu iespējamo, lai 



AM\921904LV.doc 37/90 PE500.589v02-00

LV

pēc iespējas agrīnākā posmā un atklāti un 
pārredzami šajās apspriedēs iesaistītu 
citas attiecīgajā zivsaimniecībā 
ieinteresētās personas un paredzēto 
pasākumu sagatavošanā ņemtu vērā visu 
iesaistīto pušu viedokli un priekšlikumus.
Dalībvalstis īstenošanai ierosināto 
saglabāšanas pasākumu projektu 
kopsavilkumus dara pieejamus 
sabiedrībai.
2.c Dalībvalstis pienācīgi ņem vērā 
attiecīgo konsultatīvo padomju, ICES 
un/vai ZZTEK sniegtos atzinumus un, ja 
pieņemtie galīgie pasākumi atšķiras no 
šajos atzinumos norādītajiem, sniedz sīki 
izstrādātu paskaidrojumu par atšķirību 
iemesliem. 
2.d Ja dalībvalstis vēlas izdarīt grozījumus 
pieņemtajos pasākumos, piemēro arī 2.–
2.c punktu.
2.e Lai nodrošinātu pieņemto pasākumu 
saskaņošanu un koordinēšanu reģionālā 
līmenī un atbilstību pieņemtajiem 
daudzgadu plāniem, Komisija pieņem 
pamatnostādnes, nosakot to procedūru 
noteikumus, kas jāievēro, piemērojot 2.a–
2.c punktu. Minētajās pamatnostādnēs 
var noteikt vai ar tām var izveidot 
administratīvās struktūras, piemēram, 
reģionālās zivsaimniecības darba grupas, 
lai praktiski organizētu dalībvalstu 
savstarpēju sadarbību, jo īpaši lai 
veicinātu un sekmētu pasākumu 
pieņemšanu katrā dalībvalstī.
2.f Dalībvalstis, kurām ir kopīga zvejas 
vieta, var sadarboties, lai vienotos par 
kopīgiem pasākumiem un tos īstenotu 
saistībā ar ilgtermiņa pārvaldības 
plāniem, kas pieņemti līdz 2014. gadam, 
atbilstīgi 25. pantā izklāstītajai 
procedūrai.
2.g Attiecībā uz zivsaimniecību, kas 
darbojas tikai vienas dalībvalsts 
suverenitātē un jurisdikcijā esošajos 
ūdeņos, attiecīgā dalībvalsts izveido vienu 
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vai vairākas līdzpārvaldības komitejas, 
kurā(-ās) iesaista visas attiecīgās 
ieinteresētās personas, ar kurām 
apspriežas par pasākumiem, ko paredzēts 
pieņemt. Ja dalībvalsts iecerējusi kaut 
kādā veidā neievērot šādas komitejas 
sniegtos ieteikumus, tā sniedz publisku 
novērtējumu, kurā sīki norāda ieteikumu 
neievērošanas iemeslus.

Or. en

Grozījums Nr. 37
S&D grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 1687

Regulas priekšlikums
18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts pieņemtu saglabāšanas 
pasākumu paziņošana

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.

Dalībvalstis, kas pieņem saglabāšanas 
pasākumus atbilstīgi 17. panta 1. punktam,
publicē šādus paziņojumus un paziņo tos
Komisijai, citām ieinteresētajām 
dalībvalstīm un attiecīgajām 
konsultatīvajām padomēm.

Or. en

Grozījums Nr. 38
S&D grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 130, 1681, 1692, 1693, 1694, 1698, 1700, 
3. punkts un 4. punkta pirmā daļa

Regulas priekšlikums
19. pants

Novērtējums Novērtējums

Komisija var jebkurā laikā novērtēt to 
saglabāšanas pasākumu saderību un 

1. Komisija var jebkurā laikā novērtēt to 
saglabāšanas pasākumu saderību un 



AM\921904LV.doc 39/90 PE500.589v02-00

LV

efektivitāti, ko dalībvalstis pieņēmušas 
atbilstīgi 17. panta 1. punktam.

efektivitāti, ko dalībvalstis pieņēmušas 
atbilstīgi 17. pantam, un katrā ziņā 
novērtē minētos pasākumus un paziņo tos 
ne retāk kā vienu reizi trijos gados vai 
termiņos, kas var būt noteikti attiecīgajā 
daudzgadu plānā. Novērtējuma pamatā ir 
labākie pieejamie zinātniskie ieteikumi.
Lai Komisija varētu īstenot savu 
uzdevumu attiecībā uz kopējās 
zivsaimniecības politikas īstenošanu, 
dalībvalstis saskaņā ar 
Direktīvu 2007/2/EK sniedz tai piekļuvi 
materiāliem, kas sagatavoti, un datiem, 
kas izmantoti, saistībā ar 19. pantā minēto 
valsts saglabāšanas pasākumu noteikšanu 
un īstenošanu, kā arī nodrošina tiesības 
tos izmantot.
Attiecībā uz vides informācijas pieejamību 
piemēro Direktīvu 2003/4/EK, Regulu 
Nr. 1049/2001/EK un Regulu 
Nr. 1367/2006/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 39
S&D grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 1687, 1752

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija publicē visus novērtējumus, 
kas veikti 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 
Nr. 1049/2001/EK un Regulu 
Nr. 1367/2006/EK.
Ikvienai fiziskai vai juridiskai personai,
a) kuru lēmums ietekmē vai var ietekmēt 
vai
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b) kurai ir pamatota interese par lēmumu, 
ir tiesības pieprasīt Komisijas lēmuma 
iekšēju pārskatīšanu.
Šādu pieprasījumu sagatavo rakstveidā 
un iesniedz ne vēlāk kā sešu nedēļu laikā 
pēc novērtējuma sagatavošanas. Tajā 
norāda pārskatīšanas pamatojumu.
2.b Komisija izskata ikvienu šādu 
pieprasījumu, ja vien tas nav klaji 
nepamatots. Tā pēc iespējas ātri sniedz 
pamatojumu rakstveida atbildē, bet ne 
vēlāk kā četru nedēļu laikā pēc 
pieprasījuma saņemšanas.
2.c Ja neatkarīgi no pienācīgas rūpības 
Komisija nevar veikt darbības saskaņā ar 
punktu, tā pēc iespējas ātri un vēlākais 
tajā punktā minētajā laikposmā informē 
fizisko vai juridisko personu, kas 
iesniegusi pieprasījumu, par savas 
kavēšanās iemesliem un par to, kad tā 
paredz veikt darbības.
Katrā ziņā Komisija rīkojas astoņu nedēļu 
laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
2.d Šajā nolūkā par atbilstošu 2.a punkta 
(jauns) un 2.b punkta prasībām atzīstama 
ikvienas tādas nevalstiskas organizācijas 
interese, kura veicina vides aizsardzību 
vai pārstāv zvejnieku ekonomiskās vai 
sociālās intereses un atbilst 4.d panta 
prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 40
S&D grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 131, 1705, 1706, 1708, 1709, 1710, 1711, 
1716, 1718, 1720, 1722, 1723, 1725, 1726, 1727

Regulas priekšlikums
20. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saglabāšanas pasākumi, ko saistību Saglabāšanas pasākumi, ko saistību 
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nepildīšanas gadījumā pieņem daudzgadu 
plānu satvarā

nepildīšanas gadījumā pieņem daudzgadu 
plānu satvarā

1. Saskaņā ar 55. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētus aktus, lai 
noteiktu saglabāšanas pasākumus 
zvejniecībām, uz kurām attiecas daudzgadu 
plāns, ja dalībvalstis, kurām atļauts veikt 
pasākumus atbilstīgi 17. pantam, nepaziņo 
šādus pasākumus Komisijai trīs mēnešu 
laikā pēc daudzgadu plāna spēkā stāšanās 
dienas. 

1. Saskaņā ar 55. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētus aktus, lai 
noteiktu saglabāšanas pasākumus 
zvejniecībām, uz kurām attiecas daudzgadu 
plāns, ja dalībvalstis, kurām atļauts veikt 
pasākumus atbilstīgi 17. pantam, nepaziņo 
šādus pasākumus Komisijai daudzgadu 
plānā noteiktajā termiņā vai, ja tāds nav 
noteikts, sešu mēnešu laikā pēc daudzgadu 
plāna spēkā stāšanās dienas.

2. Saskaņā ar 55. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai 
noteiktu saglabāšanas pasākumus 
zvejniecībām, uz kurām attiecas 
daudzgadu plāns, ja:

2. Ja Komisija uzskata, ka:

a) pamatojoties uz novērtējumu, kas veikts 
atbilstīgi 19. pantam, tiek uzskatīts, ka 
dalībvalsts pasākumi nav saderīgi ar 
daudzgadu plāna mērķiem, vai

a) pamatojoties uz novērtējumu, kas veikts 
atbilstīgi 19. pantam, dalībvalsts pasākumi 
nav saderīgi ar daudzgadu plāna mērķiem, 
vai

b) pamatojoties uz novērtējumu, kas veikts 
atbilstīgi 19. pantam, tiek uzskatīts, ka
dalībvalsts pasākumi neļauj efektīvi 
sasniegt daudzgadu plānu mērķus un 
kvantitatīvi nosakāmos mērķapjomus, vai

b) pamatojoties uz novērtējumu, kas veikts 
atbilstīgi 19. pantam, dalībvalsts pasākumi 
neļauj efektīvi sasniegt daudzgadu plānu 
mērķus un kvantitatīvi nosakāmos 
mērķapjomus, vai

c) tiek iedarbināti 11. panta i) punktā 
minētie aizsardzības pasākumi. 

c) tiek iedarbināti 11. panta i) punktā 
minētie aizsardzības pasākumi,

Komisija informē dalībvalsti par savu 
atzinumu attiecībā uz pasākumiem, 
norādot iemeslus, kāpēc tā uzskata, ka 
pasākumi nav saderīgi ar daudzgadu 
plānu, neatbilst mērķiem vai kvantitatīvi 
nosakāmiem mērķapjomiem, vai kāpēc 
tiek ierosināti aizsardzības pasākumi, kas 
noteikti saskaņā ar 11. panta i) punktu.
2.a Ja Komisija sniedz atzinumu saskaņā 
ar 2. punktu, attiecīgā dalībvalsts trīs 
mēnešu laikā izdara grozījumus savos 
pasākumos un padara tos atbilstošus 
daudzgadu plānam tā, lai nodrošinātu šā 
plāna mērķu sasniegšanu.
2.b Ja dalībvalsts neizdara grozījumus 
savos pasākumos saskaņā ar 2.a punktu, 
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Komisijai ir pilnvaras pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 55. pantu, lai noteiktu 
saglabāšanas pasākumus zivsaimniecībai, 
uz kuru attiecas daudzgadu plāns. 

3. Komisijas pieņemto saglabāšanas 
pasākumu mērķis ir nodrošināt to, ka tiek 
sasniegti daudzgadu plānā noteiktie mērķi 
un mērķapjomi. Līdz ar Komisijas deleģētā 
akta pieņemšanu dalībvalsts pasākumi 
zaudē spēku.

3. Komisijas pieņemto saglabāšanas 
pasākumu mērķis ir nodrošināt to, ka tiek 
sasniegti daudzgadu plānā noteiktie mērķi 
un mērķapjomi. Līdz ar Komisijas deleģētā 
akta pieņemšanu dalībvalsts pasākumi 
zaudē spēku.

