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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopējo zivsaimniecības 
politiku
(COM(2011)0425 – C7-0198/2011 – 2011/0195(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0425),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 43. panta 
2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0198/2011),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 28. marta 
atzinumu1,

– ņemot vērā Reģionu komitejas .... gada .... .... atzinumu2,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu un Attīstības komitejas, Budžeta 
komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas un Reģionālās 
attīstības komitejas atzinumus (A7-0000/2012),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

                                               
1 OV C ... / Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
2 OV C ... / Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Kopējās zivsaimniecības politikas 
darbības joma aptver jūras bioloģisko 
resursu saglabāšanu, pārvaldību un
izmantošanu. Turklāt tās mērķu 
sasniegšanas nolūkā kopējās 
zivsaimniecības politikas darbības jomā 
attiecībā uz tirgus pasākumiem un finanšu 
pasākumiem ietilpst saldūdens bioloģiskie 
resursi un akvakultūra, kā arī zvejas un 
akvakultūras produktu apstrāde un 
tirdzniecība, ja šādas darbības veic 
dalībvalstu teritorijā vai Savienības ūdeņos, 
tostarp, ja tās veic zvejas kuģi, kas peld ar 
trešo valstu karogu vai ir tajās reģistrēti, 
vai Savienības zvejas kuģi, vai dalībvalstu 
valstspiederīgie, neskarot karoga valsts 
primāro atbildību un ņemot vērā Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Jūras tiesību 
konvencijas 117. panta noteikumus.

(2) Kopējās zivsaimniecības politikas 
darbības joma aptver jūras bioloģisko 
resursu saglabāšanu un to zvejniecību 
pārvaldību, kuru mērķis ir šie resursi. 
Turklāt tās mērķu sasniegšanas nolūkā 
kopējās zivsaimniecības politikas darbības 
jomā attiecībā uz tirgus pasākumiem un 
finanšu pasākumiem ietilpst akvakultūras 
darbības, kā arī zvejas un akvakultūras 
produktu apstrāde un tirdzniecība, ja šādas 
darbības veic dalībvalstu teritorijā vai 
Savienības ūdeņos, tostarp, ja tās veic 
zvejas kuģi, kas peld ar trešo valstu karogu 
vai ir tajās reģistrēti, vai Savienības zvejas 
kuģi, vai dalībvalstu valstspiederīgie, 
neskarot karoga valsts primāro atbildību un 
ņemot vērā Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Jūras tiesību konvencijas 
117. panta noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(3) Kopējai zivsaimniecības politikai būtu 
jāgarantē ilgtspējīgas darbības, kas tiek 
pārvaldītas atbilstoši mērķim panākt 
veselīgu jūras vidi, lai nodrošinātu 
ilgtermiņā noturīgus vides, ekonomiskos 
un sociālos ieguvumus. Turklāt tai būtu 
jāpalīdz uzlabot produktivitāti, nodrošināt 
pietiekami augstu dzīves līmeni 
zvejniecības nozarē nodarbinātajiem, 
stabilus tirgus, resursu pieejamību un to, ka 
produkti patērētājiem ir pieejami par 
saprātīgām cenām.
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Or. en

Grozījums Nr. 3
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 zvejoto krājumu populācijas līmeņi 
prioritārā kārtā līdz 2015. gadam tiktu 
atjaunoti un uzturēti augstākā līmenī par 
to, kas spēj nodrošināt maksimālo 
ilgtspējīgas ieguves apjomu. Ja zinātniskā 
informācija ir nepietiekama, šādā gadījumā 
maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma 
noteikšanai var būt nepieciešams izmantot 
tuvinātas vērtības.

Or. en

Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Savienība un dalībvalstis nodrošina, 
ka gadījumā, ja pārejas periodā zvejas 
iespējas ir būtiski jāsamazina, lai 
sasniegtu maksimālo ilgtspējīgas ieguves 
apjomu, tiek veikti atbilstoši sociālie un 
finanšu pasākumi, lai nodrošinātu 
pietiekami lielu ekonomisko aktivitāti visā 
ražošanas ķēdē, tādējādi panākot 
līdzsvaru starp flotes kapacitāti un 
pieejamajiem resursiem, kad sasniegts 
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maksimālais ilgtspējīgas ieguves apjoms.

Or. en

Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Kopējās zivsaimniecības politikas 
mērķi būtu jāsasniedz saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 39. un 
41. pantu, kurā minēta līdzsvarota pieeja 
darbaspēka izmantošanā un efektīva 
darbības koordinācija profesionālās 
izglītības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 7
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 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

Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Pienākums izkraut visas nozvejas 
būtu jāievieš pakāpeniski pa vienai 
zvejniecībai. Tas ļautu pieņemt 
daudzgadu plānus, ietverot visus 
nepieciešamos sīki izstrādātos noteikumus 
attiecīgajai zvejniecībai, pirms tajā stājas 
spēkā pienākums izkraut visas nozvejas. 
Zvejniekiem būtu jāļauj turpināt to sugu 
izmetumu praksi, kurām saskaņā ar 
labākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
ieteikumiem ir augsts izdzīvošanas 
rādītājs, ja attiecīgajai zvejniecībai 
noteiktos apstākļos tās tiek izlaistas 
atpakaļ jūrā.

Or. en
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Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
18.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18b) Lai pienākums izkraut visas 
nozvejas būtu izpildāms un lai mazinātu 
sekas saistībā ar ikgadējām izmaiņām 
nozvejas sastāvā, dalībvalstis izmanto 
iespēju pārcelt kvotas no viena gada uz 
otru (“bankas operācijas un aizņēmumi”), 
kas paredzēta Padomes 1996. gada 
6. maija Regulā (EK) Nr. 847/96, ar ko 
ievieš papildu nosacījumus ikgadējai 
kopējās pieļaujamās nozvejas (KPN) un 
kvotu pārvaldībai1, un Padomes 
2009. gada 20. novembra Regulā (EK) 
Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas 
kontroles sistēmu, lai nodrošinātu 
atbilstību kopējās zivsaimniecības 
politikas noteikumiem2.
_______________
1 OV L 115, 09.05.1996., 3. lpp.
2 OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

Or. en

Pamatojums

Ja visas zivis ir jāizkrauj, zvejniekiem ir vajadzīga pareizā kvotu kombinācija. Jauktās 
zvejniecībās šī kvotu kombinācija katru gadu būs citāda, tāpēc dalībvalstīm un zvejniekiem 
vajadzētu izmantot spēkā esošos noteikumus, kas dod iespēju rīkoties elastīgi.

Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Attiecībā uz krājumiem, par kuriem 
nav izveidots daudzgadu plāns, būtu 
jānodrošina, ka tie tiek izmantoti 
maksimālajā ilgtspējīgas ieguves apjomā, 

(21) Attiecībā uz krājumiem, par kuriem 
nav izveidots daudzgadu plāns, būtu 
jānodrošina, ka tie tiek izmantoti 
maksimālajā ilgtspējīgas ieguves apjomā, 
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nosakot nozvejas un/vai zvejas piepūles 
limitus.

nosakot nozvejas vai zvejas piepūles 
limitus zem zvejas izraisītas zivju mirstības 
līmeņa, kas atbilst maksimālajam 
ilgtspējīgas ieguves apjomam (Fmsy). Ja 
pieejamie dati nav pietiekami, zvejniecību 
pārvaldībā būtu jāizmanto tuvinātie 
standarti. Ja zivju krājumi ir ievērojami 
pārzvejoti, nozvejas vai zvejas piepūles 
limitus nosaka tādā līmenī, kas 
krājumiem ļauj pieaugt līdz augstākam 
līmenim par to, kas spēj nodrošināt 
maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu.

Or. en

Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Kopējai zivsaimniecības politikai 
būtu jānodrošina, ka visas Savienības 
flotes un zvejniecības sasniedz kopīgi 
noteiktos mērķus. Tomēr, ņemot vērā 
īpašos apstākļus Vidusjūrā, tostarp to, ka 
daudziem zivju krājumiem tajā draud 
izsīkšana, ļoti aktīvi notiek mazapjoma 
zveja un trūkst zinātnisko datu, pārejas 
periodā Vidusjūrai ir nepieciešama 
mērķtiecīga pieeja, lai nodrošinātu 
ilgtspējīgu zivsaimniecību.

Or. en

Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
21.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21b) Savienībai jāpastiprina pūles, lai 
nodrošinātu efektīvu starptautisko 
sadarbību un krājumu pārvaldību jūrās, 
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kas robežojas gan ar Savienības, gan 
trešām valstīm. Tas īpaši attiecas uz 
Melno jūru, kuras gadījumā Savienībai 
būtu jāatbalsta Melnās jūras reģionālās 
zvejniecības pārvaldības organizācijas 
izveide.

Or. en

Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Nododamu zvejas koncesiju sistēma 
attiecībā uz lielāko daļu pārvaldīto krājumu 
saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku 
būtu jāīsteno ne vēlāk kā 2013. gada 
31. decembrī attiecībā uz kuģiem, kuru 
garums ir 12 metri vai vairāk, un visiem 
pārējiem kuģiem, kas zvejo ar velkamiem 
zvejas rīkiem. Dalībvalstis nododamas 
zvejas koncesijas var nepiemērot līdz 12 
metriem gariem kuģiem, izņemot kuģus, 
kas izmanto velkamos zvejas rīkus. Šādai 
sistēmai būtu jāveicina nozares radīti 
flotes samazinājumi un ekonomisko 
rādītāju uzlabojumi, tajā pašā laikā 
izveidojot juridiski drošu un ekskluzīvu 
nododamu zvejas koncesiju uz dalībvalsts 
ikgadējām zvejas iespējām. Tā kā jūras 
bioloģiskie resursi ir kopēji labumi, 
nododamām zvejas koncesijām būtu jādod 
tikai lietotāju tiesības uz dalībvalsts daļu 
no ikgadējām zvejas iespējām, un tām 
vajadzētu būt atsaucamām saskaņā ar 
pieņemtajiem noteikumiem.

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

Or. en

Pamatojums

Jāizveido sistēma, kurā skaidri noteikts, kam ir tiesības zvejot. Zvejas koncesiju sistēma 
palielina katra individuālā zvejnieka atbildību un īpašumtiesības. Nododamībai jābūt 
obligātai tikai tādā gadījumā, ja dalībvalstis savu zvejas kapacitāti nepielāgo pieejamajiem 
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resursiem.

Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Zvejas koncesijām jābūt nododamām 
un iznomājamām, lai decentralizētu zvejas 
iespēju pārvaldību par labu zvejniecības 
nozarei un nodrošinātu, ka zvejnieki, kas 
pamet nozari, nav atkarīgi no publiskās 
finansiālās palīdzības atbilstoši kopējai 
zivsaimniecības politikai.

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

Or. en

Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(31) Mazapjoma zvejas flotu specifika un 
sociāli ekonomiskā nestabilitāte attaisno 
tādu mehānismu izveidi dalībvalstīs, lai 
šādām flotēm un attiecīgajiem 
iedzīvotājiem nodrošinātu vienlīdzīgu 
piekļuvi zvejas resursiem.

Or. en

Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Attiecībā uz Savienības zvejas 
kuģiem, kas nedarbojas saskaņā 
nododamo zvejas koncesiju sistēmu, var 

(32) Atsevišķos gadījumos dalībvalstīm vēl 
jāveic īpaši pasākumi, lai savu zvejas 
kapacitāti pielīdzinātu pieejamajiem 
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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.

resursiem. Šādiem pasākumiem būtu 
jānosaka obligātā maksimāli pieļaujamā 
zvejas kapacitāte un, izmantojot
kapacitātes novērtēšanu un flotes līmeņa 
koriģēšanu, jānodrošina pielīdzināšana 
konkrētu zvejniecību līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
32.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32a) Dalībvalstis un Savienība nodrošina 
atbilstošu sociālās drošības tīklu tiem 
zvejniekiem, kuriem gadījumos, kad 
jāsamazina pārmērīga kapacitāte, ir 
jāpamet nozare.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
32.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32b) Zvejas koncesijām jākļūst 
nododamām dalībvalstī, ja šai dalībvalstij 
nav izdevies savu zvejas kapacitāti 
pielīdzināt pieejamajiem resursiem.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
41.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41a) Lai uzlabotu sadarbību ar 
kaimiņvalstīm un nodrošinātu kopīgo 
krājumu labāku pārvaldību, Savienībai 
būtu jāizvirza mērķis ar šīm valstīm 
noslēgt sadarbības nolīgumus ilgtspējīgas 
zivsaimniecības jomā. Atšķirībā no 
ilgtspējīgas zivsaimniecības nolīgumiem 
šo sadarbības nolīgumu mērķis nebūtu 
iegūt zvejas tiesības Savienības kuģiem, 
bet gan panākt situāciju, kurā Savienība 
nodrošina finansējumu un tehnisko 
atbalstu, ja tiek piemēroti tādi paši vai 
līdzīgi ilgtspējīgas pārvaldības noteikumi 
kā tie, kurus ievēro Savienība attiecīgajā 
trešajā partnervalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 20
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) Akvakultūra ir svarīgs Savienības 
pārtikas nodrošinājuma elements, un tai 
ir vajadzīga īpaša pārvaldības pieeja. 
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.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
52. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Savienības finansiālā palīdzība būtu 
jāpiešķir ar nosacījumu, ka dalībvalstis un 
operatori ievēro kopējo zivsaimniecības 
politiku. Tāpēc šādas finansiālās palīdzības 
sniegšana būtu jāpārtrauc, jāaptur vai 
jākoriģē gadījumos, kad dalībvalstis 
neievēro kopējās zivsaimniecības politikas 
noteikumus un operatori izdara nopietnus 
šo noteikumu pārkāpumus.

(52) Savienības finansiālā palīdzība būtu 
jāpiešķir ar nosacījumu, ka dalībvalstis un 
operatori, tostarp kuģu īpašnieki, ievēro 
kopējo zivsaimniecības politiku. Tāpēc 
šādas finansiālās palīdzības sniegšana būtu 
jāpārtrauc, jāaptur vai jākoriģē gadījumos, 
kad dalībvalstis neievēro kopējās 
zivsaimniecības politikas noteikumus un 
operatori izdara nopietnus šo noteikumu 
pārkāpumus.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
53. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53) Dialogs ar ieinteresētajām aprindām ir 
bijis nozīmīgs, lai sasniegtu kopējās 
zivsaimniecības politikas mērķus. Ņemot 
vērā dažādos apstākļus Savienības ūdeņos 
un pastiprinātu kopējās zivsaimniecības 
politikas reģionalizāciju, konsultatīvajām 
padomēm būtu jāpanāk, ka kopējā 
zivsaimniecības politika gūst labumu no 
visu ieinteresēto aprindu zināšanām un 
pieredzes.