3.a Pirms pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 55. pantu, Komisija apspriežas 
ar attiecīgajām konsultatīvajām padomēm 
un ICES, un/vai Zivsaimniecības 
zinātnes, tehnikas un ekonomikas 
komiteju (ZZTEK) par pasākumu 
projektiem, kam pievienots 
paskaidrojums.

Or. en

Grozījums Nr. 41
S&D grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 133, 134, 135, 136, 137, 138, 1627, 1628, 
1642, 1735, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1753, 1759, 1. un 2. punkts

Regulas priekšlikums
21. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

a) ir saderīgi ar 2. un 3. pantā izklāstītajiem a) ir saderīgi ar 2. un 3. pantā izklāstītajiem 
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mērķiem; mērķiem;
b) ir saderīgi ar to pasākumu mērķiem, kuri 
pieņemti saskaņā ar 14. pantu;

b) ir saderīgi ar to pasākumu mērķiem, kuri 
pieņemti saskaņā ar 14. pantu;

c) ļauj sasniegt saskaņā ar 14. pantu 
pieņemto pasākumu mērķus un

c) ļauj sasniegt saskaņā ar 14. pantu 
pieņemto pasākumu mērķus un

d) nav mazāk stingri kā Savienības tiesību 
aktos noteiktie pasākumi. 

d) nav pretrunā Savienības tiesību aktos 
noteiktajiem pasākumiem un nav mazāk 
stingri kā tie. 

1.a Dalībvalstis savstarpēji sadarbojas, lai 
nodrošinātu, ka tiek pieņemti saderīgi 
pasākumi, kas atbilst tehnisko pasākumu 
sistēmās noteiktajiem mērķiem, un 
savstarpēji saskaņo šos pasākumus. Šai 
saistībā dalībvalstis, ja tas ir iespējams un 
ir lietderīgi, izmanto pašreizējās 
reģionālās iestāžu sadarbības struktūras 
un mehānismus, tostarp tos, kas izveidoti 
saskaņā ar reģionālajām jūras 
konvencijām, kuras piemēro attiecīgajai 
teritorijai vai zivsaimniecībai.
1.b Dalībvalstis apspriežas ar attiecīgajām 
konsultatīvajām padomēm un ICES, 
un/vai ZZTEK par pasākumu projektiem, 
kam pievienots paskaidrojums. Vienlaikus 
par šādiem projektiem paziņo Komisijai 
un citām dalībvalstīm, ar kurām ir kopīga 
zvejas vieta. Dalībvalstis dara visu 
iespējamo, lai pēc iespējas agrīnākā 
posmā un atklāti un pārredzami šajās 
apspriedēs iesaistītu citas attiecīgajā 
zivsaimniecībā ieinteresētās personas un 
paredzēto pasākumu sagatavošanā ņemtu 
vērā visu iesaistīto pušu viedokli un 
priekšlikumus.
1.c Dalībvalstis pienācīgi ņem vērā 
attiecīgo konsultatīvo padomju un ICES, 
un/vai ZZTEK sniegtos atzinumus un, ja 
pieņemtie galīgie pasākumi atšķiras no 
šajos atzinumos norādītajiem, sniedz sīki 
izstrādātu paskaidrojumu par atšķirību 
iemesliem.
1.d Ja dalībvalstis vēlas izdarīt grozījumus 
pieņemtajos pasākumos, piemēro arī 1.a–
1.c punkta noteikumus.
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1.e Lai nodrošinātu pieņemto pasākumu 
saskaņošanu un koordinēšanu reģionālā 
līmenī un atbilstību pieņemtajām tehnisko 
pasākumu sistēmām, Komisija pieņem 
pamatnostādnes, lai noteiktu procedūras 
noteikumus, kas jāievēro, piemērojot 1.a–
1.c punktu. Minētajās pamatnostādnēs 
var noteikt vai ar tām var izveidot 
administratīvās struktūras, piemēram, 
reģionālās zivsaimniecības darba grupas, 
lai praktiski organizētu dalībvalstu 
savstarpēju sadarbību, jo īpaši lai 
veicinātu un sekmētu pasākumu 
pieņemšanu katrā dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 42
S&D grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 139, 1759, 2. daļa

Regulas priekšlikums
22. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts pieņemtu tehnisko pasākumu 
paziņošana

Dalībvalsts pieņemtu tehnisko pasākumu 
paziņošana

Dalībvalstis, kas pieņem tehniskos 
pasākumus atbilstīgi 21. pantam, paziņo
šādus pasākumus Komisijai, citām 
ieinteresētajām dalībvalstīm un 
attiecīgajām konsultatīvajām padomēm. 

Dalībvalstis, kas pieņem tehniskos 
pasākumus atbilstīgi 21. pantam, publicē
šādus pasākumus un paziņo Komisijai, 
citām ieinteresētajām dalībvalstīm un 
attiecīgajām konsultatīvajām padomēm.

Or. en

Grozījums Nr. 43
S&D grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 140, 1755, 1756, 1758, 1759 3. un 
4. punkta 1. daļa



AM\921904LV.doc 45/90 PE500.589v02-00

LV

Regulas priekšlikums
23. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novērtējums Novērtējums
Komisija var jebkurā laikā novērtēt to 
tehnisko pasākumu saderību un efektivitāti, 
ko dalībvalstis pieņēmušas atbilstīgi 
21. pantam.

1. Komisija var jebkurā laikā novērtēt to 
tehnisko pasākumu saderību un efektivitāti, 
ko dalībvalstis pieņēmušas atbilstīgi 
21. pantam, un katrā ziņā novērtē minētos 
pasākumus un paziņo tos ne retāk kā 
vienu reizi trijos gados vai termiņos, kas 
var būt noteikti attiecīgajā tehnisko 
pasākumu sistēmā.

1.a Lai Komisija varētu īstenot savu 
uzdevumu attiecībā uz kopējās 
zivsaimniecības politikas īstenošanu, 
dalībvalstis saskaņā ar 
Direktīvu 2007/2/EK nodrošina tai 
piekļuvi materiāliem, kas sagatavoti, un 
datiem, kas izmantoti, saistībā ar 
19. pantā minēto valsts saglabāšanas 
pasākumu noteikšanu un īstenošanu, kā 
arī nodrošina tiesības tos izmantot.
Attiecībā uz vides informācijas pieejamību 
piemēro Direktīvu 2003/4/EK, Regulu 
Nr. 1049/2001/EK un Regulu 
Nr. 1367/2006/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 44
S&D grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 1687, 1752

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Komisija publicē visus novērtējumus, 
kas veikti saskaņā ar šo pantu, un dara šo 
informāciju publiski pieejamu, publicējot 
to atbilstošās tīmekļa vietnēs vai norādot 
tiešu saiti uz to. Attiecībā uz vides 
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informācijas pieejamību piemēro Regulu 
Nr. 1049/2001/EK un Regulu 
Nr. 1367/2006/EK.
1.c Ikviena fiziska vai juridiska persona:
a) kuru lēmums ietekmē vai var ietekmēt 
vai
b) kurai ir pamatota interese par lēmumu,
šādu pieprasījumu sagatavo rakstveidā un 
iesniedz ne vēlāk kā sešu nedēļu laikā pēc 
novērtējuma sagatavošanas. Tajā norāda 
pārskatīšanas pamatojumu.
1.d Komisija izskata ikvienu šādu 
pieprasījumu, ja vien tas nav klaji 
nepamatots. Tā pēc iespējas ātri sniedz 
pamatojumu rakstveida atbildē, bet ne
vēlāk kā četru nedēļu laikā pēc 
pieprasījuma saņemšanas.
1.e Ja neatkarīgi no pienācīgas rūpības 
Komisija nevar veikt darbības saskaņā ar 
punktu, tā pēc iespējas ātri un vēlākais 
tajā punktā minētajā laikposmā informē 
fizisko vai juridisko personu, kas 
iesniegusi pieprasījumu, par savas 
kavēšanās iemesliem un par to, kad tā 
paredz veikt darbības.
Katrā ziņā Komisija rīkojas astoņu nedēļu 
laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
1.f Šajā nolūkā par pietiekamu 2.a punkta 
(jauns) un 2.b punkta prasībām atzīstama 
ikvienas tādas nevalstiskas organizācijas 
interese, kura veicina vides aizsardzību 
vai pārstāv zvejnieku ekonomiskās vai 
sociālās intereses un atbilst 4.d panta 
prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 45
S&D grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 141, 1764, 1767, 1769, 1772, 1774, 1775, 
1776, 1777
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Regulas priekšlikums
24. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumi, ko saistību nepildīšanas 
gadījumā pieņem saskaņā ar tehnisko 

pasākumu sistēmu

Pasākumi, ko saistību nepildīšanas 
gadījumā pieņem saskaņā ar tehnisko 

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

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

2. Saskaņā ar 55. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai 
noteiktu tehniskos pasākumus, ja, 
pamatojoties uz novērtējumu, kas veikts 
atbilstīgi 23. pantam, tiek uzskatīts, ka 
dalībvalsts pasākumi:

2. Ja Komisija uzskata, ka dalībvalsts 
pasākumi:

a) nav saderīgi ar tehnisko pasākumu 
sistēmā izklāstītajiem mērķiem vai

a) nav saderīgi ar tehnisko pasākumu 
sistēmā izklāstītajiem mērķiem vai

b) neļauj efektīvi sasniegt tehnisko 
pasākumu sistēmā izklāstītos mērķus. 

b) neļauj efektīvi sasniegt tehnisko 
pasākumu sistēmā izklāstītos mērķus,

Komisija informē dalībvalsti par savu 
atzinumu attiecībā uz pasākumiem, 
norādot iemeslus, kādēļ tā uzskata, ka 
pasākumi nav saderīgi ar tehnisko 
pasākumu sistēmā noteiktajiem mērķiem 
vai neļauj tos sasniegt.
2.a Ja Komisija sniedz atzinumu saskaņā 
ar 2. punktu, attiecīgā dalībvalsts trīs 
mēnešu laikā izdara grozījumus savos 
pasākumos un padara tos atbilstošus 
tehnisko pasākumu sistēmai tā, lai 
nodrošinātu tās mērķu sasniegšanu.
2.b Ja dalībvalsts neizdara grozījumus
savos pasākumos saskaņā ar 2.a punktu, 
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus 
aktus saskaņā ar 55. pantu, lai noteiktu 
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tehniskos pasākumus, uz kuriem attiecas 
daudzgadu plāns.

3. Komisijas pieņemto tehnisko pasākumu 
mērķis ir nodrošināt to, ka tiek sasniegti 
tehnisko pasākumu sistēmas mērķi. Līdz ar 
Komisijas deleģētā akta pieņemšanu 
dalībvalsts pasākumi zaudē spēku.

3. Komisijas pieņemto tehnisko pasākumu 
mērķis ir nodrošināt to, ka tiek sasniegti 
tehnisko pasākumu sistēmas mērķi. Līdz ar 
Komisijas deleģētā akta pieņemšanu 
dalībvalsts pasākumi zaudē spēku.