(53) Dialogs ar ieinteresētajām personām, 
ieskaitot sociālos partnerus, ir bijis 
nozīmīgs, lai sasniegtu kopējās 
zivsaimniecības politikas mērķus, un tas 
būtu jāturpina veicināt vietējā, valsts un 
Savienības līmenī. Ņemot vērā dažādos 
apstākļus Savienības ūdeņos un 
pastiprinātu kopējās zivsaimniecības 
politikas reģionalizāciju, konsultatīvajām 
padomēm būtu jāpanāk, ka kopējā 
zivsaimniecības politika gūst labumu no 
visu ieinteresēto personu zināšanām un 
pieredzes.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
54. apsvērums
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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) 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 un attālāko 
reģionu specifiku.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
56. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(56) Ir īpaši svarīgi, lai Komisija deleģēto 
aktu pieņemšanas priekšdarbu laikā 
sarīkotu pienācīgas apspriešanās, arī 
ekspertu līmenī.

(56) Ir īpaši svarīgi, lai Komisija deleģēto 
aktu pieņemšanas priekšdarbu laikā 
sarīkotu pienācīgas apspriešanās ar 
ieinteresētajām personām, tostarp 
sociālajiem partneriem, arī ekspertu 
līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
62. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(62) Būtu jāatceļ 2008. gada 25. februāra 
Regula (EK) Nr. 199/2008 par Kopienas 
sistēmas izveidi datu vākšanai, pārvaldībai 
un izmantošanai zivsaimniecības nozarē 
un par atbalstu zinātniskā padoma 
izstrādei saistībā ar kopējo 
zivsaimniecības politiku, bet tā būtu 
jāturpina piemērot valstu programmām, 
kas pieņemtas saistībā ar datu vākšanu un 
pārvaldību laikā no 2011. līdz 
2013. gadam.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
I daļa – 1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) jūras bioloģisko resursu saglabāšanu un
to zvejniecību pārvaldību, kuru mērķis ir 
šie resursi, un

Or. en

Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
I daļa – 1. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) zvejas darbību ietekmes uz vidi 
mazināšanu un, kur tas ir iespējams, 
izskaušanu;

Or. en

Pamatojums

Šim jābūt visu KZP pasākumu horizontālajam mērķim.

Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
I daļa – 2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Kopējā zivsaimniecības politika garantē 
ilgtspējīgas zvejas un akvakultūras 
darbības, kas tiek pārvaldītas atbilstoši 
mērķim panākt veselīgu jūras vidi, 
tādējādi nodrošinot ilgtermiņā noturīgus 
vides, ekonomiskos un sociālos ieguvumus
un palīdzot nodrošināt pārtikas pieejamību.
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Or. en

Pamatojums

Ilgtspējīgi vides apstākļi ir priekšnosacījums ilgtspējīgai ekonomiskajai un sociālajai 
attīstībai zvejniecības nozarē.

Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
I daļa – 2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kopējā zivsaimniecības politikā tiek 
ievērota piesardzīga pieeja zvejniecības 
pārvaldībā, un tās mērķis ir līdz 
2015. gadam nodrošināt to, lai dzīvo jūras 
bioloģisko resursu izmantošanas rezultātā
tiktu atjaunotas un uzturētas izmantojamo 
sugu populācijas, kas pārsniedz 
maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma 
nodrošināšanai vajadzīgo līmeni.

2. Kopējā zivsaimniecības politikā tiek 
ievērota piesardzīga pieeja zvejniecības un 
akvakultūras pārvaldībā un noteikti 
izmantošanas apjomi visiem krājumiem, 
kuru mērķis ir nodrošināt, lai nozvejoto 
sugu populācijas līdz 2015. gadam tiktu 
atjaunotas un uzturētas augstākā līmenī 
par to, kas spēj nodrošināt maksimālo
ilgtspējīgas ieguves apjomu.

Or. en

Pamatojums

Zvejniecības pārvaldības mērķis ir līdz 2015. gadam sasniegt Bmsy. Galvenais līdzeklis būs 
attiecīgo izmantošanas apjomu noteikšana.

Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
I daļa – 2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
I daļa – 2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Kopējā zivsaimniecības politika palīdz 
sasniegt un saglabāt labu vides stāvokli, 
kā noteikts Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 17. jūnija 
Direktīvā 2008/56/EK, ar ko izveido 
sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides 
politikas jomā, un Komisijas 2010. gada 
1. septembra Lēmumā 2010/477/ES par 
laba jūras ūdeņu vides stāvokļa 
kritērijiem un metodiskajiem 
standartiem1, kā arī citos Savienības vides 
tiesību aktos.
_______________
1 OV L 232, 02.09.2010., 14. lpp.

Or. en

Pamatojums

Paskaidrojums: KZP palīdz sasniegt vides tiesību aktos izvirzītos mērķus.

Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
I daļa – 2. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Pārmērīga kapacitāte ir ļoti svarīgs faktors, kas veicina pārzveju.
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Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
I daļa – 3. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) pakāpeniski nodrošina to, ka visas 
nozvejas no komerciāliem mērķiem 
izmantotajiem krājumiem tiek izkrautas;

Or. en

Pamatojums

Pirmā daļa pārcelta uz jaunu punktu.

Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
I daļa – 3. pants – 1. daļa – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) samazina un, kur tas ir iespējams, 
izskauž visas nevēlamās nozvejas;

Or. en

Pamatojums

Pārcelts no a) punkta un grozīts. KZP būtu jāpalīdz zvejniekiem izvairīties no visām 
piezvejām, ne tikai no tām, kas iegūtas no komerciāliem krājumiem.

Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
I daļa – 3. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) nodrošina apstākļus efektīvām un 
ilgtspējīgām zvejas darbībām, lai 
atjaunotu ekonomiski dzīvotspējīgu un 
konkurētspējīgu zvejas nozari;

Or. en
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Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
I daļa – 3. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) veicina ilgtspējīgu un uz ekosistēmu 
balstītu akvakultūras darbību attīstību, lai 
sekmētu pārtikas nodrošinājumu un 
nodarbinātību piekrastes un lauku apvidos;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
I daļa – 3. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) palīdz sasniegt pietiekami augstu dzīves 
līmeni tiem, kas ir atkarīgi no zvejas 
darbībām, un nodrošina labākus darba 
standartus zvejniekiem, jo īpaši, ievērojot 
tiesību aktus veselības un drošības jomā 
un pamatojoties uz darba ņēmēju 
koplīgumu noteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
I daļa – 3. pants – 1. daļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) nodrošina sistemātisku un saskaņotu datu 
vākšanu un pārvaldību.

f) nodrošina sistemātisku un saskaņotu datu 
vākšanu par visu ekosistēmu un datu 
pārvaldības pārredzamību.

Or. en
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Pamatojums

Lai īstenotu ekosistēmas pieeju zvejniecības pārvaldībā, nepieciešami dati par visu 
ekosistēmu.

Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
I daļa – 4. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopējā zivsaimniecības politikā ievēro
šādus labas pārvaldības principus:

Kopējā zivsaimniecības politikā piemēro
šādus labas pārvaldības principus:

Or. en

Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
I daļa – 4. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) plaša ieinteresēto personu, tostarp 
sociālo partneru, iesaistīšana visos posmos 
no pasākumu izstrādes līdz īstenošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums
I daļa – 4. pants – 1. daļa – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) ietekmes uz vidi novērtējumu 
izmantošana;

Or. en
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Grozījums Nr. 42
Regulas priekšlikums
I daļa – 4. pants – 1. daļa – fa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) saskaņa starp kopējās zivsaimniecības 
politikas iekšējo un ārējo dimensiju, lai 
Savienībā izmantotie standarti un izpildes 
mehānismi vajadzības gadījumā tiktu 
piemēroti arī ārpus Savienības;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums
I daļa – 4. pants – 1. daļa – fb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fb) datu apstrādes un lēmumu 
pieņemšanas pārredzamība saskaņā ar 
ANO Eiropas Ekonomikas komisijas 
Konvenciju par pieeju informācijai, 
sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā 
un iespēju vērsties tiesu iestādēs saistībā 
ar vides jautājumiem (Orhūsas 
konvencija), kas Savienības vārdā 
apstiprināta ar Padomes 2005. gada 
17. februāra Lēmumu 2005/370/EK par 
to, ka Eiropas Kopienas vārdā noslēdz 
Konvenciju par pieeju informācijai, 
sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā 
un iespēju vērsties tiesu iestādēs saistībā 
ar vides jautājumiem1;
______________________
1 OV L 124, 17.5.2005, 1. lpp.

Or. en

Pamatojums

Atbilst ES saistībām saskaņā ar Orhūsas konvenciju un ES pārredzamības iniciatīvu.
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Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums
I daļa – 5. pants – 1. daļa – 5.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– “zvejnieks” ir ikviena persona, kura uz 
ekspluatācijā esoša zvejas kuģa 
nodarbojas ar profesionālo zveju, ko par 
tādu atzinusi attiecīgā dalībvalsts, vai 
kura bez kuģa ir iesaistījusies jūras 
organismu profesionālā ieguvē, ko par 
tādu atzinusi attiecīgā dalībvalsts;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums
I daļa – 5. pants – 1. daļa – 6. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

– “maksimālais ilgtspējīgas ieguves 
apjoms” ir maksimālā nozveja, ko 
pastāvīgi un neierobežoti ilgu laiku var 
iegūt no zivju krājuma un kas nelabvēlīgi 
neietekmē krājuma atjaunošanos;

Or. en

Pamatojums

Maksimālais ilgtspējīgas ieguves apjoms kā reformas galvenais jēdziens ir skaidri jādefinē.

Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums
I daļa – 5. pants – 1. daļa – 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 

– “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 
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pasākumus, kuru mērķis ir saglabāt 
mērķsugas, saistītās vai atkarīgās sugas, 
piezvejas sugas un to vidi;

pamatojumu, lai atliktu vai neveiktu 
pārvaldības pasākumus, kuru mērķis ir 
saglabāt mērķsugas, saistītās vai atkarīgās 
sugas, piezvejas sugas un to vidi vai 
novērst tām radīto kaitējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums
I daļa – 5. pants – 1. daļa – 9.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– “Fmsy” ir zvejas izraisīta zivju mirstība, 
kas atbilst maksimālajam ilgtspējīgas 
ieguves apjomam;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Regulas priekšlikums
I daļa – 5. pants – 1. daļa – 11. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– “nozvejas limits” ir zivju krājuma vai 
zivju krājumu grupas izkrāvumu 
kvantitatīvs ierobežojums konkrētā 
laikposmā;

– “nozvejas limits” ir kvantitatīvs 
ierobežojums attiecībā uz visām zivju 
krājuma vai zivju krājumu grupas zivīm, 
kuras zvejniekam vai zvejnieku grupai ir 
atļauts nozvejot vai nogalināt (lai tās 
iegūtu, savāktu vai notvertu, vai bez 
iepriekšēja nodoma) konkrētā laikposmā;

Or. en

Pamatojums

Nozvejas limiti jāpiemēro visām nozvejotajām zivīm, ne tikai izkrautajām.

Grozījums Nr. 49
Regulas priekšlikums
I daļa – 5. pants – 1. daļa – 12. ievilkums
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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;

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

Or. en

Pamatojums

Atsauces rādītāji jāsaprot kā robeža, ko nedrīkst pārkāpt, nevis kā mērķa atsauces punkts 
pārvaldības vajadzībām.

Grozījums Nr. 50
Regulas priekšlikums
I daļa – 5. pants – 1. daļa – 14.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Padomes Regulas (EK) Nr. 1976/2006 (OV L 409, 30.12.2006., 11. lpp.) 2. panta 2. punkts 
(Vidusjūras regula).

Grozījums Nr. 51
Regulas priekšlikums
I daļa – 5. pants – 1. daļa – 14.b ievilkums (jauns)
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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, ikru un 
barošanās vietas;

Or. en

Pamatojums

Termins izmantots 8. panta („Tehnisko pasākumu veidi”) grozījumā.

Grozījums Nr. 52
Regulas priekšlikums
I daļa – 5. pants – 1. daļa – 14.c ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– “zivju krājumu atjaunošanas apgabals” 
ir skaidri noteikts ģeogrāfiskais apgabals 
dalībvalsts teritoriālajos ūdeņos, kurā ir 
aizliegtas jebkādas zvejas darbības;

Or. en

Pamatojums

Termins izmantots jaunajā 7.a pantā.

Grozījums Nr. 53
Regulas priekšlikums
I daļa – 5. pants – 1. daļa – 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 noteiktu zivju 
krājumu, kas izteiktas kā nozveja vai
zvejas piepūle, un ar tām funkcionāli 
saistīti nosacījumi;
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Or. en

Grozījums Nr. 54
Regulas priekšlikums
I daļa – 5. pants – 1. daļa – 17. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– “nododamas zvejas koncesijas” ir 
atsaucamas tiesības izmantot noteiktu daļu 
no zvejas iespējām, kas iedalītas 
dalībvalstij vai noteiktas pārvaldības 
plānos, kurus dalībvalsts pieņēmusi 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1967/2006 
19. pantu, un turētājs tās var nodot citiem 
šādu nododamu zvejas koncesiju 
saņemttiesīgiem turētājiem;

– “zvejas koncesijas” ir ekskluzīvas, 
atsaucamas un individuālas tiesības 
izmantot noteiktu daļu no zvejas iespējām, 
kas iedalītas dalībvalstij;

Or. en

Pamatojums

Definīcija jāmaina, lai tā atbilstu 27. un 28. panta grozījumam.

Grozījums Nr. 55
Regulas priekšlikums
I daļa – 5. pants – 1. daļa – 17.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– “zvejniecībā piemērojamas teritoriālā 
izmantojuma tiesības” (TURF) ir 
ekskluzīvas, atsaucamas un tālāk 
nenododamas tiesības zvejot konkrētā 
apgabalā, kuras dalībvalsts piešķir 
individuālam zvejniekam vai 
saņemttiesīgu turētāju grupai;

Or. en

Pamatojums

TURF definīcija ir nepieciešama pagaidu pasākumiem Vidusjūrā (jaunā IVa daļa). Arī citas 
dalībvalstis var izvēlēties iespēju izmantot šāda veida tiesības kā alternatīvu zvejas 
koncesijām, lai nodrošinātu to zivju krājumu ilgtspējību, uz kuriem neattiecas Padomes 
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noteiktās zvejas iespējas.

Grozījums Nr. 56
Regulas priekšlikums
I daļa – 5. pants – 1. daļa – 18. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– “individuālas zvejas iespējas” ir gada 
zvejas iespējas, kas dalībvalstī iedalītas 
nododamu zvejas koncesiju turētājiem, 
pamatojoties uz attiecīgās dalībvalsts 
zvejas iespēju daļu;

– “individuālas zvejas iespējas” ir gada 
zvejas iespējas, kas dalībvalstī iedalītas 
zvejas koncesiju turētājiem, pamatojoties 
uz attiecīgās dalībvalsts zvejas iespēju 
daļu, pēc iespējamās apmaiņas veikšanas 
starp dalībvalstīm;

Or. en

Pamatojums

Paskaidrojums: dalībvalstis var piešķirt zvejas koncesiju turētājiem tikai tās zvejas iespējas, 
kas tām pieder vai ko tās saņem apmaiņas ceļā no citām dalībvalstīm. Tās nevar piešķirt 
iespējas, ko tās nodevušas attiecīgās zvejas koncesijas turētājiem.

Grozījums Nr. 57
Regulas priekšlikums
I daļa – 5. pants – 1. daļa – 19. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

– “zvejas kapacitāte” ir kuģa spēja zvejot 
zivis, ko novērtē, ņemot vērā tā tilpību 
bruto tonnās (GT) un tā dzinēja jaudu
kilovatos (kW) saskaņā ar definīcijām 
Regulas (EEK) Nr. 2930/86 4. un 5. pantā, 
un vajadzības gadījumā arī citus faktorus, 
tādus kā zvejas rīku parametri un 
ekspluatācijas īpašības, kā arī citas 
iekārtas;

Or. en

Pamatojums

Zvejas kapacitāte pēc būtības ir kuģa vai kuģu flotes spēja zvejot zivis. Kuģa tilpība bruto 
tonnās un dzinēja jauda ir vienkāršoti rādītāji, taču zvejas kapacitāti ietekmē arī vairāki citi 
faktori, tostarp kuģu lielums, aprīkojums un ekspluatācijas īpašības. Ja nepieciešams labāks 
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kapacitātes mērs, šie faktori ir jāņem vērā.

Grozījums Nr. 58
Regulas priekšlikums
I daļa – 5. pants – 1. daļa – 25. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– “operators” ir fiziska vai juridiska 
persona, kas ir vadītājs vai īpašnieks 
uzņēmumam, kurā veic jebkuru no 
darbībām, kas saistītas ar jebkuru posmu 
zvejas un akvakultūras produktu ražošanā, 
apstrādē, tirdzniecībā, izplatīšanā un 
mazumtirdzniecībā;

– “operators” ir fiziska vai juridiska 
persona, kas ir vadītājs vai īpašnieks 
uzņēmumam, kurā veic jebkuru no 
darbībām, kas saistītas ar jebkuru posmu 
zvejas un akvakultūras produktu ražošanā, 
apstrādē, tirdzniecībā, izplatīšanā un 
mazumtirdzniecībā, vai jebkura cita 
organizācija, kas pārstāv zvejas 
profesionāļus, ir juridiski atzīta un atbild 
par piekļuves pārvaldību zvejas resursiem, 
kā arī par profesionālām zvejas darbībām 
un akvakultūru;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Regulas priekšlikums
I daļa – 5. pants – 1. daļa – 28. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– “pieļaujamās nozvejas pārpalikums” ir tā 
pieļaujamās nozvejas daļa, kuru piekrastes 
valsts nevar iegūt nepietiekamas 
kapacitātes dēļ;

– “pieļaujamās nozvejas pārpalikums” ir tā 
pieļaujamās nozvejas daļa, kuru piekrastes 
valsts nevar iegūt nepietiekamas 
kapacitātes dēļ, atsevišķu zivju krājumu 
kopējo izmantošanas apjomu noturot 
zemākā līmenī par to, kas spēj nodrošināt 
atjaunošanos, un nozvejoto sugu 
populācijas saglabājot augstākā līmenī 
par to, kas spēj nodrošināt maksimālo
ilgtspējīgas ieguves apjomu;

Or. en

Pamatojums

Pārpalikuma definīcijai jābūt tādai, lai netiktu pieļauta pārzveja trešo valstu ūdeņos.
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Grozījums Nr. 60
Regulas priekšlikums
I daļa – 5. pants – 1. daļa – 30. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– “nārsta bara biomasa” ir to konkrēta 
krājuma abu dzimumu zivju masas 
novērtējums, kuras vairojas noteiktā laikā, 
ieskaitot dzīvdzemdētājas zivis;

– “nārsta bara biomasa” ir to konkrēta 
krājuma abu dzimumu zivju masas 
novērtējums, kuras ir pietiekami 
pieaugušas, lai vairotos, ieskaitot 
dzīvdzemdētājas zivis;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Regulas priekšlikums
II daļa – 6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstīm ir atļauts no 2013. gada 
1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim 
to suverenitātē vai jurisdikcijā esošajos
ūdeņos ne vairāk kā 12 jūras jūdžu 
attālumā no bāzes līnijas ierobežot zveju, 
atļaujot to veikt tikai zvejas kuģiem, kuri 
no blakus piekrastē esošām ostām 
tradicionāli zvejo minētajos ūdeņos, 
neskarot kārtību, kas saskaņā ar 
pastāvošajām kaimiņattiecībām starp 
dalībvalstīm noteikta Savienības zvejas 
kuģiem, kuri peld ar citu dalībvalstu 
karogu, un kārtību, kas izklāstīta 
I pielikumā, kurā katrai dalībvalstij ir 
noteiktas ģeogrāfiskās zonas citu 
dalībvalstu piekrastes joslās, kurās tiek 
veiktas zvejas darbības, un attiecīgās sugas. 
Dalībvalstis informē Komisiju par 
ierobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar šo 
punktu.

2. Dalībvalstīm ir atļauts no 2013. gada 
1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim 
to suverenitātē vai jurisdikcijā esošajos 
ūdeņos ne vairāk kā 12 jūras jūdžu 
attālumā no bāzes līnijas ierobežot zveju, 
atļaujot to veikt tikai zvejas kuģiem, kuri 
no blakus piekrastē esošām ostām 
tradicionāli zvejo minētajos ūdeņos, 
neskarot kārtību, kas saskaņā ar 
pastāvošajām kaimiņattiecībām starp 
dalībvalstīm noteikta Savienības zvejas 
kuģiem, kuri peld ar citu dalībvalstu 
karogu, un kārtību, kas izklāstīta 
I pielikumā, kurā katrai dalībvalstij ir 
noteiktas ģeogrāfiskās zonas citu 
dalībvalstu piekrastes joslās, kurās tiek 
veiktas zvejas darbības, un attiecīgās sugas. 
Dalībvalstis nodrošina ekskluzīvu vai 
preferenciālu piekļuvi mazapjoma, 
nerūpnieciskajiem vai piekrastes 
zvejniekiem, ņemot vērā sociālos un vides 
faktorus, tostarp iespējamos ieguvumus, 
ekskluzīvu vai preferenciālu piekļuvi 
piešķirot vietējiem uzņēmumiem vai 
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mikrouzņēmumiem vai arī zvejniekiem, 
kuri īsteno selektīvu un mazietekmējošu 
zvejas praksi. Dalībvalstis informē 
Komisiju par ierobežojumiem, kas noteikti 
saskaņā ar šo punktu.

Or. en

Pamatojums

Mazapjoma vai nerūpnieciskajiem zvejas uzņēmumiem būtu jāsaņem preferenciāla piekļuve. 
Viņi nodrošina vairāk darba vietu nekā lielapjoma zvejas kuģi un lielāku pievienoto vērtību 
piekrastes kopienām.

Grozījums Nr. 62
Regulas priekšlikums
III daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

JŪRAS BIOLOĢISKO RESURSU 
SAGLABĀŠANAS PASĀKUMI

JŪRAS BIOLOĢISKO RESURSU 
SAGLABĀŠANAS UN ILGTSPĒJĪGAS 
IZMANTOŠANAS PASĀKUMI

Or. en

Grozījums Nr. 63
Regulas priekšlikums
III daļa – 7. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) krājumu ilgtspējīgas izmantošanas 
mērķapjomu noteikšana;

b) krājumu ilgtspējīgas izmantošanas 
mērķapjomu noteikšana un jūras vides 
aizsardzība;

Or. en

Pamatojums

Saglabāšanas pasākumi var ietvert arī jūras vides aizsardzības mērķu izstrādi, piemēram, 
konkrētus piezvejas limitus.
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Grozījums Nr. 64
Regulas priekšlikums
III daļa – 7. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) stimulu radīšana, lai veicinātu 
selektīvākas vai mazietekmējošas zvejas 
metodes, tostarp preferenciālu piekļuvi 
zvejas iespējām un ekonomiskiem 
stimuliem;

Or. en

Pamatojums

Labākais stimuls selektīvu zvejas rīku izmantošanai ir lielāka kvotas daļa attiecīgajam 
zvejniekam.

Grozījums Nr. 65
Regulas priekšlikums
III daļa – 7. pants – 1. daļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) tehnisko pasākumu pieņemšana saskaņā 
ar 14. pantu;

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

Or. en

Grozījums Nr. 66
Regulas priekšlikums
III daļa – 7. pants – 1. daļa – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

g) tādu pasākumu pieņemšana, kas uzliek 
pienākumu izkraut visas nozvejas saskaņā 
ar 15. pantu;

Or. en
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Grozījums Nr. 67
Regulas priekšlikums
III daļa – 7. pants – 1. daļa – ha punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) citu pasākumu pieņemšana, lai 
sasniegtu 2. un 3. pantā noteiktos mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Regulas priekšlikums
III daļa – 7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Zivju krājumu atjaunošanas apgabalu 

izveide
1. Lai novērstu zvejniecības nozares 
sabrukumu un saglabātu ūdeņu dzīvos 
resursus un jūras ekosistēmas, kā daļu no 
piesardzības pieejas dalībvalstis izveido to 
zivju krājumu atjaunošanas apgabalu
vienotu tīklu, kuros aizliedz visas zvejas 
darbības, tostarp ietverot zivju 
produktivitātei būtiskus apgabalus, it īpaši 
zivju mazuļu uzturēšanās vietas un zivju 
krājumu nārsta un barošanās vietas.
2. Dalībvalstis nosaka un izraugās tik 
daudz apgabalu, cik vajadzīgs, lai 
izveidotu zivju krājumu atjaunošanas 
apgabalu vienotu tīklu, aptverot 10–20 % 
no katras dalībvalsts teritoriālajiem 
ūdeņiem, un paziņo par šiem apgabaliem 
Komisijai. Tīklu veido pakāpeniski 
saskaņā ar šādu grafiku:
a) līdz ...*:
– zivju krājumu atjaunošanas apgabali 
aptver vismaz 5 % no katras dalībvalsts 
teritoriālajiem ūdeņiem;
b) līdz ...**:
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– zivju krājumu atjaunošanas apgabali 
aptver vismaz 10 % no katras dalībvalsts 
teritoriālajiem ūdeņiem.
3. Zivju krājumu atjaunošanas apgabalu 
atrašanās vietu nemaina piecus gadus pēc 
to izveides. Ja šāda apgabala atrašanās 
vieta jāmaina, to dara tikai pēc cita tikpat 
liela apgabala vai apgabalu izveides.
4. Šā panta 2. un 3. punktā minētos 
pasākumus un lēmumus, kā arī to 
zinātnisko, tehnisko, sociālo un tiesisko 
pamatojumu paziņo Komisijai un dara 
publiski pieejamus.
5. Iesaistīto dalībvalstu kompetentās 
iestādes pieņem lēmumu par to, vai ap 
zivju krājumu atjaunošanas apgabaliem, 
kas noteikti saskaņā ar šā panta 1.–
3. 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 Eiropas 
Savienības tiesību aktos. Šī informācija ir 
publiski pieejama.
6. Zvejas kuģis, kas tranzītā šķērso zivju 
krājumu atjaunošanas apgabalu, 
nodrošina, ka visi uz kuģa esošie zvejas 
rīki tranzīta laikā ir droši nostiprināti un 
uzglabāti.
7. Savienība veic arī pasākumus, lai 
mazinātu zivju krājumu atjaunošanas 
apgabalu izveides iespējamo negatīvo 
sociālo un ekonomisko ietekmi.
__________________________
* OV: lūdzu, ievietot datumu — viens 
gads pēc šīs regulas spēkā stāšanās 
dienas.
** OV: lūdzu, ievietot datumu — trīs gadi 
pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.
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Or. en

Pamatojums

Šā priekšlikuma pamatojums sniegts paskaidrojumā.

Grozījums Nr. 69
Regulas priekšlikums
III daļa – 8. pants – 1. daļa – b punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Regulas priekšlikums
III daļa – 8. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 71
Regulas priekšlikums
III daļa – 8. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) zvejas darbību aizliegums vai 
ierobežojums noteiktos apgabalos un/vai 
laikposmos, tostarp, lai aizsargātu 
apgabalus, kuros notiek vairošanās un 
kuros uzturas daudz mazuļu, kā arī citas 
būtiskas zivju dzīvotnes;
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Or. en

Grozījums Nr. 72
Regulas priekšlikums
III daļa – 8. pants – 1. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 
apgabalā, lai aizsargātu būtiskas zivju 
dzīvotnes un to funkcijas, kā arī sugas, 
kas uzskaitītas Direktīvas 92/43/EEK 
IV pielikumā un Direktīvā 2009/147/EK, 
un jutīgus jūras resursus, kuri uz laiku 
koncentrējušies attiecīgajā apgabalā;

Or. en

Pamatojums

Būtu jāaizsargā ne tikai „jutīgi jūras resursi”, bet arī būtiskas zivju dzīvotnes un to funkcijas, 
kā arī Putnu direktīvā un Dzīvotņu direktīvā uzskaitītās aizsargājamās sugas.

Grozījums Nr. 73
Regulas priekšlikums
III daļa – 9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Eiropas Parlaments un Padome, 
īstenojot parasto likumdošanas 
procedūru, visām zvejniecībām līdz ...* 
pieņem daudzgadu plānus, kuros paredzēti 
saglabāšanas pasākumi, lai uzturētu vai 
atjaunotu zivju krājumus, kas pārsniedz 
maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma 
nodrošināšanai vajadzīgo līmeni.

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

Or. en
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Grozījums Nr. 74
Regulas priekšlikums
III daļa – 9. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 limita atsauces rādītājiem, un

Or. en

Pamatojums

Ar šādiem atsauces rādītājiem būtu jāsaprot rādītāji, kurus nevajadzētu pārsniegt.

Grozījums Nr. 75
Regulas priekšlikums
III daļa – 9. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Ar šādiem atsauces rādītājiem būtu jāsaprot rādītāji, kurus nevajadzētu pārsniegt.

Grozījums Nr. 76
Regulas priekšlikums
III daļa – 9. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pasākumus, kas samazina zvejas 
darbību ietekmi uz jūras vidi saskaņā ar 
Savienības tiesību aktiem un 
starptautiskajiem nolīgumiem;
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Or. en

Pamatojums

KZP būtu jānodrošina, ka tiek ievēroti un īstenoti vides tiesību akti.

Grozījums Nr. 77
Regulas priekšlikums
III daļa – 9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 
pienācīgi ņem vērā krājumu, zvejniecību 
un jūras ekosistēmas mijiedarbību.

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu patiesu ekosistēmas pārvaldību, būtu jāņem vērā ekosistēma kā vienots veselums.

Grozījums Nr. 78
Regulas priekšlikums
III daļa – 9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Daudzgadu plāni atbilst 2. un 3. pantā 
noteiktajiem mērķiem, pamatojas uz 
piesardzīgu pieeju zvejniecības pārvaldībā, 
un tajos zinātniski pamatotā veidā ņem 
vērā pieejamo datu un novērtēšanas metožu 
ierobežojumus un visus kvantificētos 
nenoteiktību avotus.