4.a Pirms pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 55. pantu, Komisija apspriežas 
ar attiecīgajām konsultatīvajām 
padomēm, ICES un Zivsaimniecības 
zinātnes, tehnikas un ekonomikas 
komiteju (ZZTEK) par pasākumu 
projektiem, kam pievienots 
paskaidrojums.

Or. en

Grozījums Nr. 46
S&D grupas, ALDE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 1790, 1791

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts 12 jūras jūdžu zonā no savas 
bāzes līnijas var veikt nediskriminējošus 
zivju krājuma saglabāšanas un pārvaldības 
pasākumus un pasākumus, lai mazinātu 
zvejas ietekmi uz jūras ekosistēmu
saglabāšanos, ar nosacījumu, ka Savienība 
nav pieņēmusi tieši minētajam apgabalam 
paredzētus saglabāšanas un pārvaldības 
pasākumus. Dalībvalsts pasākumi ir 
saderīgi ar 2. un 3. pantā izklāstītajiem 
mērķiem un nav mazāk stingri kā spēkā 
esošajos Savienības tiesību aktos noteiktie 
pasākumi.

1. Dalībvalsts 12 jūras jūdžu zonā no savas 
bāzes līnijas var veikt nediskriminējošus 
zivju krājuma saglabāšanas un pārvaldības 
pasākumus un pasākumus, lai sasniegtu 
mērķus, kas attiecas uz citiem ūdeņu 
dzīvajiem resursiem un uz jūras 
ekosistēmu stāvokļa uzturēšanu, ar 
nosacījumu, ka Savienība nav pieņēmusi 
tieši minētajam apgabalam paredzētus 
saglabāšanas un pārvaldības pasākumus vai 
īpaši nerisina attiecīgās dalībvalsts 
noteikto problēmu. Dalībvalsts pasākumi ir 
saderīgi ar 2. un 3. pantā izklāstītajiem 
mērķiem un nav mazāk stingri kā spēkā 
esošajos Savienības tiesību aktos noteiktie 
pasākumi.

Or. en
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Grozījums Nr. 47
S&D grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 142, 143, 144, 1803, 1807, 1816, 1817, 
1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1832, 1833, 1834, 1835, 
1836, 1837, 1838, 1840, 1841, 1842, 1839, 1867, 1866

Regulas priekšlikums
27. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nododamu zvejas koncesiju sistēmu 
izveide

Zvejas koncesiju sistēmu izveide

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

1. Katra dalībvalsts ne vēlāk kā 2015. gada
31. decembrī izveido zvejas koncesiju 
sistēmu, kas attiecas uz visiem zvejas 
kuģiem, kuru lielākais garums ir 12 metri 
vai vairāk un kuri zvejo krājumus, 
attiecībā uz kuriem iedalītas Savienības 
zvejas iespējas saskaņā ar 16. pantu. 
Dalībvalstis rezervē pietiekamas iespējas
kuģiem, kuru garums ir mazāks par 
12 metriem.

a) visiem zvejas kuģiem, kuru lielākais 
garums ir 12 metri vai vairāk, un
b) visiem zvejas kuģiem, kuru lielākais
garums ir mazāks par 12 metriem un kuri 
zvejo ar velkamiem zvejas rīkiem. 

2. Dalībvalstis var paplašināt nododamu
zvejas koncesiju sistēmu, attiecinot to uz 
zvejas kuģiem, kuru lielākais garums ir 
mazāks par 12 metriem un kuri izmanto 
cita veida, nevis velkamus zvejas rīkus, un 
par to tās informē Komisiju.

2. Valsts zvejas koncesiju sistēmas izveidi 
un šīs sistēmas ieviešanu atsevišķu 
zivsaimniecību līmenī veic, ievērojot 
atklātu, līdzdalību veicinošu un 
pārredzamu procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 48
S&D grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 146, 147, 150, 151, 152, 155, 164, 1858, 
1860, 1863, 1865, 1871, 1877, 1876, 1879, 1882, 1941, 1883, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 
1896, 1897, 1898, 1884, 1889, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1937, 1940, 1942, 1943, 1944, 
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1945, 2018, 2023

Regulas priekšlikums
28. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nododamu zvejas koncesiju iedalīšana Zvejas koncesiju iedalīšana

1. Nododama zvejas koncesija dod tiesības 
izmantot individuālas zvejas iespējas, kas 
iedalītas saskaņā ar 29. panta 1. punktu.

1. Zvejas koncesija dod tiesības izmantot
konkrētu daļu no individuālajām zvejas
iespējām, kas iedalītas dalībvalstij.

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

2. Katra dalībvalsts, pamatojoties uz
taisnīgiem un pārredzamiem vides un 
sociālajiem kritērijiem, iedala zvejas 
koncesijas attiecībā uz katru krājumu vai 
krājumu grupu Savienības ūdeņos, kuru 
zvejas iespējas ir iedalītas saskaņā ar 
16. pantu.

3. Iedalot nododamas zvejas koncesijas, 
kas attiecas uz jauktu dažādu sugu zveju, 
dalībvalstis ņem vērā šādā zvejā iesaistīto 
kuģu potenciālo nozveju sastāvu. 

3. Iedalot zvejas koncesijas, kas attiecas uz 
jauktu dažādu sugu zveju, dalībvalstis ņem 
vērā šādā zvejā iesaistīto kuģu potenciālo 
nozveju sastāvu. 

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

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

4.a Iedalot zvejas koncesijas, dalībvalstis 
piemēro pārredzamus un objektīvus 
sociālos un vides kritērijus, piemēram, 
zivsaimniecības ietekmi uz vidi, līdzšinējo 
prasību ievērošanu un devumu vietējai 
ekonomikai. Var izmantot arī citus 
kritērijus, piemēram, vēsturisko zvejas 
līmeni. Dalībvalstīm tām iedalīto zvejas 
iespēju robežās būtu jāparedz arī stimuli 
zvejas kuģiem, kuri izmanto selektīvus 
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zvejas rīkus, ar kuriem tiek izskausta 
nevēlama piezveja, vai izmanto zvejas 
metodes ar samazinātu ietekmi uz vidi, 
tostarp samazina enerģijas patēriņu vai 
kaitējumu biotopam.

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

5. Dalībvalstis piešķir zvejas koncesijas uz 
laiku, kas nepārsniedz 12 gadus.

6. Ja ir konstatēts smags pārkāpums, ko 
izdarījis koncesiju turētājs, dalībvalstis
nododamas zvejas koncesijas var atsaukt 
īsākā termiņā. Šādus atsaukumus veic tā, 
lai tiktu pilnībā ievērota kopējā 
zivsaimniecības politika, proporcionalitātes 
princips un lai tie vajadzības gadījumā 
stātos spēkā nekavējoties.

6. Ja ir konstatēts smags pārkāpums, ko 
izdarījis koncesiju turētājs, dalībvalstis 
zvejas koncesijas var atsaukt īsākā termiņā. 
Šādus atsaukumus veic tā, lai tiktu pilnībā 
ievērota kopējā zivsaimniecības politika, 
proporcionalitātes princips un lai tie 
vajadzības gadījumā stātos spēkā 
nekavējoties.

6.a Nododamas zvejas koncesijas 
dalībvalstis var ieviest brīvprātīgi. Ja 
dalībvalstis ievieš šādas sistēmas, tās 
nosaka koncesiju derīguma termiņu. 
Šādas sistēmas nekādā ziņā nepiemēro 
ārpus Savienības ūdeņiem.

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

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

7.a Dalībvalstis informē Eiropas Komisiju 
par izvēlēto koncesiju piešķiršanas 
metodi.

Or. en

Grozījums Nr. 49
S&D grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 159, 160, 161, 1915, 1916, 1917, 1918, 
1919, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1934, 1935, 
1936, 1938, 1939, 1947, 1948
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Regulas priekšlikums
29. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Pamatojoties uz zvejas iespējām, kas 
iedalītas dalībvalstīm, dalībvalstis iedala 
individuālas zvejas iespējas zvejas 
koncesiju turētājiem, kā minēts 28. pantā. 
Dalībvalstis var brīvi noteikt laikposmu, 
kurā ir spēkā iedalītās zvejas iespējas, kā 
arī zvejas iespēju iedalīšanas biežumu.

2. Dalībvalstis nosaka zvejas iespējas, 
kuras uz labākā pieejamā zinātniskā 
ieteikuma pamata var tikt iedalītas zvejas 
kuģiem, kas peld ar to karogu, attiecībā uz 
sugām, kuru zvejas iespējas nav noteikusi 
Padome.

2. Dalībvalstis nosaka zvejas iespējas, 
kuras uz labākā pieejamā zinātniskā 
ieteikuma pamata var tikt iedalītas zvejas 
kuģiem, kas peld ar to karogu, attiecībā uz 
sugām, kuru zvejas iespējas nav noteikusi 
Padome.

3. Zvejas kuģi veic zvejas darbības tikai 
tad, ja tiem ir pietiekamas individuālās 
zvejas iespējas, lai aptvertu visu potenciālo 
nozveju. 

3. Zvejas kuģi veic zvejas darbības tikai 
tad, ja tiem ir pietiekamas individuālās 
zvejas iespējas, lai aptvertu visu potenciālo 
nozveju. 

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

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

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

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

6. Dalībvalstis var noteikt maksu par 
individuālu zvejas iespēju izmantošanu, lai 
tā palīdzētu segt ar zvejniecības pārvaldību 
saistītas izmaksas.

6. Dalībvalstis var noteikt maksu par 
individuālu zvejas iespēju izmantošanu, lai 
tā palīdzētu segt ar zvejniecības pārvaldību 
saistītas izmaksas.

Or. en
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Grozījums Nr. 50
S&D grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 163, 1956, 1957, 1958, 1959, 1961, 1962, 
1963

Regulas priekšlikums
30. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nododamu zvejas koncesiju un 
individuālu zvejas iespēju reģistrs

Zvejas koncesiju reģistrs

Dalībvalstis izveido un uztur nododamu
zvejas koncesiju un individuālu zvejas 
iespēju reģistru.

Dalībvalstis izveido un uztur zvejas 
koncesiju un individuālu zvejas iespēju, 
tostarp, ja nepieciešams, nododamu zvejas 
koncesiju, reģistru. Tas ir pieejams 
sabiedrībai un integrēts Savienības zvejas 
flotu reģistrā.

Or. en

Grozījums Nr. 51
S&D grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 
1970, 1972, 1978

Regulas priekšlikums
31. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nododamu zvejas koncesiju nodošana svītrots
1. Visas nododamās zvejas koncesijas vai 
to daļu dalībvalstī var nodot šādu 
koncesiju saņemttiesīgu turētāju starpā.
2. Dalībvalsts var atļaut nododamu zvejas 
koncesiju nodošanu uz citām dalībvalstīm 
un no citām dalībvalstīm.
3. Dalībvalstis var reglamentēt nododamu 
zvejas koncesiju nodošanu, paredzot 
nosacījumus, lai šāda nodošana notiktu, 
pamatojoties uz pārredzamiem un 
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objektīviem kritērijiem. 

Or. en

Grozījums Nr. 52
S&D grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 
2001, 2002, 2004

Regulas priekšlikums
32. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Individuālu zvejas iespēju noma svītrots
1. Visas individuālās zvejas iespējas vai to 
daļu dalībvalstī var nomāt.
2. Dalībvalsts var atļaut individuālo zvejas 
iespēju nomu nodošanu uz citām 
dalībvalstīm un no citām dalībvalstīm. 

Or. en

Grozījums Nr. 53
S&D grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 2015, 2016, 2017

Regulas priekšlikums
33. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādu zvejas iespēju iedalīšana, uz kurām 
neattiecas nododamu zvejas koncesiju 

sistēma

Tādu zvejas iespēju iedalīšana, uz kurām 
neattiecas zvejas koncesiju sistēma

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

1. Katra dalībvalsts nolemj, kādā veidā 
zvejas iespējas, kuras tai iedalītas saskaņā 
ar 16. pantu un uz kurām neattiecas zvejas 
koncesiju sistēma, var iedalīt kuģiem, kas 
peld ar tās karogu saskaņā ar 28. panta 
4.a punktu (jauns). Tā informē Komisiju 
par izvēlēto iedalīšanas metodi.
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Or. en

Grozījums Nr. 54
S&D grupas, Verts/ALE grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 177, 1797, 2020, 2024

Regulas priekšlikums
33.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33.a pants
Īpaši pārejas noteikumi Vidusjūrai —  

teritoriālās pārvaldības vienību sistēmas 
ieviešana

1. Dalībvalstis var izveidot teritoriālās 
pārvaldības vienību (TPV) sistēmu. Šādos 
gadījumos dalībvalstis norāda tos 
apgabalus savos teritoriālajos ūdeņos, 
kuros darbojas to zvejas kuģi, un nosaka, 
kādiem kuģiem ir atļauts darboties 
ikvienā šādā apgabalā. Norādot savas 
zivsaimniecības, dalībvalstis norāda gan 
visas zivsaimniecības teritoriālo izplatību
kopumā, gan visu aizsargājamo zvejas 
apgabalu novietojumu un cenšas saglabāt 
priekšrocības, ko saņemttiesīgiem 
turētājiem sniedz aizsargājamās zvejas 
teritorijas.
2. Dalībvalstis, kuras ievieš TPV sistēmas, 
par to paziņo Komisijai.
3. Katram TPV saņemttiesīgam turētājam 
piešķir nenododamu TPV daļu, kas 
izteikta kā teritoriāli iezīmētas lietotāja 
tiesības, individuāli nozvejas limiti vai 
individuāli piepūles limiti, vai jebkāda to 
kombinācija saskaņā ar atbilstības 
prasībām un citiem kritērijiem, kas 
izstrādāti atbilstīgi 27., 28. un 
28.a pantam.
4. Dalībvalstis ar piekrastes ūdeņiem 
Vidusjūrā izveido TPV savai 
zivsaimniecībai šajā jūrā vēlākais līdz 
2015. gadam. 
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5. Savienība finansiāli atbalsta TPV 
izveidi un īstenošanu. Savienība arī veic 
pasākumus, lai mazinātu iespējamās 
sociāli un ekonomiski negatīvās TPV 
sekas, kādas varētu rasties.

Or. en

Grozījums Nr. 55
S&D grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 178, 179, 2026, 2028, 2030, 2031, 2039, 
2040, 2042, 2045, 2056, 2057

Regulas priekšlikums
34. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zvejas kapacitātes koriģēšana Zvejas kapacitātes koriģēšana

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

1. Ja nepieciešams un vietās, kurās tas 
nepieciešams, dalībvalstis paredz savu 
flotu zvejas kapacitātes koriģēšanas 
pasākumus, lai panāktu stabilu un ilgstošu
līdzsvaru starp to zvejas kapacitāti un 
zvejas iespējām saskaņā ar 2. pantā 
noteiktajiem vispārējiem mērķiem.

1.a Lai īstenotu 1. punktā noteikto mērķi, 
dalībvalstis veic ikgadējus kapacitātes 
novērtējumus un katru gadu līdz 
30. maijam nodod to rezultātus Komisijai. 
Kapacitātes novērtējumi ietver analīzi par 
kopējo flotes kapacitāti uz zivsaimniecību 
un flotes segmentu novērtējuma laikā un 
tās ietekmi uz krājumiem un plašāku 
jūras ekosistēmu. Novērtējumi ietver arī 
flotes ilgtermiņa rentabilitātes analīzi. Lai 
nodrošinātu, ka visās dalībvalstīs šādiem 
novērtējumiem tiek piemērota vienota 
pieeja, novērtējumus sagatavo saskaņā ar 
Komisijas pamatnostādnēm labākai flotes 
kapacitātes un zvejas iespēju līdzsvara 
analīzei un ņem vērā arī flotes 
rentabilitāti. Novērtējumus dara publiski 
pieejamus.
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1.b Ja novērtējumā konstatēta neatbilstība 
starp dalībvalsts zvejas kapacitāti un 
zvejas iespējām, dalībvalsts viena gada 
laikā pieņem sīki izstrādātu programmu, 
tostarp saistošu grafiku, nepieciešamajai 
savu flotu zvejas kapacitātes koriģēšanai 
kuģu skaita un raksturlielumu ziņā, lai 
panāktu stabilu un ilgstošu līdzsvaru starp 
to zvejas kapacitāti un zvejas iespējām. 
Dalībvalsts nosūta šo programmu 
Komisijai, Eiropas Parlamentam un citām 
dalībvalstīm.
1.c Ja šāds novērtējums netiek sniegts vai 
ja dalībvalstij ir jāiesniedz programma 
kapacitātes mazināšanai, taču tā šādu 
programmu neiesniedz, vai arī ja 
dalībvalsts neīsteno minēto programmu, 
tiek pārtraukts Savienības finansiālais 
atbalsts, kas attiecīgajai dalībvalstij 
piešķirts saskaņā ar kopējo 
zivsaimniecības politiku.
Kā pēdējo līdzekli, turklāt tikai tādā 
gadījumā, ja jebkurš no minētajiem 
posmiem tiek nokavēts 2 vai vairāk gadus, 
Komisija var izmantot iespēju apturēt 
zvejas iespējas attiecīgajiem flotes 
segmentiem. 

2. Izslēgšana no flotes ar publisko atbalstu, 
kas piešķirts no Eiropas Zivsaimniecības 
fonda 2007.–2013. gada plānošanas 
perioda līdzekļiem, nav atļauta, ja vien 
iepriekš netiek anulēta zvejas licence un 
zvejas atļaujas.

2. Izslēgšana no flotes ar publisko atbalstu, 
kas piešķirts no Eiropas Zivsaimniecības 
fonda 2007.–2013. gada plānošanas 
perioda līdzekļiem, nav atļauta, ja vien 
iepriekš netiek anulēta zvejas licence un 
zvejas atļaujas.

3. Zvejas kapacitāte, kas atbilst zvejas 
kuģiem, kuri izslēgti no flotes ar publisko 
atbalstu, netiek aizstāta. 

3. Zvejas kapacitāte, kas atbilst zvejas 
kuģiem, kuri izslēgti no flotes ar publisko 
atbalstu, netiek aizstāta.

4. Dalībvalstis nodrošina to, ka no 
2013. gada 1. janvāra to flotu zvejas 
kapacitāte nevienā brīdī nav lielāka par 
maksimāli pieļaujamo zvejas kapacitāti, 
kas noteikta saskaņā ar 35. pantu. 

4. Dalībvalstis nodrošina to, ka no 
2013. gada 1. janvāra to flotu zvejas 
kapacitāte nevienā brīdī nav lielāka par 
maksimāli pieļaujamo zvejas kapacitāti, 
kas noteikta saskaņā ar 35. pantu.

Or. en
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Grozījums Nr. 56
S&D grupas, PPE grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 2066, 2067

Regulas priekšlikums
34.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

34.a pants
Iekļaušanas/izslēgšanas režīms

Dalībvalstis pārvalda iekļaušanu flotē un 
izslēgšanu no flotes tādējādi, ka jaunas 
kapacitātes iekļaušanu flotē bez publiska 
atbalsta kompensē, iepriekš veicot flotes 
samazinājumu, par ko nepiešķir publisku 
atbalstu, vismaz tādas pašas kapacitātes 
apjomā.

Or. en

Grozījums Nr. 57
S&D grupas, EPP grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 2025, 2062, 2063

Regulas priekšlikums
35. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zvejas kapacitātes pārvaldība Zvejas kapacitātes pārvaldība

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

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

2. Dalībvalstis var lūgt Komisiju izslēgt 
zvejas kuģus, uz kuriem attiecas atbilstīgi 
27. pantam izveidotā nododamu zvejas 
koncesiju sistēma, no maksimāli 
pieļaujamās zvejas kapacitātes, kas 
noteikta saskaņā ar 1. punktu. Šādā 
gadījumā maksimāli pieļaujamo zvejas 
kapacitāti pārrēķina, lai ņemtu vērā 
zvejas kuģus, uz kuriem neattiecas 
nododamu zvejas koncesiju sistēma.
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3. Saskaņā ar 55. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz 1. un 2. punktā minētās 
maksimāli pieļaujamās zvejas kapacitātes 
pārrēķināšanu.

2. Līdz tā gada 30. decembrim, kas seko 
gadam, kurā stājusies spēkā šīs regula, 
Komisija iesniedz priekšlikumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei par šīs regulas 
II pielikuma un Padomes Regulas (EEK) 
Nr. 2930/1986 grozījumiem, lai noteiktu 
kapacitāti attiecībā uz visiem kuģa 
mērāmajiem parametriem, kas var 
ietekmēt kuģa spēju zvejot zivis.
Izstrādājot jauno definīciju, ņem vērā 
sociālos un ekonomiskos kritērijus, kā arī 
dalībvalstu īstenotos kontroles 
pasākumus. Minētajā priekšlikumā katras 
dalībvalsts flotu kapacitāti sadala flotes 
segmentos, tostarp ietver īpašu sadalījumu 
kuģiem, kuri zvejo tālākos reģionos, un 
kuģiem, kuri zvejo tikai ārpus Savienības 
ūdeņiem.

Or. en

Grozījums Nr. 58
S&D grupas, PPE grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 187, 189, 2082, 2083, 2085, 2089, 2091, 
2092, 2093

Regulas priekšlikums
36. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zvejas flotes reģistri Zvejas flotes reģistri
1. Dalībvalstis reģistrē saskaņā ar šo regulu 
ieviesto pasākumu pārvaldībai vajadzīgo 
informāciju par to Savienības zvejas kuģu 
parametriem un darbību, kas peld ar to 
karogu.

1. Dalībvalstis reģistrē saskaņā ar šo regulu 
ieviesto pasākumu pārvaldībai vajadzīgo 
informāciju par to Savienības zvejas kuģu
īpašumtiesībām, kuģu un rīku 
parametriem un darbību, kas peld ar to 
karogu, un publicē šo informāciju, 
ievērojot personas datu aizsardzības 
prasības.

2. Dalībvalstis dara pieejamu Komisijai 
1. punktā minēto informāciju.

2. Dalībvalstis iesniedz Komisijai 1. punktā 
minēto informāciju.

3. Komisija izveido Savienības zvejas 
flotes reģistru, kurā ir informācija, ko tā 

3. Komisija izveido Savienības zvejas 
flotes reģistru, kurā ir informācija, ko tā 



PE500.589v02-00 60/90 AM\921904LV.doc

LV

saņem atbilstīgi 2. punktam. saņem atbilstīgi 2. punktam.
4. Savienības zvejas flotes reģistrā iekļauto 
informāciju dara pieejamu visām 
dalībvalstīm. Saskaņā ar 55. pantu 
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus attiecībā uz 1. punktā minētās 
informācijas noteikšanu.