Or. en

Pamatojums

Neapšaubāmi daudzgadu plānu mērķiem jābūt tādiem pašiem kā šīs pamatregulas mērķiem.
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Grozījums Nr. 79
Regulas priekšlikums
III daļa – 10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Daudzgadu plānos paredz zvejas 
izraisītas zivju mirstības pielāgojumus, lai 
panāktu zvejas izraisītu zivju mirstību, kas 
līdz 2015. gadam nodrošina visu krājumu 
atjaunošanu un uzturēšanu tādā līmenī, 
kas pārsniedz maksimālā ilgtspējīgas 
ieguves apjoma nodrošināšanai vajadzīgo 
līmeni.

Or. en

Pamatojums

Formulējums atbilst grozītajam 2. pantam.

Grozījums Nr. 80
Regulas priekšlikums
III daļa – 10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Datu trūkumam nevajadzētu būt bezdarbības iemeslam.
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Grozījums Nr. 81
Regulas priekšlikums
III daļa – 10. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Daudzgadu plāni veido satvaru, kas 
nodrošina, ka dalībvalstis, kuras veic 
darbības vienā zvejniecībā, īsteno 
saskaņotus pasākumus, kā noteikts 
34. pantā, lai flotes zvejas kapacitāti 
koriģētu atbilstīgi līmeņiem saskaņā ar 
2. panta noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Pasākumus pārmērīgas kapacitātes mazināšanai būtu vēlams īstenot zvejniecību līmenī, un 
iesaistītajām dalībvalstīm šādus pasākumus vajadzētu saskaņot.

Grozījums Nr. 82
Regulas priekšlikums
III daļa – 10. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Daudzgadu plānos paredz pasākumus, 
kas veicina laba jūras vides stāvokļa 
sasniegšanu un saglabāšanu un labvēlīga 
aizsardzības statusa piešķiršanu sugām 
un dzīvotnēm, kā noteikts Savienības 
vides tiesību aktos.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Regulas priekšlikums
III daļa – 11. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) darbības jomu, proti, krājumus, 
zvejniecības un jūras ekosistēmu, kam 
piemēro daudzgadu plānu;
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Or. en

Pamatojums

Daudzgadu plāns var attiekties uz vairākām zvejniecībām.

Grozījums Nr. 84
Regulas priekšlikums
III daļa – 11. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Formulējums ir mainīts, lai netiktu jaukti 10. pantā noteiktie daudzgadu plānu mērķi un 
saskaņotie pārvaldības uzdevumi, kas būtu jānosaka daudzgadu plānos.

Grozījums Nr. 85
Regulas priekšlikums
III daļa – 11. pants – 1. daļa – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 viena gada laikā pēc 
daudzgadu plāna stāšanās spēkā zvejas 
kapacitāti koriģētu atbilstīgi pieejamajām 
zvejas iespējām;

Or. en

Pamatojums

Kapacitātes novērtējumus un kapacitātes samazināšanas plānus būtu vēlams izstrādāt ne tikai 
atsevišķu dalībvalstu līmenī, bet arī zvejniecību līmenī.
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Grozījums Nr. 86
Regulas priekšlikums
III daļa – 11. pants – 1. daļa – bb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) flotes ietekmes uz mērķsugu un jūras 
vidi novērtējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 87
Regulas priekšlikums
III daļa – 11. pants – 1. daļa – c punkts – iiia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) ar zvejniecībām saistītus laba vides 
stāvokļa raksturlielumus, kas noteikti 
Direktīvā 2008/56/EK un 
Lēmumā 2010/477/ES;

Or. en

Pamatojums

KZP būtu jāveicina Jūras stratēģijas pamatdirektīvas īstenošana.

Grozījums Nr. 88
Regulas priekšlikums
III daļa – 11. pants – 1. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) tehniskus pasākumus, tostarp nevēlamas 
nozvejas izskaušanas pasākumus;

e) saglabāšanas un tehniskus pasākumus, 
tostarp nevēlamas nozvejas izskaušanas 
pasākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 89
Regulas priekšlikums
III daļa – 11. pants – 1. daļa – g punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Formulējums ir mainīts, lai netiktu jaukti 10. pantā noteiktie daudzgadu plānu mērķi un 
saskaņotie pārvaldības uzdevumi, kas būtu jānosaka daudzgadu plānos.

Grozījums Nr. 90
Regulas priekšlikums
III daļa – 11. pants – 1. daļa – h punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) pasākumus, lai mazinātu zvejas ietekmi 
uz ekosistēmu;

h) pasākumus, lai mazinātu zvejas ietekmi 
uz ekosistēmu, tostarp pasākumus, lai no 
zvejas ietekmes aizsargātu 
Direktīvā 92/43/EEK un 
Direktīvā 2009/147/EK noteiktās sugas un 
dzīvotnes;

Or. en

Pamatojums

Direktīvā 92/43/EK ir noteiktas „Kopienā nozīmīgas dzīvnieku un augu sugas, kuras īpaši 
aizsargājamas”. Ar Direktīvu 2009/147/EK aizsargā savvaļas putnus.

Grozījums Nr. 91
Regulas priekšlikums
III daļa – 11. pants – 1. daļa – ha punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) noteikumus, lai veicinātu pienākuma 
izkraut visas nozvejotās zivis izpildi 
saskaņā ar 15. panta 1.b punktu;

Or. en
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Pamatojums

Daudzgadu plāni ir piemērotākie instrumenti, kuros iekļaut īpašus noteikumus, lai konkrētā 
zvejniecībā veicinātu pienākuma izkraut visas nozvejotās zivis izpildi.

Grozījums Nr. 92
Regulas priekšlikums
III daļa – 12. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienības vides tiesību aktos noteikto 
pienākumu ievērošana

Savienības vides tiesību aktos par 
aizsargājamām teritorijām noteikto 
pienākumu ievērošana

Or. en

Grozījums Nr. 93
Regulas priekšlikums
III daļa – 12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās 
Direktīvas 92/43/EEK 6. panta nozīmē, 
īpaši aizsargājamās teritorijās 
Direktīvas 2009/147/EK 4. panta nozīmē
un citās aizsargājamās jūras teritorijās 
Direktīvas 2008/56/EK 13. panta 4. punkta 
nozīmē zvejas darbības regulē dalībvalsts, 
kas noteikusi attiecīgo teritoriju, atbilstīgi 
minētajās direktīvās paredzētajiem 
mērķiem.

Or. en

Pamatojums

Formulējums ir mainīts, lai precizētu dažādu dalībvalstu pienākumus.

Grozījums Nr. 94
Regulas priekšlikums
III daļa – 14. pants – 1. daļa – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 95
Regulas priekšlikums
III daļa – 14. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) palīdz uzturēt vai atjaunot izmantojamo 
sugu populācijas, kuras pārsniedz 
maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma 
nodrošināšanai vajadzīgo līmeni, uzlabojot 
selektivitāti zivju sugu, izmēra un 
dzimuma ziņā;

Or. en

Pamatojums

Formulējuma konsekvence visā regulas tekstā.

Grozījums Nr. 96
Regulas priekšlikums
III daļa – 14. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) samazina mazizmēra īpatņu nozveju no 
zivju krājumiem;

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

Or. en
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Grozījums Nr. 97
Regulas priekšlikums
III daļa – 14. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) samazina nevēlamu jūras organismu 
nozveju;

c) samazina un, ja iespējams, izskauž jūras 
organismu, tostarp jūras putnu, nevēlamu
nozveju;

Or. en

Pamatojums

Formulējuma konsekvence visā regulas tekstā. Nevēlama ir nozveja, nevis jūras organismi.

Grozījums Nr. 98
Regulas priekšlikums
III daļa – 14. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 99
Regulas priekšlikums
III daļa – 14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a pants
Izmēģinājuma projekti selektivitātes 

uzlabošanai
1. Dalībvalstis līdz 2014. gada beigām 
īsteno izmēģinājuma projektus 
selektivitātes uzlabošanai zvejniecībā. Šo 
izmēģinājuma projektu rezultātus iekļauj 
katras zvejniecības ilgtermiņa pārvaldības 
plānā papildu stimulu veidā, lai izmantotu 
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selektīvākos zvejas rīkus un zvejas 
metodes, kas ir pieejamas.
2. Savienība sniedz finansiālu atbalstu 
selektīvu zvejas rīku izmantošanas 
veicināšanai, lai samazinātu nevēlamu un 
neatļautu nozveju. Finansiālā atbalsta 
pasākumos īpašu uzmanību pievērš 
zvejniekiem, kurus ietekmē pienākums 
izkraut visu nozveju un kuri veic jauktas 
dažādu sugu zvejas darbības.

Or. en

Pamatojums

Pienākums izkraut visas nozvejas ir stimuls zvejniekiem veikt pasākumus, lai uzlabotu 
selektivitāti. Taču iestādēm ir jāsniedz papildu atbalsts, lai palīdzētu zvejniekiem samazināt 
nevēlamas nozvejas.

Grozījums Nr. 100
Regulas priekšlikums
III daļa – 15. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pienākums izkraut visas nozvejas Pienākums izkraut un reģistrēt visas 
nozvejas

Or. en

Grozījums Nr. 101
Regulas priekšlikums
III daļa – 15. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Visas komerciāli izmantoto zivju sugu 
nozvejas turpmāk minētajās zvejniecībās, 
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, 
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dzīvo ēsmu, saskaņā ar šādu grafiku: saskaņā ar šādu grafiku:

Or. en

Pamatojums

Uz zvejniecībām balstīta pieeja ir vieglāk īstenojama, jo daudzgadu plānus, ar ko paredz 
noteikumus, var pieņemt pirms izmetumu aizlieguma stāšanās spēkā.

Grozījums Nr. 102
Regulas priekšlikums
III daļa – 15. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ne vēlāk kā no 2014. gada 1. janvāra: a) ne vēlāk kā no 2015. gada 1. janvāra:

Or. en

Pamatojums

Būtu jāparedz pietiekami ilgs laiks, lai nepieciešamības gadījumā varētu pieņemt daudzgadu 
plānus, paredzot īpašus noteikumus par izkraušanas pienākumu.

Grozījums Nr. 103
Regulas priekšlikums
III daļa – 15. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

– mazapjoma pelaģiskās zvejniecības un 
zvejniecības, kurās veic rūpniecisko zveju 
(iegūst šādas sugas: makrele, siļķe, 
stavrida, putasu, kaproīdas, anšovs, 
argentīna, sardīne, sardinella, moiva, 
brētliņa, tūbīte un Esmarka menca),

Or. en

Pamatojums

Uz zvejniecībām balstīta pieeja — pelaģiskajām zvejniecībām jābūt pirmajām, kurās piemēro 
izmetumu aizliegumu, jo šajās zvejniecībās šāds aizliegums ir salīdzinoši vienkārši 
īstenojams.
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Grozījums Nr. 104
Regulas priekšlikums
III daļa – 15. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Uzskaitījums iekļauts b) apakšpunktā.

Grozījums Nr. 105
Regulas priekšlikums
III daļa – 15. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

– bentālo zivju sugu zvejniecības, kurās 
iegūst baltās un mencveidīgās zivis (iegūst 
šādas sugas: menca, plikša, heks un 
saida);

Or. en

Pamatojums

Zvejniecībās, kurās, īstenojot izmēģinājuma projektus, jau ir pierādīts, ka izmetumu 
aizliegumu ir iespējams īstenot, šāds aizliegums tiks piemērots ātrāk. Būtu jāparedz vēl viens 
gads, lai nepieciešamības gadījumā varētu pieņemtu daudzgadu plānus, paredzot īpašus 
noteikumus.

Grozījums Nr. 106
Regulas priekšlikums
III daļa – 15. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – 1. ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– lielapjoma pelaģiskās zvejniecības 
(iegūst tunzivis, zobenzivis un dažādas 
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buriniekzivis, marlīnus un šķēpnešus);

Or. en

Pamatojums

Zvejniecībās, kurās, īstenojot izmēģinājuma projektus, jau ir pierādīts, ka izmetumu 
aizliegumu ir iespējams īstenot, šāds aizliegums tiks piemērots ātrāk.

Grozījums Nr. 107
Regulas priekšlikums
III daļa – 15. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) ne vēlāk kā no 2018. gada 1. janvāra —
visas pārējās zivsaimniecības.

Or. en

Pamatojums

Galu galā izmetumu aizliegums būtu jāpiemēro visās zvejniecībās.

Grozījums Nr. 108
Regulas priekšlikums
III daļa – 15. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Tiklīdz zvejniecībā ir ieviests 
pienākums izkraut visas nozvejas, visas to 
sugu nozvejas, uz kurām attiecas nozvejas 
limits, reģistrē un atskaita no attiecīgā 
zvejnieka, ražotāju organizācijas un vai 
kolektīvās pārvaldības aģentūras kvotas, 
izņemot sugas, kuras var izlaist atpakaļ 
jūrā saskaņā ar 1.b punktu.
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Or. en

Pamatojums

Visas nozvejas būtu jāatskaita no attiecīgā zvejnieka attiecīgās kvotas.

Grozījums Nr. 109
Regulas priekšlikums
III daļa – 15. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Šā panta 1. punktā paredzēto 
izkraušanas pienākumu nepiemēro šādām 
sugām:
– sugas, kurām, pamatojoties uz 
labākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
ieteikumiem, konkrētos apstākļos 
attiecīgajā zvejniecībā ir konstatēts augsts 
izdzīvošanas rādītājs pēc izlaišanas 
atpakaļ jūrā;
– sugas, kuras Padomes regulas par gada 
zvejas iespējām attiecīgajos noteikumos 
minētas kā “aizliegtās sugas”;
– sugas, kurām noteikta nulles apjoma 
kopējā pieļaujamā nozveja (KPN).

Or. en

Pamatojums

To sugu zivis, kuras konkrētā zvejniecībā izdzīvo pēc izmešanas, būtu jāizlaiž atpakaļ jūrā. 
Sugām, kurām noteikta nulles apjoma KPN, un sugām, kuru zveja ir aizliegta, ņemot vērā to 
īpašo statusu, nevajadzētu piemērot izkraušanas pienākumu, lai nodrošinātu, ka tās nenonāk 
tirgū.

Grozījums Nr. 110
Regulas priekšlikums
III daļa – 15. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Lai vienkāršotu un saskaņotu 
pienākuma izkraut visas nozvejas 
īstenošanu un lai izvairītos no 
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nevajadzīgiem traucējumiem mērķa 
zvejniecībās un samazinātu nevēlamas 
nozvejas apjomu, daudzgadu plānos, kas 
pieņemti saskaņā ar 9. pantu vai citiem 
Savienības pieņemtiem tiesību aktiem, 
attiecīgā gadījumā nosaka:
– tādu reti sastopamu piezvejas sugu 
uzskaitījumu, kuras pēc tam, kad izsmelta 
konkrētās piezvejas sugas valsts gada 
kvota, var ieskaitīt attiecīgās zvejniecības 
mērķsugu kvotā, ja šādu piezvejas sugu 
kopējā nozveja nepārsniedz 5 % no 
mērķsugas kopējās nozvejas un ja 
piezvejas sugas krājums ir drošās 
bioloģiskās robežās;
– de minimis atbrīvojumus no pienākuma 
konkrētās zvejniecībās izkraut visas 
konkrētu sugu nozvejas vai konkrētu sugu 
zivju mazuļus, ja nozvejotās zivis nevar 
izmantot pārstrādei nepārtikas produktos;
– noteikumus par stimuliem, lai izvairītos 
no zivju mazuļu zvejas, tostarp par 
augstākām kvotām, kas jāatskaita no 
zvejnieka kvotas, ja tiek zvejoti zivju 
mazuļi.