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

5. Komisija nosaka tehniskas darbības 
prasības, kas saistītas ar 2., 3. un 4. punktā 
minētās informācijas nosūtīšanas kārtību. 
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 56. pantā.

5. Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar 
ko nosaka tehniskas darbības prasības, kas 
saistītas ar 2., 3. un 4. punktā minētās 
informācijas nosūtīšanas kārtību. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 56. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 59
S&D grupas, PPE grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 2097, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 
2104, 2105

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Jūras bioloģisko resursu saglabāšanas, 
pārvaldības un ilgtspējīgas izmantošanas 
pamatā ir labākā pieejamā informācija. 
Šai saistībā dalībvalstis vāc bioloģiskos, 
tehniskos, vides un sociāli ekonomiskos 
datus, kas vajadzīgi uz ekosistēmu balstītās 
zivsaimniecībās, pārvalda tos un dara tos 
pieejamus zinātnisko datu galalietotājiem, 
tostarp Komisijas izraudzītām struktūrām. 
Minētie dati jo īpaši nodrošina iespēju 
novērtēt:

Or. en

Grozījums Nr. 60
S&D grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 2129, 2130, 2131
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Regulas priekšlikums
37. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina zvejniecības 
pārvaldībai vajadzīgo zinātnisko datu 
vākšanas un pārvaldības koordinēšanu 
valsts mērogā. Šim nolūkam tās izraugās 
valsts korespondentu un organizē ikgadēju 
valsts mēroga koordinācijas sanāksmi. 
Komisiju informē par valsts mēroga 
koordinēšanas pasākumiem un uzaicina uz 
koordinācijas sanāksmēm. 

3. Dalībvalstis nodrošina zvejniecības 
pārvaldībai vajadzīgo zinātnisko, tostarp 
sociālekonomisko, datu vākšanas un 
pārvaldības koordinēšanu valsts mērogā. 
Šim nolūkam tās izraugās valsts 
korespondentu un organizē ikgadēju valsts 
mēroga koordinācijas sanāksmi. Komisiju
un Eiropas Parlamentu informē par valsts 
mēroga koordinēšanas pasākumiem un 
uzaicina uz koordinācijas sanāksmēm.

Or. en

Grozījums Nr. 61
S&D grupas, PPE grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 2134, 2136, 2137, 2138, 2139

Regulas priekšlikums
37. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis koordinē datu vākšanas 
darbības ar citu tā paša reģiona dalībvalstu 
darbībām un pēc iespējas cenšas savas 
darbības koordinēt ar trešām valstīm, kuru 
suverenitātē vai jurisdikcijā ir ūdeņi tajā 
pašā reģionā. 

4. Dalībvalstis ciešā sadarbībā ar 
Komisiju koordinē datu vākšanas darbības 
ar citu tā paša reģiona dalībvalstu darbībām 
un pēc iespējas cenšas savas darbības 
koordinēt ar trešām valstīm, kuru 
suverenitātē vai jurisdikcijā ir ūdeņi tajā 
pašā reģionā.

Or. en

Grozījums Nr. 62
S&D grupas, PPE grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 2147, 2149, 2163
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Regulas priekšlikums
37.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apspriedes ar zinātniskajām struktūrām
37.a Lai izvairītos no darba dublēšanās 
dažādās zinātniskajās struktūrās, 
Komisija regulāri apspriežas ar 
attiecīgajām zinātniskajām struktūrām 
par jautājumiem, kas saistīti ar zvejas 
resursiem, tostarp par bioloģiskajiem, 
ekonomiskajiem, vides, sociālajiem un 
tehniskajiem aspektiem, vienlaicīgi ņemot 
vērā arī publiskā finansējuma atbilstīgu 
pārvaldību.

Or. en

Grozījums Nr. 63
S&D grupas, PPE grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 2150, 2151, 2152, 2153, 2156, 2157, 2158

Regulas priekšlikums
38. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecības programmas Pētniecības programmas
1. Dalībvalstis pieņem nacionālās 
zinātnisko datu vākšanas, pētniecības un 
inovācijas programmas zivsaimniecības 
nozarē. Tās saskaņo savus zivsaimniecības 
datu vākšanas, pētniecības un inovācijas 
pasākumus ar citām dalībvalstīm un 
Savienības pētniecības un inovācijas 
sistēmām. 

1. Dalībvalstis pieņem nacionālās 
zinātnisko datu vākšanas, pētniecības un 
inovācijas programmas zivsaimniecības un 
akvakultūras nozarē. Tās saskaņo savus 
zivsaimniecības datu vākšanas, pētniecības 
un inovācijas pasākumus ar citām 
dalībvalstīm ciešā sadarbībā ar Komisiju 
saistībā ar Savienības pētniecības un 
inovācijas sistēmām, nepieciešamības 
gadījumā iesaistot attiecīgās konsultatīvās 
padomes.

Or. en
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Grozījums Nr. 64
S&D grupas, PPE grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 2160

Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina to, lai būtu 
pieejama zinātniskās konsultēšanās 
procesam vajadzīgā attiecīgā kompetence 
un cilvēkresursi.

2. Dalībvalstis nodrošina to, lai būtu 
pieejama zinātniskās konsultēšanās 
procesam vajadzīgā attiecīgā kompetence 
un cilvēkresursi, piesaistot attiecīgās 
ieinteresētās personas no zinātnes 
aprindām.

Or. en

Grozījums Nr. 65
S&D grupas, PPE grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 193, 194, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 
2170, 2181, 2182, 2184, 2189, 2192, 2198, 2200

Regulas priekšlikums
39. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķi Mērķi

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

1. Lai nodrošinātu jūras bioloģisko 
resursu ilgtspējīgu izmantošanu un 
pārvaldību, Savienība veicina 
starptautisko zivsaimniecības instrumentu 
un noteikumu efektīvu īstenošanu un 
atbalsta zvejniecības jomā izveidotu 
starptautisku organizāciju, tostarp 
reģionālu zvejniecības pārvaldības 
organizāciju (RZPO), darbības un piedalās 
tajās saskaņā ar starptautiskām saistībām 
un politikas mērķiem un atbilstīgi šīs 
regulas 2., 3. un 4. pantā izklāstītajiem 
mērķiem un citiem ES politikas 
virzieniem.

2. Savienības nostāja zvejniecības jomā 
izveidotās starptautiskās organizācijās un 

2. Savienība jo īpaši:
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RZPO balstās uz labāko pieejamo 
zinātnisko ieteikumu, lai nodrošinātu to, 
ka tiek uzturēti vai atjaunoti zvejas 
resursi, kuri pārsniedz maksimālā 
ilgtspējīgas ieguves apjoma 
nodrošināšanai vajadzīgo līmeni.

a) aktīvi atbalsta, veicina un sekmē labāko 
pieejamo zinātnes atziņu attīstību un 
nodrošina Savienības tiesību aktu 
ievērošanu; veicina pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka zvejas resursi tiek 
saglabāti atbilstīgi 2. pantā, jo īpaši tā 2. 
un 4.b punktā, noteiktajiem mērķiem; 
turpina veicināt RZPO atbilstības 
komiteju izveidi un stiprināšanu, 
periodiskus un neatkarīgus darbības 
pārskatus un atbilstīgus korektīvus 
pasākumus, tostarp atturošas un efektīvas 
sankcijas, kas jāpiemēro pārredzamā un 
nediskriminējošā veidā;
b) uzlabo Savienības iniciatīvu atbilstību 
politikai, pievēršot īpašu uzmanību vides, 
attīstības un tirdzniecības darbībām;
c) visās starptautiskajās jomās veicina un 
atbalsta nepieciešamos pasākumus, ar 
kuriem izskaust nelegālu, nereģistrētu un 
neregulētu zveju (NNN zveju); šai saistībā 
Savienība nodrošina, ka NNN zvejas 
produkti neiekļūst ES tirgū; tādēļ sniedz 
ieguldījumu ilgtspējīgās zvejas darbībās, 
kas ir ekonomiski dzīvotspējīgas, un 
veicina nodarbinātību Savienībā;
d) atbalsta un aktīvi piedalās kopīgajos 
starptautiskajos centienos apkarot 
pirātismu jūrā, lai garantētu cilvēku 
drošību un novērstu traucējumus zvejas 
darbībām jūrā;
e) veicina starptautisko zivsaimniecības 
instrumentu un noteikumu efektīvu 
īstenošanu;
f) nodrošina, ka ārpus Savienības 
ūdeņiem veikto zvejas darbību pamatā ir 
Savienības ūdeņos piemērotie principi un 
standarti, vienlaikus rosinot RZPO 
piemērot tos pašus principus un 
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standartus, ko piemēro Savienības 
ūdeņos.

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

Or. en

Grozījums Nr. 66
S&D grupas, PPE grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 195, 2186, 2187, 2188, 2190

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Savienība veicina RZPO savstarpējo 
sadarbību, lai pielāgotu, saskaņotu un 
paplašinātu sistēmu daudzpusējai rīcībai, 
un atbalsta zinātnes atziņu un ieteikumu 
attīstību RZPO un starptautiskajās 
organizācijās, kā arī ievēro attiecīgi 
sniegtos ieteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 67
S&D grupas, PPE grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 2193, 2195

Regulas priekšlikums
40. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Starptautisko noteikumu ievērošana Starptautisko noteikumu ievērošana
Savienība sadarbojas ar trešām valstīm un 
zvejniecības jomā izveidotām 
starptautiskām organizācijām, tostarp 
RZPO, lai veicinātu šādu starptautisku 

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

organizāciju pieņemtu pasākumu, jo īpaši 
pasākumu, ar kuriem apkaro NNN zveju,
ievērošanu, lai nodrošinātu šādu 
starptautisko organizāciju pieņemto 
pasākumu stingru ievērošanu.

Dalībvalstis nodrošina, ka to operatori 
ievēro iepriekšējā punktā minētos 
pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 68
S&D grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 2214, 2215, 2216

Regulas priekšlikums
41. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 69
S&D grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 197, 200, 2223, 2226, 2227, 2229, 2230
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Regulas priekšlikums
41. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ilgtspējīgas zivsaimniecības nolīgumi 
ietver:
a) prasību par tā principa ievērošanu, kas 
paredz ierobežot piekļuvi resursiem, kuri 
saskaņā ar UNCLOS noteikumiem 
zinātniski pierādīti kā piekrastes valsts 
nozvejas pārpalikums;
b) noteikumus, kas aizliedz dažādām 
flotēm, kas zvejo minētajos ūdeņos, 
piemērot labvēlīgākus nosacījumus par 
tiem, ko piemēro Savienības uzņēmējiem 
attiecībā uz resursu saglabāšanu, attīstību 
un pārvaldību, kā arī attiecībā uz finanšu 
nolīgumiem, maksām un citām tiesībām, 
kas attiecas uz zvejas atļauju izsniegšanu;
c) nosacījumu izpildes noteikumus, kas 
paredz ievērot cilvēktiesības saskaņā ar 
starptautiskajiem nolīgumiem 
cilvēktiesību jomā;
d) ekskluzīvo tiesību klauzulu.