Or. en

Pamatojums

Ir jānosaka izņēmumi un stimuli, lai nodrošinātu izmetumu aizlieguma īstenojamību.

Grozījums Nr. 111
Regulas priekšlikums
III daļa – 15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Zivju krājumiem, kuriem piemēro
1. punktā paredzēto pienākumu izkraut 
visas nozvejas, nosaka zivju minimālo 
saglabāšanas references izmēru, 
pamatojoties uz labāko pieejamo 
zinātnisko ieteikumu, ja izkraušanas 
pienākums pietiekami nenodrošina 
izvairīšanos no zivju mazuļu nozvejas. No 
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barībā. šādiem zivju krājumiem nozvejotas zivis, 
kas ir mazākas par minimālo saglabāšanas 
references izmēru, drīkst izmantot tikai 
pārstrādei nepārtikas produktos, 
piemēram, zivju miltos, zivju eļļā vai 
mājdzīvnieku barībā. Komisija uzrauga 
tirgu un pieņem pasākumus, lai aizliegtu 
zivju mazuļu pārdošanu pārstrādei 
nepārtikas produktos, ja to cena pārsniedz 
lietošanai pārtikā paredzētu pieaugušu 
zivju parasto tirgus cenu, vai veic citus 
piemērotus pasākumus.

Or. en

Pamatojums

Nejauši nozvejotas zivis, kas lietojamas pārtikā, nevajadzētu pārstrādāt zivju miltos. Taču, ja 
ir noteikts zivju minimālais izmērs un ja zivis, kas ir mazākas par šo izmēru, drīkst pārdot 
tikai pārstrādei nepārtikas produktos, zivju miltu tirgus ir jāuzrauga, un Komisijai būtu 
jāparedz tiesības iejaukties, ja zivju miltu cena ir pārāk augsta un veicina zivju mazuļu zveju.

Grozījums Nr. 112
Regulas priekšlikums
III daļa – 15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Nepārprotamas kļūdas labojums Komisijas priekšlikumā.

Grozījums Nr. 113
Regulas priekšlikums
III daļa – 15. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Stimuli veicina zvejnieku ieinteresētību izmantot video novērošanas sistēmu.

Grozījums Nr. 114
Regulas priekšlikums
III daļa – 15. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Saskaņā ar 52. pantu izveidotās 
konsultatīvās padomes sniedz 
konsultācijas par visu zvejas un 
pārstrādes darbību pilnīgu 
dokumentēšanu saskaņā ar 4. punktu. 
Konsultatīvās padomes arī sagatavojas 
sniegt konsultācijas par īpašiem 
izņēmumiem, ko piemēro sugām ar 
augstu izdzīvošanas rādītāju konkrētos 
zvejas apstākļos, kā noteikts 1.b punktā, 
kā arī par citiem īpašiem pasākumiem 
saistībā ar pienākumu izkraut visas 
nozvejas.

Or. en
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Grozījums Nr. 115
Regulas priekšlikums
III daļa – 15. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. Saskaņā ar 55. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētus aktus, ar ko 
nosaka 1. punktā minētos pasākumus 
Savienības starptautisko saistību 
ievērošanas nolūkos un 2. punktā 
noteiktos pasākumus, lai aizliegtu zivju 
mazuļu tirdzniecību pārstrādei nepārtikas 
produktos.

Or. en

Grozījums Nr. 116
Regulas priekšlikums
III daļa – 16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Jāveicina atbilstība KZP mērķiem. To var panākt, šajā punktā norādot atsauci uz 2. pantu un 
norīkojot Eiropas Parlamenta delegāciju piedalīties Padomes sanāksmēs.

Grozījums Nr. 117
Regulas priekšlikums
III daļa – 16. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 118
Regulas priekšlikums
III daļa – 16. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja komerciāli izmantotam zivju 
krājumam atbilstīgs daudzgadu plāns nav 
pieņemts, Padome nodrošina, ka šim 
krājumam tiek noteikts maksimālais 
izmantošanas apjoms, kas ir zemāks par 
Fmsy.

Or. en

Pamatojums

Pamatregulai ir jānodrošina nepieciešamo pasākumu veikšana, lai maksimālo ilgtspējīgas 
ieguves apjomu panāktu arī tādā gadījumā, ja daudzgadu plānus nevar pieņemt. Noteiktajai 
zvejas izraisītajai zivju mirstībai (F) jābūt mazākai par Fmsy, lai nodrošinātu, ka biomasas 
līmenis pārsniedz Bmsy. Turklāt lielā mērā pārzvejoti krājumi palielinās tikai tādā gadījumā, 
ja zivju mirstība nepārsniedz Fmsy.

Grozījums Nr. 119
Regulas priekšlikums
III daļa – 16. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Attiecībā uz krājumiem, kuriem datu 
trūkuma dēļ nav iespējams noteikt 
maksimālajam ilgtspējīgas ieguves 
apjomam atbilstīgu izmantošanas apjomu:
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i) zvejniecības pārvaldībā piemēro 
piesardzības 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, lai nodrošinātu, ka attiecīgo 
krājumu biomasas līmenis atbilst pozitīvai 
tendencei vai stabilai tendencei, ja ir 
iegūtas norādes, ka krājuma statuss ir 
pietiekami labs; 
iii) Komisija un dalībvalstis izvērtē 
šķēršļus pētniecībai un zināšanu ieguvei 
un veic pasākumus, lai bez nepamatotas 
kavēšanās nodrošinātu papildu datu par 
krājumu un ekosistēmu pieejamību.

Or. en

Pamatojums

Datu trūkumam nevajadzētu būt bezdarbības iemeslam. Zvejniecības pārvaldības nolūkā jau 
ir noteikti tuvināti standarti.

Grozījums Nr. 120
Regulas priekšlikums
III daļa – 16. pants – 3.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c Viena mēneša laikā pēc zvejas iespēju 
noteikšanas un iedalīšanas dalībvalstīm, 
Padome savu lēmumu un tā pamatojumu 
paziņo Eiropas Parlamentam. Komisija 
sniedz savu atzinumu par to, vai lēmums 
atbilst 1. punkta noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 121
Regulas priekšlikums
III daļa – 16. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pēc paziņošanas Komisijai dalībvalstis 
var apmainīties ar visām iedalītajām zvejas 
iespējām vai to daļu.

4. Pēc paziņošanas Komisijai dalībvalstis 
var apmainīties ar visām iedalītajām zvejas 
iespējām vai to daļu. Komisija publicē 
visus paziņojumus. Komisija pēc 
2015. gada 1. janvāra var ierosināt ieviest 
obligātu kvotu apmaiņu, lai veicinātu 
pienākuma izkraut visas nozvejas 
stāšanos spēkā. Lai nodrošinātu vispārēju 
relatīvu stabilitāti, šādas obligātas kvotu 
apmaiņas pamatā ir taisnīga sistēma 
(piemēram, mencu ekvivalenti).

Or. en

Pamatojums

Lai īstenotu pienākumu izkraut visas nozvejas (15. pants), jānodrošina, lai dalībvalstis 
neturētu piezvejas kvotas, kas vajadzīgas citām dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 122
Regulas priekšlikums
III daļa – 17. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas, lai nodrošinātu atbilstību 11. panta b) punkta grozījumiem.

Grozījums Nr. 123
Regulas priekšlikums
III daļa – 17. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) palīdz efektīvi izpildīt daudzgadu plāna 
uzdevumus un sasniegt kvantitatīvi 
nosakāmos mērķapjomus un
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Or. en

Pamatojums

Izmaiņas, lai nodrošinātu atbilstību 11. panta b) punkta grozījumiem.

Grozījums Nr. 124
Regulas priekšlikums
III daļa – 17. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) atbilst pasākumiem, kas veikti 
saskaņā ar 12. un 21. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 125
Regulas priekšlikums
III daļa – 17. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis sadarbojas savā starpā, lai 
nodrošinātu, ka tiek pieņemti saderīgi 
pasākumi, kas atbilst daudzgadu plānos 
noteiktajiem mērķiem, un savstarpēji 
saskaņo šos pasākumus. Šai sakarā 
dalībvalstis, ja tas ir iespējams un ir 
lietderīgi, izmanto pastāvošās reģionālās 
iestāžu sadarbības struktūras un 
mehānismus, tostarp tos, kas izveidoti 
saskaņā ar reģionālajām jūras 
konvencijām, kuras piemēro attiecīgajai 
teritorijai vai zvejniecībai.

Or. en

Pamatojums

Pieņemot valstu pasākumus vienai un tai pašai zvejniecībai, dalībvalstīm būtu jāsadarbojas.

Grozījums Nr. 126
Regulas priekšlikums
III daļa – 17. pants – 2.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Dalībvalstis apspriežas ar attiecīgajām 
konsultatīvajām padomēm un 
Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un 
ekonomikas komiteju (ZZTEK) par 
pasākumu projektiem un sagatavo 
paskaidrojumu. Vienlaikus par šiem 
projektiem paziņo Komisijai un citām 
dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 127
Regulas priekšlikums
III daļa – 17. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Dalībvalstis pienācīgi ņem vērā 
attiecīgo konsultatīvo padomju un ZZTEK 
sniegtos atzinumus un, ja pieņemtie 
galīgie pasākumi atšķiras no šajos 
atzinumos norādītajiem, sniedz sīki 
izstrādātu paskaidrojumu par atšķirību 
iemesliem. Dalībvalstis dara visu 
iespējamo, lai pēc iespējas agrīnākā 
posmā un atklāti un pārredzami šajās 
apspriedēs iesaistītu citas attiecīgajā 
zvejniecībā ieinteresētās personas un 
paredzēto pasākumu sagatavošanā ņemtu 
vērā visu iesaistīto pušu viedokli un 
priekšlikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 128
Regulas priekšlikums
III daļa – 17. pants – 2.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.d Ja dalībvalstis vēlas izdarīt izmaiņas 
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pieņemtajos pasākumos, piemēro arī 2.a–
2.c punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 129
Regulas priekšlikums
III daļa – 17. pants – 2.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.e Lai nodrošinātu pieņemto pasākumu 
saskaņošanu un koordinēšanu reģionālā 
līmenī un atbilstību pieņemtajiem 
daudzgadu plāniem, Komisija var pieņemt 
pamatnostādnes, lai noteiktu to procedūru
noteikumus, kas jāievēro, piemērojot 2.a–
2.c punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 130
Regulas priekšlikums
III daļa – 19. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var jebkurā laikā novērtēt to 
saglabāšanas pasākumu saderību un 
efektivitāti, ko dalībvalstis pieņēmušas 
atbilstīgi 17. panta 1. punktam.

Komisija var jebkurā laikā novērtēt to 
saglabāšanas pasākumu saderību un 
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.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstu pasākumi ir regulāri jānovērtē, lai nodrošinātu KZP mērķu un pasākumu 
atbilstīgu īstenošanu reģionālā un valsts līmenī.
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Grozījums Nr. 131
Regulas priekšlikums
III daļa – 20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 sešu mēnešu 
laikā pēc daudzgadu plāna spēkā stāšanās 
dienas. 

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā 17. pantā ierosinātos dalībvalstu papildu pienākumus, ir jāparedz ilgāks 
laikposms.

Grozījums Nr. 132
Regulas priekšlikums
III daļa – 20. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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, tiek uzskatīts, ka 
dalībvalsts pasākumi nav pieņemti vai
saderīgi ar daudzgadu plāna mērķiem, vai

Or. en

Grozījums Nr. 133
Regulas priekšlikums
III daļa – 21. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tehnisko pasākumu sistēmā, kas izveidota 
atbilstīgi 14. pantam, dalībvalstīm var būt 
atļauts saskaņā ar minēto sistēmu pieņemt 

1. Tehnisko pasākumu sistēmā, kas 
izveidota atbilstīgi 14. pantam, 
dalībvalstīm var piešķirt pilnvaras saskaņā 
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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:

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: 

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas, lai nodrošinātu atbilstību formulējumam LESD 2. panta 1. punktā. Atsauce uz 
„Savienības” ūdeņiem nevis „attiecīgo dalībvalstu” ūdeņiem, lai nodrošinātu atbilstību 
17. pantam.

Grozījums Nr. 134
Regulas priekšlikums
III daļa – 21. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis sadarbojas savā starpā, lai 
nodrošinātu, ka tiek pieņemti saderīgi 
pasākumi, kas atbilst tehnisko pasākumu 
sistēmās noteiktajiem mērķiem, un 
savstarpēji saskaņo šos pasākumus. Šai 
sakarā dalībvalstis, ja tas ir iespējams un 
ir lietderīgi, izmanto pastāvošās 
reģionālās iestāžu sadarbības struktūras 
un mehānismus, tostarp tos, kas izveidoti 
saskaņā ar reģionālajām jūras 
konvencijām, kuras piemēro attiecīgajai 
teritorijai vai zvejniecībai.

Or. en

Pamatojums

Pieņemot valstu pasākumus vienai un tai pašai zvejniecībai, dalībvalstīm būtu jāsadarbojas.

Grozījums Nr. 135
Regulas priekšlikums
III daļa – 21. pants – 1.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Dalībvalstis apspriežas ar attiecīgajām 
konsultatīvajām padomēm un ZZTEK par 
pasākumu projektiem un sagatavo 
paskaidrojumu. Vienlaikus par šādiem 
projektiem paziņo Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 136
Regulas priekšlikums
III daļa – 21. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Dalībvalstis pienācīgi ņem vērā 
attiecīgo konsultatīvo padomju un ZZTEK 
sniegtos atzinumus un, ja pieņemtie 
galīgie pasākumi atšķiras no šajos 
atzinumos norādītajiem, sniedz sīki 
izstrādātu paskaidrojumu par atšķirību 
iemesliem. Dalībvalstis dara visu 
iespējamo, lai pēc iespējas agrīnākā 
posmā un atklāti un pārredzami šajās 
apspriedēs iesaistītu citas attiecīgajā 
zvejniecībā ieinteresētās personas un 
paredzēto pasākumu sagatavošanā ņemtu 
vērā visu iesaistīto pušu viedokli un 
priekšlikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 137
Regulas priekšlikums
III daļa – 21. pants – 1.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.d Ja dalībvalstis vēlas izdarīt izmaiņas 
pieņemtajos pasākumos, piemēro arī 1.a–
1.c punkta noteikumus.
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Or. en

Grozījums Nr. 138
Regulas priekšlikums
III daļa – 21. pants – 1.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.e Lai nodrošinātu pieņemto pasākumu 
saskaņošanu un koordinēšanu reģionālā 
līmenī un atbilstību pieņemtajām tehnisko 
pasākumu sistēmām, Komisija var 
pieņemt pamatnostādnes, lai noteiktu 
procedūras noteikumus, kas jāievēro, 
piemērojot 1.a–1.c punktus.