Or. en

Grozījums Nr. 70
S&D grupas, PPE grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 198, 2223, 2226, 2228

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Ilgtspējīgas zivsaimniecības nolīgumi 
un nolīgumi par savstarpēju piekļuvi 
paredz, ka Savienības zvejas kuģi var 
zvejot trešās valsts ūdeņos, ar kuru 
noslēgts nolīgums, tikai tad, ja šiem 
kuģiem ir zvejas atļauja, kas izdota 
saskaņā ar procedūru, par kuru abas 
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puses ir vienojušās nolīgumā.

Or. en

Grozījums Nr. 71
S&D grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 199, 2224

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Kuģi, kas kuģo ar ES karogu, bet uz 
laiku tiek svītroti no kādas dalībvalsts 
reģistra nolūkā rast zvejas iespējas citās 
vietās, nedrīkst 24 mēnešus gūt labumu 
no zvejas iespējām saskaņā ar ilgtspējīgas 
zivsaimniecības nolīgumu vai spēkā 
esošajiem protokoliem laikā, kad tie 
svītroti no reģistra, ja šie kuģi pēc tam tiek 
atkal ierakstīti ES reģistrā; šādus 
noteikumus piemēro arī karoga maiņai uz 
laiku, ja zveju veic ar RZPO atļauju.

Or. en

Grozījums Nr. 72
S&D grupas, PPE grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 2250, 2251, 2252

Regulas priekšlikums
43. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Akvakultūras veicināšana Ilgtspējīgas akvakultūras veicināšana

Or. en

Grozījums Nr. 73
S&D grupas, PPE grupas, ALDE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
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Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 207, 2253, 2254, 2256, 2257, 2286

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 74
S&D grupas, ALDE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 209, 1037, 2274, 2275, 2287, 2288, 2289, 
2291, 2293, 2294, 2295, 2296, 2298, 2299, 2301, 2333, 2334

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. punkts – a, b, c, d apakšpunkts – un 43. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) vienkāršot nozares tiesību aktus un 
mazināt administratīvo slogu Eiropas 
līmenī;

b) rosināt saimniecisko darbību; b) integrēt akvakultūras darbības citās 
nozarēs, piemēram, piekrastes zonu 
politikā, jūras stratēģijās un jūras 
teritoriālās plānošanas pamatnostādnēs, 
Ūdens pamatdirektīvas un vides politikas 
īstenošanā.

c) dažādot un uzlabot dzīves kvalitāti 
piekrastes un lauku apvidos;
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d) sagādāt vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus akvakultūras operatoriem 
attiecībā uz piekļuvi ūdeņiem un 
teritorijai.
2. Dalībvalstis līdz 2014. gadam izstrādā 
valsts stratēģisko daudzgadu plānu 
akvakultūras darbību attīstībai savā 
teritorijā.

2. ES atbalsta ilgtspējīgas Eiropas 
akvakultūras produktu ražošanu un 
patēriņu šādā veidā:

a) līdz 2014. gadam nosakot pārredzamus 
un vispārējus akvakultūras kvalitātes 
kritērijus, lai novērtētu un mazinātu 
akvakultūras un lauksaimniecības 
darbību ietekmi uz vidi;
b) nodrošinot, ka patērētāji produktus 
saņem par samērīgām cenām;
c) pieņemot noteikumus par ES un 
importēto akvakultūras produktu 
izsekojamību, nekaitīgumu un kvalitāti un 
veicot atbilstošu marķēšanu vai 
apzīmēšanu, kā noteikts Regulas par 
zivsaimniecības un akvakultūras produktu 
tirgu kopīgo organizāciju 42. pantā 
[regulas numuru nosaka jurists–
lingvists].

Or. en

Grozījums Nr. 75
S&D grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 2345, 2347, 2349

Regulas priekšlikums
44. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Akvakultūras konsultatīvo padomi izveido 
saskaņā ar 53. pantu.

Akvakultūras un iekšzemes zvejas
konsultatīvo padomi izveido saskaņā ar
52. pantu.

Or. en
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Grozījums Nr. 76
S&D grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2414

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) efektīvu, samērīgu un preventīvu 
sankciju noteikšanu.

e) dalībvalstis nodrošina efektīvu, 
samērīgu un preventīvu sankciju 
noteikšanu, tostarp Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonda (EJZF) 
finansējuma iesaldēšanu, ņemot vērā 
izmaksu un ieguvuma attiecību un 
proporcionalitātes principu.

Or. en

Grozījums Nr. 77
S&D grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 
2425, 2427, 2428, 2429, 2430

Regulas priekšlikums
48. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kontroles, inspekcijas un noteikumu 
izpildes izmaksu segšana

Kontroles, inspekcijas un noteikumu 
izpildes izmaksu segšana

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

Dalībvalstis var pieprasīt, lai to operatori
segtu proporcionālu daļu no Savienības 
zivsaimniecības kontroles sistēmas 
īstenošanas darbības un datu vākšanas
izmaksām.

Or. en

Grozījums Nr. 78
S&D grupas, PPE grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 2431, 2432, 2434, 2435
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Regulas priekšlikums
49. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Savienības finansiālo palīdzību var 
piešķirt, lai palīdzētu sasniegt 2. un 
3. pantā izklāstītos vides, kā arī 
ekonomiskās un sociālās ilgtspējības 
ilgtermiņa mērķus. Savienības finansiālo 
palīdzību neizmanto tam, lai atbalstītu 
darbības, kas apdraud jūras bioloģisko 
resursu, bioloģiskās daudzveidības, 
biotopu un ekosistēmu ilgtspējību un 
saglabāšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 79
S&D grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 214, 2437, 2438, 2439, 2441

Regulas priekšlikums
50. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosacījumi par finansiālās palīdzības 
sniegšanu dalībvalstīm

Nosacījumi par finansiālās palīdzības 
sniegšanu dalībvalstīm

1. Savienības finansiālo palīdzību 
dalībvalstīm piešķir ar nosacījumu, ka 
dalībvalstis ievēro kopējās zivsaimniecības 
politikas noteikumus. 

1. Savienības finansiālo palīdzību 
dalībvalstīm piešķir pārredzami un ar 
nosacījumu, ka dalībvalstis ievēro kopējās 
zivsaimniecības politikas noteikumus un 
12. pantā minētās vides direktīvas, kā arī 
piemēro piesardzības principu. 

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

2. Ja dalībvalstis neievēro kopējās 
zivsaimniecības politikas noteikumus, 
tiesību aktus un citus 1. punktā minētos 
noteikumus, kā arī nepiemēro 
piesardzības pieeju, nekavējoties tiek
pārtraukti vai apturēti kopējā 
zivsaimniecības politikā paredzētās 
Savienības finansiālās palīdzības 
maksājumi, vai arī tiem var piemērot 
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būtību, apmēru, ilgumu un atkārtošanos. finanšu korekcijas. Šādi pasākumi ir 
samērīgi ar noteikumu neievērošanas 
būtību, apmēru, ilgumu un atkārtošanos. 
Šai saistībā nosaka metodoloģiju, tostarp 
mērķus, rādītājus un salīdzināmus un 
pārredzamus mērījumus visām 
dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 80
S&D grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 218, 2444, 2445, 2446, 2448, 2449, 2450, 
2451, 2452, 2453, 2454

Regulas priekšlikums
51. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosacījumi par finansiālās palīdzības 
sniegšanu operatoriem

Nosacījumi par finansiālās palīdzības 
sniegšanu operatoriem

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

1. Savienības finansiālo palīdzību 
operatoriem piešķir ar nosacījumu, ka 
operatori ievēro kopējās zivsaimniecības 
politikas noteikumus un valstu tiesību 
aktus, kuru pamatā ir 12. pantā minētās 
vides direktīvas. Finansiālo palīdzību 
nepiešķir darbībai, kas apdraud jūras 
bioloģisko resursu, bioloģiskās 
daudzveidības, biotopu un ekosistēmu 
ilgtspējību un saglabāšanu.

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

2. Ja operatori izdarījuši smagus kopējās 
zivsaimniecības politikas noteikumu un 
1. punktā minēto tiesību aktu pārkāpumus, 
tiem uz laiku vai pastāvīgi tiek liegta 
piekļuve Savienības finansiālajai palīdzībai 
un/vai piemēroti finanšu samazinājumi. 
Šādi pasākumi, ko veic dalībvalsts, ir
preventīvi, efektīvi un samērīgi ar nopietno 
pārkāpumu veidu, apmēru, ilgumu un 
atkārtošanos.

3. Dalībvalstis nodrošina to, ka Savienības 
finansiālo palīdzību piešķir tikai tad, ja
attiecīgajam operatoram 1 gada laikā 

3. Dalībvalstis nodrošina to, ka Savienības 
finansiālo palīdzību piešķir tikai tad, ja
attiecīgais operators ne mazāk kā 3 gadu
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pirms Savienības finansiālās palīdzības 
piemērošanas dienas nav piemērotas 
sankcijas par smagiem pārkāpumiem.

laikā pirms Savienības finansiālās 
palīdzības piemērošanas dienas nav
pieļāvis smagus pārkāpumus.

Or. en

Grozījums Nr. 81
S&D grupas, PPE grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 2456, 2457, 2458, 2460, 2462, 2464, 2465

Regulas priekšlikums
52. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

2. Saskaņā ar 55. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz minētā pielikuma 
grozījumiem, lai mainītu vai izveidotu 
jaunas konsultatīvo padomju kompetences 
jomas vai izveidotu jaunas konsultatīvās 
padomes.  
3. Katra konsultatīvā padome pieņem savu 
reglamentu. 

3. Katra konsultatīvā padome pieņem savu 
reglamentu.

Or. en

Grozījums Nr. 82
S&D grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 1780, 2348, 2351, 2466, 2467, 2349, 2351
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Regulas priekšlikums
52. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Jo īpaši saskaņā ar III pielikumu 
izveido šādas jaunas konsultatīvās 
padomes:
a) konsultatīvā padome tālāko reģionu 
jautājumos, kura ietver trīs struktūras 
šādiem jūras baseiniem: Rietumatlantija, 
Austrumatlantija un Indijas okeāns;
b) akvakultūras un iekšzemes zvejas 
konsultatīvā padome;
c) tirgu konsultatīvā padome;
d) konsultatīvā padome Melnās jūras 
jautājumos.