Or. en

Grozījums Nr. 139
Regulas priekšlikums
III daļa – 22. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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. 140
Regulas priekšlikums
III daļa – 23. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstu pasākumi ir regulāri jānovērtē, lai nodrošinātu KZP mērķu un pasākumu 
atbilstīgu īstenošanu reģionālā un valsts līmenī.

Grozījums Nr. 141
Regulas priekšlikums
III daļa – 24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 sešu mēnešu 
laikā pēc attiecīgās tehnisko pasākumu 
sistēmas spēkā stāšanās dienas.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā 21. pantā ierosinātos dalībvalstu papildu pienākumus, ir jāparedz ilgāks 
laikposms.

Grozījums Nr. 142
Regulas priekšlikums
IV daļa – 27. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nododamu zvejas koncesiju sistēmu 
izveide

Zvejas koncesiju sistēmu izveide

Or. en
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Grozījums Nr. 143
Regulas priekšlikums
IV daļa – 27. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Līdz ...* katra dalībvalsts izveido zvejas 
koncesiju sistēmu, kas attiecas uz visiem 
zvejas kuģiem, kas zvejo krājumus, 
kuriem Savienības zvejas iespējas 
iedalītas saskaņā ar 16. pantu. Ja saskaņā 
ar 16. pantu nosaka un iedala jaunas 
zvejas iespējas, katra iesaistītā dalībvalsts 
izveido arī zvejas koncesiju sistēmu, kas 
attiecas uz visiem kuģiem, kuri zvejo 
attiecīgo krājumu.

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.

_______________________
* OV: lūdzu, ievietot datumu — viens 
gads pēc šīs regulas spēkā stāšanās
dienas.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāizveido sistēma, kurā skaidri noteikti dalībnieki, kuriem ir tiesības zvejot. Zvejas 
koncesiju sistēma palielina katra zvejnieka atbildību un īpašumtiesības. Koncesijas obligāti 
jānodod tikai tādā gadījumā, ja dalībvalsts nevar pielāgot savu zvejas kapacitāti 
pieejamajiem resursiem. Ja koncesijas nav nododamas, bet piešķir stabilas tiesības 
zvejniekam zvejot noteiktu krājuma daļu, nav iemesla no šīs sistēmas izslēgt atsevišķus kuģus, 
jo tādējādi tiks radīta neizdevīgāka situācija mazapjoma zvejniekiem.

Grozījums Nr. 144
Regulas priekšlikums
IV daļa – 27. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Valsts zvejas koncesiju sistēmas izveidi 
un šīs sistēmas ieviešanu atsevišķu 
zvejniecību līmenī veic atklāti, pārredzami 
un, nodrošinot līdzdalību, un šai sakarā:
a) rīko apspriedes ar visiem esošajiem 
zvejas tiesību turētājiem un citām 
ieinteresētajām personām, tostarp 
vietējām iestādēm;
b) nosaka dalībvalsts mērķus un 
prioritātes atbilstīgi kopējai 
zivsaimniecības politikai un citiem 
piemērojamiem tiesību aktiem;
c) nosaka atbilstības kritērijus saskaņā ar 
28., 28.a un 28.b pantu; atbilstības 
kritērijiem jāietver atbilstīgi un 
pārredzami sociālie un vides kritēriji, un 
tie var ietvert citus kritērijus, piemēram, 
vēsturisko zvejas līmeni vai līdzšinējo 
atbilstību.

Or. en

Pamatojums

Jaunas sistēmas izveides procesam jābūt taisnīgam un pārredzamam. Jautājums par to, kuri 
dalībnieki iegūst zvejas tiesības, neapšaubāmi ir ļoti svarīgs zvejniekiem, tāpēc dalībvalstīm 
būtu jāpieņem skaidri un pārredzami lēmumi par savas zivsaimniecības politikas mērķiem un 
prioritātēm.

Grozījums Nr. 145
Regulas priekšlikums
IV daļa – 27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 146
Regulas priekšlikums
IV daļa – 28. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nododamu zvejas koncesiju iedalīšana Zvejas koncesiju iedalīšana

Or. en

Grozījums Nr. 147
Regulas priekšlikums
IV daļa – 28. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Zvejas koncesija dod tiesības izmantot 
noteiktu daļu no dalībvalsts zvejas 
iespējām, kas iedalītas saskaņā ar 
16. panta 1. punktu.

Or. en

Pamatojums

Skaidrojums: zvejas koncesijai būtu jādod tiesības nozvejot noteiktu daļu no valsts kvotas.

Grozījums Nr. 148
Regulas priekšlikums
IV daļa – 28. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 
pārredzamiem atbilstības kritērijiem 
saskaņā ar 27. pantu, iedala 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.

Or. en
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Grozījums Nr. 149
Regulas priekšlikums
IV daļa – 28. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Or. en

Grozījums Nr. 150
Regulas priekšlikums
IV daļa – 28. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Zvejas koncesijas dalībvalsts drīkst 
iedalīt tāda zvejas kuģa īpašniekam, kas 
peld ar attiecīgās dalībvalsts karogu, un
juridiskām vai fiziskām personām tikai 
izmantošanai zvejā ar šādu kuģi.

Or. en

Pamatojums

Noteikumi par apvienošanu iekļauti jaunā 28.c pantā.

Grozījums Nr. 151
Regulas priekšlikums
IV daļa – 28. pants – 5. punkts



PR\892576LV.doc 73/114 PE483.528v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 var ierobežot zvejas 
koncesiju derīguma termiņu uz laiku, kas 
nav mazāks par 8 gadiem, šādu koncesiju 
pārdalīšanas nolūkā. Ja dalībvalstis nav 
ierobežojušas zvejas koncesiju derīguma 
termiņu, tās var atsaukt šādas koncesijas, 
par to paziņojot vismaz 8 gadus iepriekš.

Or. en

Pamatojums

15 gadu laikposms šķiet pārāk ilgs un nesamērīgs.

Grozījums Nr. 152
Regulas priekšlikums
IV daļa – 28. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 nekavējoties. 
Šādus atsaukumus veic tā, lai tiktu pilnībā 
ievērota kopējā zivsaimniecības politika un 
proporcionalitātes princips.

Or. en

Grozījums Nr. 153
Regulas priekšlikums
IV daļa – 28. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 154
Regulas priekšlikums
IV daļa – 28. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Dalībvalstis var rezervēt līdz 5 % no 
savām zvejas koncesijām jaunpienācējiem 
nozarē.

Or. en

Pamatojums

Zvejas koncesiju sistēmai jābūt pietiekami elastīgai, lai nodrošinātu iespēju valstij piešķirt 
zvejas tiesības jaunpienācējiem zvejniecības nozarē.

Grozījums Nr. 155
Regulas priekšlikums
IV daļa – 28. pants – 7.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.b Dalībvalstis informē Komisiju, 
Eiropas Parlamentu un citas dalībvalstis 
par izvēlēto iedalīšanas metodi saistībā ar 
2., 3., 4., 5. un 7.a punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 156
Regulas priekšlikums
IV daļa – 28.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28.a pants
Nerūpniecisko zvejnieku un mazapjoma 

zvejnieku aizsardzība un atzinība par 
selektīvu zvejas rīku izmantošanu 



PR\892576LV.doc 75/114 PE483.528v01-00

LV

1. Veidojot zvejas koncesiju sistēmas 
saskaņā ar 27. pantu un iedalot zvejas 
koncesijas saskaņā ar 28. pantu, 
dalībvalstis ņem vērā sociālos un vides 
aspektus, tostarp iespējamos ieguvumus 
no lielāku zvejas iespēju iedalīšanas 
vietējiem uzņēmumiem vai 
mikrouzņēmumiem un zvejniekiem, kuri 
izmanto selektīvu un nelielu ietekmi 
radošu zvejas praksi.
2. Iedalot zvejas koncesijas saskaņā ar 
28. pantu, dalībvalstis īpašam mērķim var 
paredzēt zvejniecības flotes segmentu vai 
segmentus nerūpnieciskās vai mazapjoma 
zvejas veikšanai, lai ņemtu vērā 
dalībvalsts vai konkrētas zvejniecības 
dalībvalstī īpatnības.
3. Kuģu īpašnieki, uzņēmēji un uz kuģiem 
nodarbinātie īpašam mērķim paredzētajos 
flotes segmentos saskaņā ar 2. punktu tiek 
pārstāvēti attiecīgajā zvejniecībā 
piemērojamās zvejas koncesiju sistēmas 
izstrādē un attīstībā.
4. Iedalot zvejas koncesijas saskaņā ar 
28. pantu, flotes segmentam, kas saskaņā 
ar 2. punktu paredzēts īpašam mērķim,
iedalītā zvejas koncesiju daļa nekādā ziņā 
nav mazāka par zvejas tiesību vidējo 
apjomu, kas attiecīgajam flotes 
segmentam iedalīts piecu gadu laikposmā 
līdz zvejas koncesiju sistēmas izveidei.

Or. en

Pamatojums

Nerūpnieciskajai un mazapjoma zvejniecībai būtu jāiedala lielākas kvotas, jo šīs nozares 
nodrošina vairāk darbavietu. Būtu jāaizsargā šo nozaru pārstāvju tradicionālās tiesības. 
Atzinīgi būtu jānovērtē zvejnieki, kuri izmanto selektīvākus zvejas rīkus.

Grozījums Nr. 157
Regulas priekšlikums
IV daļa – 28.b pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28.b pants
Minimālie atbilstības kritēriji zvejas 

koncesiju iedalīšanai
1. Juridiska vai fiziska persona var 
saņemt zvejas koncesijas tikai tad, ja:
a) nav nopietna pamatojuma apšaubīt 
zvejas kuģa īpašnieka vai atzītas ražotāju 
organizācijas labo reputāciju, ja tie, 
piemēram, nav tikuši notiesāti vai tiem 
nav piemērotas sankcijas par jebkādiem 
valsts spēkā esošo tiesību aktu smagiem 
pārkāpumiem šādās jomās:
i) zivsaimniecības tiesības;
ii) komerctiesības;
iii) maksātnespējas tiesības;
iv) samaksas un nodarbināšanas 
nosacījumi profesijā;
v) profesionālā atbildība;
vi) cilvēku vai narkotiku tirdzniecība; un
b) attiecīgais zvejas kuģa īpašnieks vai 
atzīta ražotāju organizācija nevienā 
dalībvalstī nav bijis notiesāts par smagu 
kriminālnoziegumu vai sodīts par 
Savienības tiesību aktu smagiem 
pārkāpumiem, kas jo īpaši attiecas uz:
i) zvejnieku darba laiku un atpūtas 
periodiem;
ii) tiesību aktiem veselības aizsardzības un 
drošības jomā;
iii) zvejnieku sākotnējo kvalifikāciju un 
turpmāko apmācību.

Or. en

Pamatojums

Šis pants ir iekļauts, pamatojoties uz transporta nozarē piemēroto tiesību aktu, proti, 
Regulu 1071/2009/EK, ar ko nosaka kopīgus noteikumus par autopārvadātāja profesionālās 
darbības veikšanu.
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Grozījums Nr. 158
Regulas priekšlikums
IV daļa – 28.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28.c pants
Zvejas koncesiju apvienošana

Zvejas koncesiju turētāji var apvienot 
savas koncesijas, lai kolektīvi pārvaldītu 
zivsaimniecības resursus, piemēram, 
veidojot atzītu ražotāju organizāciju. 
Dalībvalstis var noteikt minimālo 
paziņojuma termiņu, kas jāievēro, ja 
zvejas koncesijas turētājs vēlas izstāties no 
šādas apvienības.

Or. en

Pamatojums

Atsevišķu zvejas koncesiju izmantošana nodrošina mazāk iespēju nekā kolektīva un/vai kopīga 
resursu pārvaldība, piemēram, veidojot ražotāju organizācijas.

Grozījums Nr. 159
Regulas priekšlikums
IV daļa – 29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Pamatojoties uz kopējām zvejas 
iespējām, kas iedalītas dalībvalstīm un ko 
tās paturējušas saskaņā ar 16. panta 
1. punktu vai kas iegūtas, veicot apmaiņu 
ar citu dalībvalsti saskaņā ar 16. panta 
4. punktu, dalībvalstis iedala individuālas 
zvejas iespējas zvejas koncesiju turētājiem, 
kā minēts 28. pantā.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis uz zvejas koncesiju turētājiem var attiecināt tikai tās zvejas iespējas, ko tie 
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paturējuši vai ieguvuši, veicot apmaiņu ar citām dalībvalstīm. Dalībvalstis uz zvejas koncesiju 
turētājiem nevar attiecināt iespējas, kuras tie nodevuši citiem attiecīgo zvejas koncesiju 
turētājiem. Ar Vidusjūras regulu ieviestā zvejas piepūles daļa nav nododama.

Grozījums Nr. 160
Regulas priekšlikums
IV daļa – 29. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Zvejas kuģiem ir atļauts veikt zvejas 
darbības tikai tad, ja tiem ir pietiekamas 
individuālās zvejas iespējas, lai aptvertu 
visu potenciālo nozveju, ko var aptvert 
zvejas kuģis, ņemot vērā apgabalu, kurā 
tas veic zveju, un izmantotos zvejas rīkus.

Or. en

Pamatojums

Skaidrojums: pēc zvejas rīku un/vai zvejas apgabala nomaiņas zvejas kuģis var turpināt 
zveju, ja tam ir atbilstīgās zvejas iespējas.

Grozījums Nr. 161
Regulas priekšlikums
IV daļa – 29. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Dalībvalstis var rezervēt līdz 15 % 
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 
27. panta 1.a punkta c) apakšpunktā un 
28. panta 4. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 162
Regulas priekšlikums
IV daļa – 29. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Noteikumi iekļauti jaunajā 28.a pantā.

Grozījums Nr. 163
Regulas priekšlikums
IV daļa – 30. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nododamu zvejas koncesiju un individuālu 
zvejas iespēju reģistrs

Zvejas koncesiju un individuālu zvejas 
iespēju reģistrs

Or. en

Grozījums Nr. 164
Regulas priekšlikums
IV daļa – 30. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis izveido un uztur zvejas 
koncesiju un individuālu zvejas iespēju 
reģistru. Reģistrā iekļauj Komisijai sniegto 
informāciju par izvēlētajām zvejas 
koncesiju iedalīšanas metodēm saskaņā 
ar 28. panta 7.b punktu. Šis reģistrs ir 
publiski pieejams un integrēts Savienības 
zvejas flotes reģistrā, kas izveidots 
saskaņā ar 36. panta 3. punktu.
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Or. en

Grozījums Nr. 165
Regulas priekšlikums
IV daļa – 31. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nododamu zvejas koncesiju nodošana Zvejas koncesiju nodošana

Or. en

Grozījums Nr. 166
Regulas priekšlikums
IV daļa – 31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visas nododamās zvejas koncesijas vai 
to daļu dalībvalstī var nodot šādu 
koncesiju saņemttiesīgu turētāju starpā.