Or. en

Grozījums Nr. 83
S&D grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 219, 220, 222, 1242, 2456, 2458, 2471, 
2472, 2473, 2475, 2476, 2477, 2480, 2481, 2482, 2485, 2486, 2488, 2490, 2492, 2493, 2494, 
2495, 2496, 2497, 2499

Regulas priekšlikums
53. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konsultatīvo padomju uzdevumi Konsultatīvo padomju uzdevumi

-1. Pirms pieņemt priekšlikumus par 
pasākumiem, kas jāpieņem saskaņā ar 
LESD 43. panta 2. punktu, piemēram, par 
daudzgadu plāniem vai tehnisko 
pasākumu sistēmām, un par pasākumiem, 
kas jāpieņem saskaņā ar 55. pantu, 
Komisija lūdz to konsultatīvo padomju 
atzinumu, kas īpaši saistītas ar 
zivsaimniecībām attiecīgajā ģeogrāfiskajā 
apgabalā. Minētās apspriedes neskar 
apspriedes ar ICES vai citām attiecīgajām 
zinātniskajām struktūrām.
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1. Konsultatīvās padomes var: 1. Konsultatīvās padomes var:
a) iesniegt Komisijai vai attiecīgajai 
dalībvalstij ieteikumus un ierosinājumus 
par jautājumiem, kas saistīti ar zvejniecības 
pārvaldību un akvakultūru;

a) iesniegt Komisijai un attiecīgajai 
dalībvalstij ieteikumus un ierosinājumus 
par jautājumiem, kas saistīti ar zvejniecības 
pārvaldību un zivsaimniecības un 
akvakultūras sociālekonomiskajiem un 
saglabāšanas aspektiem;

b) informēt Komisiju un dalībvalstis par 
problēmām, kas saistītas ar zvejniecības 
pārvaldību un akvakultūru to attiecīgajā 
kompetences jomā;

b) informēt Komisiju un dalībvalstis par 
problēmām, kas saistītas ar to attiecīgajā 
kompetences jomā esošās zvejniecības un 
vajadzības gadījumā akvakultūras 
pārvaldību un sociālekonomiskajiem un 
saglabāšanas aspektiem, un ierosināt 
attiecīgo problēmu risinājumus;

c) ciešā sadarbībā ar zinātniekiem palīdzēt 
vākt, piegādāt un analizēt saglabāšanas 
pasākumu izstrādei vajadzīgos datus.

c) ciešā sadarbībā ar zinātniekiem palīdzēt 
vākt, piegādāt un analizēt saglabāšanas 
pasākumu izstrādei vajadzīgos datus;
ca) sniegt atzinumus par saglabāšanas 
pasākumu projektiem, kā izklāstīts 
17. pantā, un tehnisko pasākumu 
projektiem, kā izklāstīts 21. pantā, kā arī 
iesniegt tos Komisijai un dalībvalstīm, kas 
tieši saistītas ar attiecīgo zivsaimniecību 
vai jomu.

2. Komisija un vajadzības gadījumā 
attiecīgā dalībvalsts pieņemamā termiņā 
atsaucas uz ikvienu ieteikumu, 
ierosinājumu vai informāciju, kas saņemta 
atbilstīgi 1. pantam.

2. Komisija un vajadzības gadījumā 
attiecīgā dalībvalsts pienācīgi ņem vērā 
konsultatīvo padomju atzinumus, 
ieteikumus vai informāciju, kas saņemta 
atbilstīgi -1. un 1. punktam, un sniedz 
atbildes uz iesniegtajiem materiāliem ne 
vēlāk kā 30 darba dienu laikā, taču katrā 
ziņā pirms galīgo pasākumu pieņemšanas.
Ja pieņemtie galīgie pasākumi atšķiras no 
tiem, kas norādīti konsultatīvo padomju 
atzinumos, ieteikumos un ierosinājumos, 
kas saņemti saskaņā ar -1. un 1. punktu, 
Komisija vai attiecīgā dalībvalsts sniedz 
sīki izstrādātu paskaidrojumu par 
atšķirību iemesliem.

Or. en

Grozījums Nr. 84
S&D grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
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Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 223, 2459, 2468, 2500, 2501, 2502, 2503, 
2504, 2505, 2506, 2509, 2510, 2511, 2512, 2521, 2522

Regulas priekšlikums
54. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konsultatīvo padomju sastāvs, darbība un 
finansējums

Konsultatīvo padomju sastāvs, darbība un 
finansējums

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

1. Konsultatīvo padomju sastāvā ietilpst:

a) organizācijas, kas pārstāv 
zivsaimniecības operatorus un attiecīgā 
gadījumā akvakultūras operatorus;
b) citas interešu grupas, kuras skar kopējā 
zivsaimniecības politika, piemēram, vides 
organizācijas un patērētāju grupas.

Attiecībā uz a) apakšpunktā minēto 
nodrošina, ka pienācīgi pārstāvēti darba 
devēji, pašnodarbināti zvejnieki un darba 
ņēmēji, kā arī citas ar zivsaimniecību 
saistītās profesijas.
To valsts un reģionālo iestāžu 
pārstāvjiem, kuras ir ieinteresētas 
attiecīgajā zivsaimniecības jomā, un 
dalībvalstu zinātnisko un zivsaimniecības 
pētniecības institūtu pētniekiem un 
starptautisko zinātnisko institūtu 
pētniekiem, kas konsultē Komisiju, atļauts 
piedalīties kā novērotājiem.
1.a Komisijas un Eiropas Parlamenta 
pārstāvji var piedalīties konsultatīvo 
padomju sanāksmēs kā novērotāji. 
Zivsaimniecības nozares un citu interešu 
grupu no trešām valstīm pārstāvji, tostarp 
reģionālo zivsaimniecības organizāciju 
pārstāvji, kuriem ir zvejas intereses 
apgabalā vai zivsaimniecībā, kas ir 
konsultatīvās padomes kompetencē, var 
uzaicināt piedalīties attiecīgajā 
konsultatīvajā padomē kā novērotājus, 
kad apspriež viņus interesējošus 
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jautājumus.
2. Katrai konsultatīvajai padomei ir 
pilnsapulce un izpildkomiteja, un tā 
pieņem organizēšanai vajadzīgos 
pasākumus un pasākumus, lai nodrošinātu 
pārredzamību un visu izteikto viedokļu 
ievērošanu.

2. Katrai konsultatīvajai padomei ir 
pilnsapulce un izpildkomiteja, un tā 
pieņem organizēšanai vajadzīgos 
pasākumus un pasākumus, lai nodrošinātu 
pārredzamību un visu izteikto viedokļu 
ievērošanu.

3. Konsultatīvās padomes var pieteikties uz 
Savienības finansiālo palīdzību kā 
struktūras, kas tiecas sasniegt mērķi 
vispārējās Eiropas interesēs.

3. Konsultatīvās padomes var pieteikties uz 
Savienības finansiālo palīdzību kā 
struktūras, kas tiecas sasniegt mērķi 
vispārējās Eiropas interesēs.

4. Saskaņā ar 55. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz konsultatīvo padomju sastāvu 
un darbību.

4. Saskaņā ar 55. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz konsultatīvo padomju sastāvu 
un darbību, neskarot 1. un 1.a punkta 
(jauns) noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 85
S&D grupas, PPE grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 1401, 1402, 1403, 1404, 1406, 1407, 
1411, 1412, 1416, 1418, 1420, 1421, 1422, 1424, 1425

Regulas priekšlikums
55.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

55.a pants
Steidzamības procedūra

1. Saskaņā ar šo pantu pieņemtie 
deleģētie akti stājas spēkā nekavējoties 
un, ievērojot šā panta 2. punkta 
noteikumus, tos piemēro sešus mēnešus. 
Paziņojot deleģēto aktu Eiropas 
Parlamentam un Padomei, izklāsta 
iemeslus, kādēļ izmanto steidzamības 
procedūru.
2. Eiropas Parlaments vai Padome var 
noraidīt deleģēto aktu saskaņā ar 
55. panta 5. punktā minēto procedūru. 
Šādā gadījumā Komisija nekavējoties 
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atceļ aktu, ievērojot Eiropas Parlamenta 
vai Padomes paziņojumu par 
noraidīšanas lēmumu.

Or. en

Grozījums Nr. 86
S&D grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 2536

Regulas priekšlikums
57. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lēmumu 2004/585/EK atceļ no dienas, 
kurā stājas spēkā saskaņā ar 51. panta 
4. punktu un 52. panta 4. punktu
pieņemtie noteikumi.

2. Lēmumu 2004/585/EK atceļ no dienas, 
kurā stājas spēkā saskaņā ar 54. panta 
4. punktu pieņemtie noteikumi.

Or. en

Grozījums Nr. 87
S&D grupas, PPE grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 54, 227, 2546, 2547 2548

Regulas priekšlikums
III pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

KONSULTATĪVĀS PADOMES KONSULTATĪVĀS PADOMES

Konsultatīvā 
padome

Kompetences 
joma

Konsultatīvā 
padome

Kompetences 
joma

Baltijas jūra ICES IIIb, IIIc un 
IIId zona

Baltijas jūra ICES IIIb, IIIc un 
IIId zona

Vidusjūra Vidusjūras ūdeņi 
uz austrumiem no 
līnijas 5°36' W

Vidusjūra Vidusjūras ūdeņi 
uz austrumiem no 
līnijas 5°36' W

Ziemeļjūra ICES IV un 
IIIa zona

Ziemeļjūra ICES IV un 
IIIa zona

Ziemeļrietumu ICES V zona Ziemeļrietumu ICES V zona 
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ūdeņi: (izņemot 
Va zonu, tikai 
Savienības ūdeņi 
Vb zonā), VI un 
VII zona

ūdeņi: (izņemot 
Va zonu, tikai 
Savienības ūdeņi 
Vb zonā), VI un 
VII zona

Dienvidrietumu 
ūdeņi:

ICES VIII, IX un 
X zona (ūdeņi ap 
Azoru salām) un 
CECAF 34.1.1., 
34.1.2. un 
34.2.0. zona 
(ūdeņi ap 
Madeiru un 
Kanāriju salām)

Dienvidrietumu 
ūdeņi:

ICES VIII, IX un 
X zona (ūdeņi ap 
Azoru salām) un 
CECAF 34.1.1., 
34.1.2. un 
34.2.0. zona 
(ūdeņi ap 
Madeiru un 
Kanāriju salām)

Pelaģiskie 
krājumi (putasu, 
makrele, 
stavridas, siļķe)

Visi kompetences 
apgabali 
(izņemot Baltijas 
jūru, Vidusjūru 
un akvakultūru)

Pelaģiskie 
krājumi (putasu, 
makrele, 
stavridas, siļķe)

Visi kompetences 
apgabali 
(izņemot Baltijas 
jūru, Vidusjūru 
un akvakultūru)

Atklātās 
jūras/tāljūras 
flote

Visi ūdeņi, kas 
nav Savienības 
ūdeņi

Akvakultūra Akvakultūra 
saskaņā ar 
5. pantā doto 
definīciju

Akvakultūra un 
iekšzemes zveja

Akvakultūra 
saskaņā ar 
5. pantā doto 
definīciju un visi 
Eiropas 
Savienības 
dalībvalstu 
iekšējie ūdeņi

Tālākie reģioni, 
kas iedalīti trijos 
jūru baseinos: 
Rietumatlantija, 
Austrumatlantija 
un Indijas 
okeāns

Visas ICES 
zonas, kas aptver 
ūdeņus ap 
tālākajiem 
reģioniem, īpaši 
Gvadelupas, 
Franču Gviānas, 
Martinikas, 
Kanāriju salu, 
Azoru salu, 
Madeiras un 
Reinjonas jūras 
ūdeņi

Melnās jūras 
padome

GFCM teritorijas 
ģeogrāfiskais 
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apakšapgabals 
atbilstīgi 
definīcijai 
Rezolūcijā 
Nr. GFCM/33/20
09/2

Tirgu 
konsultatīvā 
padome

Visas tirgus 
zonas

Or. en

Grozījums Nr. 88
S&D grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 235, 236, 238, 240, 241, 242, 248

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(3) Kopējai zivsaimniecības politikai būtu 
jāgarantē tas, ka zvejas un akvakultūras 
darbības palīdz uzlabot ilgtermiņā vides,
ekonomisko un sociālo ilgtspējību. Turklāt
ar to būtu jānosaka noteikumi par ES 
importēto produktu izsekojamību, 
drošumu un kvalitāti, pietiekami augstu 
dzīves līmeni zvejniecības nozarē 
nodarbinātajiem, pārtikas nodrošinājumu, 
stabiliem tirgiem, resursu pieejamību un
par to, ka produkti patērētājiem ir pieejami 
par saprātīgām cenām.

Or. en

Grozījums Nr. 89
S&D grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 3, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 
257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264,265, 285
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Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(5) Johannesburgā 2002. gadā rīkotajā 
Pasaules samitā par ilgtspējīgu attīstību 
Savienība un tās dalībvalstis apņēmās 
cīnīties pret daudzu zivju krājumu 
nepārtraukto samazināšanos. Tāpēc 
Savienībai būtu jāuzlabo tās kopējā 
zivsaimniecības politika, lai nodrošinātu, 
ka prioritārā kārtā līdz 2015. gadam tiek 
noteikts tāds zivju mirstības līmenis, kas 
vēlākais līdz 2020. gadam ļautu zivju 
krājumiem atjaunoties līdz līmenim, kas 
pārsniedz maksimālā ilgtspējīgas ieguves 
apjoma nodrošināšanai vajadzīgo līmeni, 
un ka visi atjaunotie krājumi tiek 
saglabāti šajā līmenī. Ja zinātniskā 
informācija ir nepietiekama, šādā gadījumā 
maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma 
noteikšanai var būt nepieciešams izmantot 
tuvinātas vērtības.

Or. en

Grozījums Nr. 90
S&D grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījums

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Daudzgadu plāniem jābūt 
galvenajam instrumentam, lai 
nodrošinātu, ka līdz 2015. gadam tiek 
noteikts tāds zivju mirstības līmenis, kas 
vēlākais līdz 2020. gadam ļautu zivju 
krājumiem atjaunoties līdz līmenim, kas 
pārsniedz maksimālā ilgtspējīgas ieguves 
apjoma nodrošināšanai vajadzīgo līmeni, 
un ka visi atjaunotie krājumi tiek 
saglabāti šajā līmenī. Tikai skaidra un 
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saistoša apņemšanās ievērot šos termiņus 
nodrošina tūlītēju rīcību un to, ka netiek 
atlikts atjaunošanas process. Jānodrošina, 
ka Padome, nosakot to krājumu zvejas 
iespējas, attiecībā uz kuriem daudzgadu 
plāns vēl nav pieņemts, pilnībā ievēro 
kopējās zivsaimniecības politikas mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 91
S&D grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījums

Regulas priekšlikums
5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5b) Jāņem vērā, ka visu Savienības zivju 
krājumu stāvoklis savā ziņā atšķiras. 
Dažiem krājumiem šajā regulā noteiktie 
atjaunošanas termiņi ir salīdzinoši viegli 
izpildāmi, taču citiem krājumiem diezgan 
būtiski jāsamazina zivju mirstība. Dažos 
īpašos gadījumos šādu samazinājumu 
negatīvās sociālekonomiskās sekas 
attaisno kavēšanos iepriekš minēto mērķu 
sasniegšanā. Tādēļ daudzgadu plāni var 
ierobežot ikgadējo KPN samazinājumu 
līdz 25 %, pat ja, lai pārliecinoši virzītos 
uz iepriekš minētajiem mērķiem, būtu 
jāveic lielāki samazinājumi. Šie noteikumi 
būtu jāpiemēro arī krājumiem, attiecībā 
uz kuriem daudzgadu plāni vēl nav 
izstrādāti. Šos noteikumus nevajadzētu 
piemērot krājumiem, kuri nav drošās 
bioloģiskās robežās.

Or. en

Grozījums Nr. 92
S&D grupas, PPE grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījums
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Regulas priekšlikums
5.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5c) Lai nodrošinātu stabilākus 
nosacījumus zvejas nozarē, daudzgadu 
plānos var iekļaut arī noteikumus, kas 
ierobežo atjaunoto krājumu KPN 
ikgadējās svārstības. Precīzas šo svārstību 
robežas būtu jānosaka daudzgadu plānos.

Or. en

Grozījums Nr. 93
S&D grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījums

Regulas priekšlikums
5.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5d) Ja saskaņā ar zinātniskajiem 
ieteikumiem ir ļoti grūti panākt 
selektivitātes uzlabojumus, lai izvairītos 
no tā dēvētajām kritiskajām zivju sugām, 
pieņemot pārvaldības lēmumus par 
maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu 
jauktās dažādu sugu zvejas vietās, ņem 
vērā to, ka šādās zvejas vietās ir sarežģīti 
vienlaicīgi zvejot visus krājumus, ievērojot 
maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu. 
Šādos gadījumos būtu jālūdz ICES un 
ZZTEK sniegt ieteikumus par 
atbilstošākajiem līmeņiem.

Or. en

Grozījums Nr. 94
S&D grupas, PPE grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 268, 269
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Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 95
S&D grupas, PPE grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 272, 273, 274

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(7) Jūras bioloģisko resursu ilgtspējīga 
izmantošana vienmēr būtu jābalsta uz 
piesardzības pieeju, kas ir jāatvasina no 
Līguma 191. panta 2. punkta pirmajā daļā 
minētā piesardzības principa, katrā ziņā 
ņemot vērā pieejamos zinātniskos datus.

Or. en

Grozījums Nr. 96
S&D grupas, PPE grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 281, 282, 283, 284
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Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(9) Ir jāīsteno uz ekosistēmu balstīta pieeja 
zvejniecības pārvaldībā, lai palīdzētu 
nodrošināt, ka cilvēka darbības pēc 
iespējas mazāk ietekmē jūras ekosistēmu, 
un lai novērstu, samazinātu un pēc 
iespējas izskaustu nevēlamas piezvejas, kā 
arī lai panāktu, ka ar laiku pakāpeniski 
tiek izkrautas visas nozvejas.

Or. en

Grozījums Nr. 97
S&D grupas, PPE grupas, ALDE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 7, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 
338, 339, 340, 341, 342, 343, 344

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 98
S&D grupas, PPE grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 8, 346, 347

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Pienākums izkraut visas nozvejas 
būtu jāievieš pakāpeniski pa vienai 
zivsaimniecībai. Zvejniekiem būtu jāļauj 
turpināt to sugu izmetumu praksi, kurām 
saskaņā ar labākajiem pieejamajiem 
zinātniskajiem ieteikumiem ir augsts 
izdzīvošanas rādītājs, ja attiecīgajā 
zivsaimniecībā konkrētos apstākļos tās 
tiek izlaistas atpakaļ jūrā.

Or. en

Grozījums Nr. 99
S&D grupas, PPE grupas, ALDE grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 9

Regulas priekšlikums
18.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18b) Lai pienākums izkraut visas 
nozvejas būtu izpildāms un lai mazinātu 
ikgadējo izmaiņu nozvejas sastāvā sekas, 
dalībvalstīm tiks atļauts pārcelt konkrētu 
kvotas procentuālo daļu no viena gada uz 
otru.

Or. en

Grozījums Nr. 100
S&D grupas, PPE grupas, ALDE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355
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Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(19) Nevēlamo nozveju izkrāvumi nedrīkst 
operatoram sniegt pilnīgus ekonomiskos 
ieguvumus. Attiecībā uz tādu zivju 
izkrāvumiem, kuras ir mazākas par 
minimālo saglabāšanas references izmēru, 
būtu jāierobežo šādu nozveju galamērķis 
un tās nedrīkst pārdot lietošanai pārtikā. 
Katra dalībvalsts var izlemt, vai tā vēlas 
atļaut izkrauto zivju neierobežotu 
izplatīšanu labklājības vai labdarības 
nolūkā.

Or. en

Grozījums Nr. 101
S&D grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 13, 458

Regulas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Attiecībā uz vairākumu pārvaldīto 
krājumu saskaņā ar kopējo 
zivsaimniecības politiku būtu jāievieš 
zvejas koncesiju sistēma. Šādai sistēmai 
būtu jāpalīdz izveidot juridiski drošu un 
ekskluzīvu zvejas koncesiju uz dalībvalsts 
ikgadējām zvejas iespējām. Tā kā jūras 
bioloģiskie resursi ir kopēji labumi, zvejas 
koncesijām būtu jādod tikai lietotāju 
tiesības uz dalībvalsts daļu no ikgadējām 
zvejas iespējām, un tām vajadzētu būt 
atsaucamām saskaņā ar pieņemtajiem 
noteikumiem. Zvejas koncesijas tiks 
piesaistītas un pamatotas cita starpā uz 
vides un sociālajiem kritērijiem. 
Dalībvalstīm būs iespējams izlemt, vai 
šādas zvejas koncesijas ir nododamas.
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Or. en

Grozījums Nr. 102
S&D grupas, ALDE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 16, 415, 452, 453, 456

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(32) Atsevišķos gadījumos dalībvalstīm vēl 
jāveic īpaši pasākumi, lai savu zvejas 
kapacitāti pielīdzinātu pieejamajiem 
resursiem. Tādēļ būtu jānovērtē katra 
krājuma un baseina kapacitāte ES. Šā 
novērtējuma pamatā būs kopīgas 
pamatnostādnes. Ikvienai dalībvalstij būtu 
jādod iespēja izvēlēties pasākumus un 
instrumentus, ko tā vēlas pieņemt, lai 
mazinātu pārmērīgo zvejas kapacitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 103
S&D grupas, ALDE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 506, 508, 510, 511, 512, 513

Regulas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(42) Akvakultūrai uz ilgtspējīga pamata 
būtu jāpalīdz saglabāt pārtikas ražošanas 
potenciāls visā Savienībā, lai Eiropas 
pilsoņiem garantētu pārtikas 
nodrošinājumu un piegādi, izaugsmi un 
nodarbinātību ilgtermiņā un apmierinātu 
pasaulē arvien pieaugošo pieprasījumu pēc 
ūdens cilmes produktiem.
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Grozījums Nr. 104
S&D grupas, Verts/ALE grupas, ECR grupas, EFD grupas vārdā
Kompromisa grozījumi, kas aizstāj grozījumus Nr. 23, 553, 554, 556, 557, 558, 551, 552, 555

Regulas priekšlikums
54. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54) Ir lietderīgi, lai Komisija būtu 
pilnvarota ar deleģētiem aktiem izveidot 
jaunu konsultatīvo padomi un grozīt 
pašreizējo padomju kompetences jomas, jo 
īpaši ņemot vērā Melnās jūras specifiku.

(54) Ņemot vērā tālāko reģionu, 
akvakultūras un iekšzemes zvejas, kā arī 
tirgu un Melnās jūras īpatnības, ir 
lietderīgi izveidot jaunu konsultatīvo 
padomi jautājumos, kas skar katru no 
minētajām jomām.
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