1. Sešus gadus pēc zvejas koncesiju 
sistēmas ieviešanas tās var nodot šādu 
koncesiju saņemttiesīgu turētāju starpā 
dalībvalstī.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāparedz laiks, lai pirms prasība nodot koncesijas kļūst obligāta dalībvalstis varētu 
pielāgot kapacitāti, izmantojot citas iespējas.

Grozījums Nr. 167
Regulas priekšlikums
IV daļa – 31. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pēc dalībvalsts pieprasījuma Komisija 
atļauj šai dalībvalstij neieviest prasību 
nodot zvejas koncesijas konkrētā 
zvejniecībā vai, ja nododamas zvejas 
koncesijas jau ir ieviestas, apturēt prasību 
nodot koncesijas, ja attiecībā uz konkrēto 
zvejniecību dalībvalsts ir izpildījusi visus 
pienākumus saskaņā ar 34. pantu par tās 
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zvejas kapacitātes novērtēšanu un zvejas 
kapacitātes pielāgošanu pieejamajiem 
resursiem.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāparedz laiks, lai pirms prasība nodot koncesijas kļūst obligāta dalībvalstis varētu 
pielāgot kapacitāti, izmantojot citas iespējas.

Grozījums Nr. 168
Regulas priekšlikums
IV daļa – 31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalsts var atļaut nododamu zvejas 
koncesiju nodošanu uz citām dalībvalstīm 
un no citām dalībvalstīm.

2. Dalībvalsts var atļaut zvejas koncesiju 
nodošanu uz citām dalībvalstīm un no 
citām dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 169
Regulas priekšlikums
IV daļa – 31. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Saistībā ar 1. un 1.b punktu 
dalībvalstis katrai zvejniecībai nosaka 
koncesiju nodošanas ierobežojumus, kas 
jāievieš, lai novērstu īpašumtiesību 
pārmērīgu koncentrāciju, saglabātu vai 
uzlabotu flotes struktūru, veicinātu mazāk 
kaitīgu zvejas rīku veidu izmantošanu, 
nodrošinātu nerūpniecisko, piekrastes, 
mazapjoma un citu īpašu flotes segmentu 
piekļuvi zvejas iespējām vai lai izvairītos 
no zvejas koncesiju pārmērīgas 
ģeogrāfiskas koncentrācijas. Šādi 
ierobežojumi var būt:
a) zvejas iespēju maksimālās procentuālās 
daļas noteikšana, ko var iedalīt jebkuram 
kuģa īpašniekam vai kolektīvās 
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pārvaldības apvienībai;
b) prasība par īpašnieka klātbūtni uz 
kuģa;
c) koncesiju nodošanas ierobežošana, 
atļaujot tās nodot konkrētas zvejniecības 
vai zvejas flotes segmenta robežās;
d) prasība nodrošināt ekonomisko saikni 
starp koncesijas turētāju un tā piederības 
ostas piekrastes kopienu;
e) cits koncesiju nodošanas ierobežojums, 
ko dalībvalsts uzskata par piemērotu.

Or. en

Grozījums Nr. 170
Regulas priekšlikums
IV daļa – 31. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Ja nododamo zvejas koncesiju 
ieviešana, kā noteikts 1. punktā, ir 
obligāta, dalībvalsts pārskata visus 
saskaņā ar 2.a punktu pieņemtos 
aizsardzības pasākumus, kas pārmērīgi 
traucē sasniegt flotes koriģēšanas mērķus, 
kuri pieņemti saskaņā ar 35. pantu.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāievieš aizsardzības pasākumi, lai novērstu zvejas koncesiju pārmērīgu koncentrāciju. 
Taču šādus pasākumus nevajadzētu izmantot neatbilstīgi, lai pilnībā pārtrauktu koncesiju 
izmantošanu, ja pastāv pārmērīga kapacitāte, ko dalībvalsts nav samazinājusi, izmantojot 
citas iespējas.

Grozījums Nr. 171
Regulas priekšlikums
IV daļa – 31. pants – 2.c punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Dalībvalstis nodrošina, ka zvejas kuģi 
nevar turpināt izmantot zvejas darbību 
veikšanai, ja kuģa īpašnieks ir nodevis 
visas savas zvejas koncesijas un ja tam 
nav citu zvejas iespēju, ja vien kuģis nav 
pārdots citam zvejniekam, kuram 
joprojām ir zvejas iespējas.

Or. en

Pamatojums

Ja netiek ieviests šis noteikums, iecerēto kapacitātes samazināšanu nav iespējams īstenot.

Grozījums Nr. 172
Regulas priekšlikums
IV daļa – 32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visas individuālās zvejas iespējas vai to 
daļu dalībvalstī var nomāt.

1. Visas individuālās zvejas iespējas vai to 
daļu dalībvalstī var nomāt individuālo 
zvejas iespēju turētājiem. Nomas periods 
nepārsniedz vienu gadu. 

Or. en

Pamatojums

Zvejas iespējas būtu jāiznomā tikai tādu zvejnieku starpā, kuri aktīvi veic darbību, lai 
nerastos tā sauktie „viltus zvejnieki”.

Grozījums Nr. 173
Regulas priekšlikums
IV daļa – 32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalsts var atļaut individuālo zvejas 
iespēju nomu uz citām dalībvalstīm un no 
citām dalībvalstīm.

2. Dalībvalsts var atļaut individuālo zvejas 
iespēju nomu individuālo zvejas iespēju 
turētājiem un no individuālo zvejas 
iespēju turētājiem citās dalībvalstīs.
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Or. en

Pamatojums

Zvejas iespējas būtu jāiznomā tikai tādu zvejnieku starpā, kuri aktīvi veic darbību, lai 
nerastos tā sauktie „viltus zvejnieki”.

Grozījums Nr. 174
Regulas priekšlikums
IV daļa – 32. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Lai nodrošinātu, ka tiek aizsargāti un 
atbalstīti 27., 28.a un 28.b pantā noteiktie 
uzdevumi un prioritātes, dalībvalsts var 
ierobežot zvejas iespēju turētāju tiesības 
nomāt individuālās zvejas iespējas, ja šādi 
ierobežojumi neskar dalībvalsts 15. pantā 
noteiktos pienākumus.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm ir jāļauj kontrolēt zvejas tiesību saņēmējus. Taču primāram jābūt 
visaptverošajam mērķim novērst izmetumus, ja to var panākt, atļaujot nomu.

Grozījums Nr. 175
Regulas priekšlikums
IV daļa – 33. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādu zvejas iespēju iedalīšana, uz kurām 
neattiecas nododamu zvejas koncesiju 
sistēma

svītrots

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

Or. en



PR\892576LV.doc 85/114 PE483.528v01-00

LV

Pamatojums

Zvejas koncesijām būtu jāattiecas uz visām zvejas iespējām, kas iedalītas saskaņā ar 
16. pantu, tāpēc šis pants nav vajadzīgs.

Grozījums Nr. 176
Regulas priekšlikums
IVa daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

JŪRAS RESURSU PASTIPRINĀTA 
AIZSARDZĪBA UN ILGTPĒJĪGA 
IZMANTOŠANA VIDUSJŪRĀ

Or. en

Grozījums Nr. 177
Regulas priekšlikums
IV daļa – 33.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33.a pants
Īpaši pārejas noteikumi Vidusjūrai; TLZT 

sistēmas ieviešana
1. Līdz 2014. gada 31. decembrim tiek 
izveidota vai izraudzīta ICES analoga 
zinātniskā iestāde zinātnisku ieteikumu 
sniegšanai Vidusjūras zvejniecībām, lai 
sniegtu zinātniskus ieteikumus Savienības 
un dalībvalstu varas iestādēm šīs regulas 
mērķu ievērošanā.
2. Līdz ...[divi gadi pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā] dalībvalstis identificē, 
sīkāk nosaka un kartē iezīmē visas 
aizsargājamās zvejas teritorijas, kā 
noteikts Padomes Regulas (EK) 
Nr. 1967/2006 2. panta 2. punktā, tostarp, 
bet ne tikai: aizsargājamas dzīvotnes 
saskaņā ar iepriekš minētās regulas 
4. pantu, Kopienas aizsargājamās zvejas 
teritorijas saskaņā ar 6. pantu un valstu 
aizsargājamās zvejas teritorijas saskaņā 
ar iepriekš minētās regulas 7. pantu, kā 
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arī visas zivju krājumu atjaunošanas 
teritorijas, kas izveidotas saskaņā ar šīs 
regulas 7.a pantu. Dalībvalstis savos 
teritoriālajos ūdeņos arī identificē 
būtiskas zivju dzīvotnes un jutīgas 
teritorijas, kurās ietilpst jūraszāļu 
teritorijas, koraļļveidīgo dzīvotnes un 
pārkaļķojušos sarkano jūraszāļu audzes.
3. Līdz ...[trīs gadi pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā] visas saskaņā ar 2. punktu 
identificētās aizsargājamās teritorijas tiek 
slēgtas jebkādai zvejas darbībai uz vismaz 
piecu gadu laikposmu, lai ļautu zivju 
krājumiem atjaunoties, ja vien 1. punktā 
minētā zinātniskā iestāde ar 
zivsaimniecības īpašo novērtējumu 
nenosaka, ka krājumi nav pārzvejoti un 
var uzsākt zvejas darbības, nekaitējot 
2. pantā noteikto mērķu sasniegšanai un 
neapdraudot aizsargājamās dzīvotnes un 
sugas konkrētajā aizsargājamā zvejas 
teritorijā. Zvejas darbības var atsākt tikai 
pēc tam, kad izveidota cita tāda paša 
lieluma teritorija vai teritorijas, kur visas 
zvejas darbības ir aizliegtas.
4. Dalībvalstis ar piekrastes ūdeņiem 
Vidusjūrā izveido teritoriāli pamatotu 
lietotāja zvejas tiesību (TLZT) sistēmu 
teritorijā, kur dalībvalsts neīsteno zvejas 
koncesiju sistēmu. Tādos 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 zvejniecības, dalībvalstis 
norāda gan visas zvejniecības teritoriālo 
apmēru kopumā, gan visu aizsargājamo 
zvejas teritoriju novietojumu, un tiecas 
saglabāt priekšrocības, ko sniedz 
aizsargājamās zvejas teritorijas, 
saņemttiesīgiem turētājiem.
5. Katram TLZT saņemttiesīgam 
turētājam piešķir nenododamu TLZT 
daļu, kas izteikta kā teritoriāli iezīmētas 
lietotāja tiesības, individuāli nozvejas 
limiti vai individuāli piepūles limiti, vai 
jebkāda to kombinācija saskaņā ar 
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atbilstības prasībām un citiem kritērijiem, 
kas izstrādāti atbilstīgi 27., 28. un 
28.a pantam.
6. Zivju mirstība ir ierobežota tādā līmenī, 
kas atbilst 2. pantā minētajiem mērķiem, 
un Savienība, nosakot ieguves limitus 
krājumiem, kuri ir kopīgi ar trešām
valstīm, tiecas panākt ar šīm valstīm 
sadarbību saskaņā ar šādiem principiem:
a) zinātniskais ieteikums par piemērotu 
zvejas izraisītas zivju mirstības līmeni 
Vidusjūrā tiek gūts no vislabākajiem 
pieejamajiem avotiem;
b) zvejniecībās, kur dati ir ierobežoti, 
zvejas izraisītas zivju mirstības līmeņi tiek 
noteikti, izmantojot novērtējuma metodes 
un ieguves kontroles noteikumus, kas ir 
piemēroti tādu zvejniecību pārvaldībai,
kurām trūkst datu, pamatojoties uz 
Lēmuma 2010/477/ES par laba jūras 
ūdeņu vides stāvokļa kritērijiem un 
metodiskajiem standartiem pielikuma 
B daļas 3.1. un 3.2. punktā sniegtajām 
metodoloģijām; piemērojamos daudzgadu 
plānos prioritāri un vēlākais līdz 
2014. gada 31. jūlijam tiek iestrādāts 
plāns datu kvalitātes uzlabošanai;
c) dalībvalstis ne vēlāk kā līdz 2014. gada 
31. decembrim veic pasākumus datu 
vākšanas paplašināšanai atbilstīgi 
Regulas (EK) Nr. 1967/2006 17. panta 
4. punktam, lai aptvertu visu zvejas kuģu 
veikto visu sugu nozveju, tostarp atpūtas 
zvejā;
d) dalībvalstis var izstrādāt un īstenot 
papildu aizsardzības pasākumus (tostarp 
atpūtas zvejas aizliegumu vai 
ierobežojumus attiecībā uz apjomu, rīku 
tipiem, zvejas teritoriālo apgabalu vai 
laikposmu), kas palielinātu to zvejniecību 
bagātību un ienesīgumu.
7. Tiek izstrādāti un ieviesti 
pārskatatbildības pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka TLZT saņemttiesīgi 
turētāji nepārkāpj tiem piešķirtos 
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nozvejas, teritorijas un/vai piepūles 
limitus. Dalībvalstu varas iestādes izveido 
mehānismus, lai nodrošinātu, ka ik dienas 
tiek reģistrēts viss loms un ir pieejami 
zvejniecības līmeņa dati atbilstības 
garantēšanai un pārvaldības un 
zinātniska novērtējuma nolūkam.
8. Savienība finansiāli atbalsta TLZT 
izveidi un īstenošanu. Savienība arī veic 
pasākumus, lai mazinātu iespējamas 
sociāli un ekonomiski negatīvas TLZT 
sekas, kādas varētu rasties.
9. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 55. pantu, 
iekļaujot pasākumus attiecībā uz 2., 3., 4., 
5., 6. un 7. punktu, ja dalībvalsts nepilda 
šajos punktos noteiktos pienākumus.

Or. en

Pamatojums

Šī priekšlikuma paskaidrojums atrodams paskaidrojuma rakstā.

Grozījums Nr. 178
Regulas priekšlikums
V daļa – 34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis paredz savu valsts flotu 
zvejas kapacitātes koriģēšanas pasākumus, 
lai panāktu faktisku līdzsvaru starp savu
zvejas kapacitāti un savām zvejas iespējām 
saskaņā ar 2. pantā noteiktajiem 
vispārējiem mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 179
Regulas priekšlikums
V daļa – 34. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Lai īstenotu 1. punktā noteikto mērķi, 
dalībvalstis veic kapacitātes novērtējumus 
līdz ...* un nodod rezultātus Komisijai. 
Kapacitātes novērtējumi iekļauj analīzi 
par kopējo flotes kapacitāti uz zvejniecību 
un flotes segmentu novērtējuma laikā un 
tās ietekmi uz krājumiem un plašāku 
jūras ekosistēmu. Novērtējumus veic 
saskaņā ar Komisijas pamatnostādnēm 
labākai flotes kapacitātes un zvejas 
iespēju līdzsvara analīzei1.
__________________
*OV Lūdzu, ievietot datumu — seši 
mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās
dienas.
1 MARE ĢD, 2008. Pamatnostādnes 
labākai zvejas jaudas un zvejas iespēju 
līdzsvara analīzei. Indikatoru 
izmantošana ziņošanai atbilstīgi Padomes 
Regulas Nr. 2371/2002 14. pantam, 
2008. gada marts.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm būtu jāveic savas zvejas kapacitātes pilns novērtējums un jāievēro pašreizējās 
pamatnostādnes.

Grozījums Nr. 180
Regulas priekšlikums
V daļa – 34. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Neskarot 11. pantu, dalībvalstis līdz 
...* pieņem kapacitātes mazināšanas 
plānus visās zvejniecībās, kur zvejas 
kapacitāte neatrodas faktiskā līdzsvarā ar 
pieejamajām zvejas iespējām.
__________________________
*OV Lūdzu, ievietot datumu — pieci gadi 
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pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm būtu jādod pietiekams laiks saskaņotai kapacitātes pielīdzināšanai atbilstīgi 
11. pantam. Tomēr gadījumos, ja daudzgadu plāni nav pieņemti laikus, ir jābūt skaidram 
pienākumam pielīdzināt kapacitāti.

Grozījums Nr. 181
Regulas priekšlikums
V daļa – 34. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Komisija katru gadu sniedz ziņojumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei par šā 
panta nosacījumu ievērošanu un 
sasniegto progresu, veidojot „līdzsvarotu 
floti” atbilstīgi 1. punktam.

Or. en

Grozījums Nr. 182
Regulas priekšlikums
V daļa – 34. pants – 1.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.d Ja dalībvalsts pārsniedz tās 
pieļaujamo nozveju zvejniecībā par 10 %
vai vairāk divus gadus pēc kārtas, tiek 
pieņemts, ka attiecīgās zvejniecības zvejas 
kapacitāte ir pārāk liela, un dalībvalstis 
viena gada laikā attiecīgajā zvejniecībā 
izveido nododamas zvejas koncesijas.

Or. en

Pamatojums

Ilgstoša kvotas pārsniegšana ir nepārprotama pārmērīgas kapacitātes pazīme.
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Grozījums Nr. 183
Regulas priekšlikums
V daļa – 34. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 
nav atļauta, ja vien iepriekš netiek anulēta 
zvejas licence un zvejas atļaujas.

Or. en

Grozījums Nr. 184
Regulas priekšlikums
V daļa – 34. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Palīdzība zvejas kuģu modernizācijā ir 
atkarīga no tā, kā dalībvalstis īsteno šā 
panta nosacījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 185
Regulas priekšlikums
V daļa – 35. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 186
Regulas priekšlikums
V daļa – 35. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar 55. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz 1. un 2. punktā minētās 
maksimāli pieļaujamās zvejas kapacitātes 
pārrēķināšanu.

3. Saskaņā ar 55. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz 1. punktā minētās maksimāli 
pieļaujamās zvejas kapacitātes 
pārrēķināšanu. Komisija ierosina 
II pielikuma pārskatīšanu līdz ...* un 
apsver maksimāli pieļaujamās kapacitātes 
noteikšanu atsevišķiem segmentiem, 
piemēram, kuģiem, kas darbojas saskaņā 
ar ilgtspējīgas zivsaimniecības 
nolīgumiem.
____________________
*OV Lūdzu, ievietot datumu — viens gads 
pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Or. en

Grozījums Nr. 187
Regulas priekšlikums
V daļa – 36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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. Neierobežojot datu vākšanas 
pienākumus atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 199/2008 un citiem Savienības tiesību 
aktiem, dalībvalstis reģistrē un publicē
saskaņā ar šo regulu ieviesto pasākumu 
pārvaldībai vajadzīgo informāciju par to 
Savienības zvejas kuģu un to rīku
parametriem, piederību un darbību telpā 
un laikā, kuri peld ar to karogu.

Or. en
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Grozījums Nr. 188
Regulas priekšlikums
V daļa – 36. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija izveido Savienības zvejas 
flotes reģistru, kurā ir informācija, ko tā 
saņem atbilstīgi 2. punktam.

3. Komisija izveido Savienības zvejas 
flotes reģistru, kurā ir informācija, ko tā 
saņem atbilstīgi šā panta 2. punktam un 
30. pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 189
Regulas priekšlikums
V daļa – 36. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 190
Regulas priekšlikums
VI daļa – 37. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) zvejas apjomu un zvejas darbību 
ietekmi uz jūras bioloģiskajiem resursiem 
un jūras ekosistēmām, un

b) zvejas darbību apjomu, tostarp 
komerciāli lietoto sugu nevēlamās 
nozvejas apjomu, zvejas darbību ietekmi 
uz jūras bioloģiskajiem resursiem un jūras 
ekosistēmām, un Direktīvā 2008/56/EK un 
Lēmumā 2010/477/ES noteiktā laba vides 
stāvokļa sasniegšanu un saglabāšanu;
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Or. en

Grozījums Nr. 191
Regulas priekšlikums
VI daļa – 37. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) nodrošina to, ka savāktie dati ir precīzi 
un ticami;

a) nodrošina to, ka dati tiek laikus savākti 
un ka tie ir precīzi un ticami;

Or. en

Pamatojums

Lai pieņemtu labas pārvaldības lēmumus, ir ārkārtīgi būtiski, ka dati ir laikus pieejami.

Grozījums Nr. 192
Regulas priekšlikums
VI daļa – 37. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) nodrošina savākto datu drošu glabāšanu 
un attiecīgā gadījumā savākto datu 
pienācīgu aizsardzību un konfidencialitāti;

c) nodrošina savākto datu drošu glabāšanu 
un vajadzības gadījumā to aizsardzību, 
tostarp to konfidencialitāti, vienlaikus 
pienācīgi ņemot vērā, ka to izpaušana var 
būt sevišķās sabiedrības interesēs; 

Or. en

Pamatojums

Orhūsas konvencija prasa, lai pienācīgi ņemtu vērā sevišķas sabiedrības intereses 
informācijas izpaušanā.

Grozījums Nr. 193
Regulas priekšlikums
VII daļa – 39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienība piedalās zvejniecības jomā 
izveidotu starptautisku organizāciju, 

1. Savienība veicina starptautisko 
zivsaimniecības instrumentu un 
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tostarp reģionālu zvejniecības pārvaldības 
organizāciju (RZPO), darbībās saskaņā ar 
starptautiskām saistībām un politikas 
mērķiem un atbilstīgi 2. un 3. pantā 
izklāstītajiem mērķiem.

noteikumu efektīvu īstenošanu un 
atbalsta zvejniecības jomā izveidotu 
starptautisku organizāciju, tostarp 
reģionālu zvejniecības pārvaldības 
organizāciju (RZPO), darbības saskaņā ar 
starptautiskām saistībām, pienākumiem un 
politikas mērķiem un atbilstīgi 2. un 
3. pantā izklāstītajiem mērķiem un 
4. pantā izklāstītajiem labas pārvaldības 
principiem.

Or. en

Grozījums Nr. 194
Regulas priekšlikums
VII daļa – 39. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Savienības nostāja zvejniecības jomā 
izveidotās starptautiskās organizācijās un 
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.

2. Savienības nostāja zvejniecības jomā 
izveidotās starptautiskās organizācijās un 
RZPO balstās uz labāko pieejamo 
zinātnisko ieteikumu un atbilst Savienības 
tiesību aktiem. Savienība veicina 
pasākumus, lai nodrošinātu to, ka tiek 
uzturēti vai atjaunoti zvejas resursi, kuri 
pārsniedz maksimālā ilgtspējīgas ieguves 
apjoma nodrošināšanai vajadzīgo līmeni.
Savienība turpina veicināt RZPO 
atbilstības komiteju izveidi un 
stiprināšanu, periodiskus atbilstības 
pārskatus un atbilstīgus korektīvus 
pasākumus, tostarp atturošas un efektīvas 
sankcijas, kas ir jāpiemēro pārredzamā 
un nediskriminējošā veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 195
Regulas priekšlikums
VII daļa – 39. pants – 3. punkts



PE483.528v01-00 96/114 PR\892576LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Savienība aktīvi piedalās zinātnes atziņu 
papildināšanā un ieteikumu izstrādē RZPO 
un starptautiskās organizācijās un atbalsta 
šādu papildināšanu un izstrādi, kā arī 
stingri ievēro jebkādus secīgi sniegtos 
ieteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 196
Regulas priekšlikums
VII daļa – 41. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ilgtspējīgas zivsaimniecības nolīgumi ar 
trešām valstīm veido juridiskās, 
ekonomiskās un vides pārvaldības sistēmu, 
kas regulē zvejas darbības, kuras 
Savienības zvejas kuģi veic trešo valstu 
ūdeņos.

1. Ilgtspējīgas zivsaimniecības nolīgumi ar 
trešām valstīm veido juridiskās, 
ekonomiskās, sociālās un vides pārvaldības 
sistēmu, kas regulē zvejas darbības, kuras 
Savienības zvejas kuģi veic trešo valstu 
ūdeņos.

Or. en

Grozījums Nr. 197
Regulas priekšlikums
VII daļa – 41. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Lai ļautu noteikt pieļaujamās nozvejas 
pārpalikumu, kā paredzēts 2. punktā, 
ilgtspējīgas zivsaimniecības nolīgumi 
nodrošina pārredzamību un paredz, ka 
Savienība un attiecīgā trešā valsts 
apmainās ar visu būtisko informāciju par 
valsts kuģu un vajadzības gadījumā 
ārvalstu kuģu kopējo zvejas piepūli 
saistībā ar attiecīgajiem krājumiem.

Or. en
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Pamatojums

Saskaņā ar ANO Jūras tiesību konvenciju trešās valstis ir tiesīgas pieprasīt piekļuvi 
pieļaujamās nozvejas pārpalikumam (62. panta 2. punkts). Daudzos gadījumos ir sarežģīti vai 
pat neiespējami skaitliski novērtēt ES pieejamo pārpalikumu, jo trūkst datu, pārredzamības 
utt. ES divpusējiem zivsaimniecības nolīgumiem jāparedz nosacījumi, lai nodrošinātu, ka 
zvejniecības darbības ārvalstīs nerada pārzveju.

Grozījums Nr. 198
Regulas priekšlikums
VII daļa – 41. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Ilgtspējīgas zivsaimniecības nolīgumi 
nodrošina, ka Savienības zvejas kuģiem 
tikai tad ir atļauts zvejot tās trešās valsts 
ūdeņos, ar kuru ir noslēgts nolīgums, ja to 
rīcībā ir zvejas atļauja, kas ir izsniegta 
saskaņā ar procedūru, par kuru abas 
puses ir vienojušās nolīgumā.

Or. en

Pamatojums

Šī tā saucamā „ekskluzivitātes klauzula” nodrošina zināmus obligātos noteikumus un 
nosacījumus un to ievērošanas pakāpi attiecībā uz visu ES floti. Bez ekskluzivitātes klauzulas 
kuģu īpašnieki varētu slēgt privātus nolīgumus ar tām trešām valstīm, pār kurām ES vai pat 
karoga dalībvalstij nav kontroles vai par kurām nav informācijas.

Grozījums Nr. 199
Regulas priekšlikums
VII daļa – 41. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Ilgtspējīgas zivsaimniecības nolīgumos 
ir iekļauti nosacījumi ar mērķi novērst 
situācijas, kad Savienības kuģi, kas ir 
izmantojuši ar nolīgumu saņemtās zvejas 
iespējas, var nomainīt kuģa karoga valsti 
uz trešo valsti, lai iegūtu papildu zvejas 
iespējas.

Or. en
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Grozījums Nr. 200
Regulas priekšlikums
VII daļa – 41. pants – 2.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.d Ilgtspējīgas zivsaimniecības 
nolīgumos ir izklāstīti noteikumi, kas 
prasa bez nosacījumiem ievērot 
demokrātijas principus un cilvēktiesības, 
kā paredzēts Apvienoto Nāciju Vispārējā 
cilvēktiesību deklarācijā un citos 
saistītajos starptautiskajos cilvēktiesību 
instrumentos, kā arī ievērot tiesiskuma 
principu.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar vispārējo ES ārlietu un attīstības politikas pieeju.

Grozījums Nr. 201
Regulas priekšlikums
VII daļa – 41.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

41.a pants
Ilgtspējīgas zivsaimniecības sadarbības 

nolīgumi
1. Lai panāktu saskaņotāku, saskanīgāku 
un ilgtspējīgāku zivsaimniecības politiku 
visos kopīgajos jūras baseinos, Savienība 
cenšas pēc iespējas drīzāk noslēgt 
ilgtspējīgas zivsaimniecības sadarbības 
nolīgumus ar kaimiņvalstīm. Šie nolīgumi 
paredz Savienības finansējumu un 
tehnisko atbalstu attiecīgajām trešām 
valstīm. Šie nolīgumi tiek noslēgti, 
ievērojot taisnīgas un vienlīdzīgas 
sadarbības principu, un tiecas taisnīgi 
dalīt pienākumus Savienības un attiecīgās 
partnervalsts starpā.
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Or. en

Pamatojums

Ilgtspējīgas zivsaimniecības sadarbības nolīgumu mērķis ir finansēt un atbalstīt ES 
kaimiņvalstis apmaiņā pret zvejas noteikumu nodošanu/ dalīšanos tajos un kopēju zivju 
krājumu pārvaldīšanu. Šajā ziņā ES var kļūt par sava zivsaimniecības pārvaldības modeļa 
tiešu eksportētāju uz kaimiņvalstīm. Dažos ģeogrāfiskajos apgabalos (jo īpaši Vidusjūrā un 
Melnajā jūrā) ir nepieciešams piemērot šo uz sadarbību balstīto zivsaimniecības nolīgumu 
modeli.

Grozījums Nr. 202
Regulas priekšlikums
VIII daļa – 43. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Akvakultūras veicināšana Akvakultūras veicināšana ar Savienības 
stratēģiskajām pamatnostādnēm un valstu 
stratēģiskajiem plāniem

Or. en

Grozījums Nr. 203
Regulas priekšlikums
VIII daļa – 43. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) uzlabot akvakultūras konkurētspēju un 
atbalstīt tās attīstību un inovāciju, lai līdz 
2023. gadam būtu iespējams ar 
Savienības akvakultūras produkciju 
apmierināt vismaz 60 % no pieprasījuma 
pēc akvakultūras produktiem Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 204
Regulas priekšlikums
VIII daļa – 43. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) rosināt saimniecisko darbību; b) rosināt un atbalstīt saimniecisko 
darbību;

Or. en

Grozījums Nr. 205
Regulas priekšlikums
VIII daļa – 43. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) dažādot un uzlabot dzīves kvalitāti
piekrastes un lauku apvidos;

c) panākt akvakultūras ieguldījumu 
saimnieciskā snieguma dažādošanā un 
uzlabošanā un dzīves kvalitātes 
uzlabošanā piekrastes un lauku apvidos;

Or. en

Grozījums Nr. 206
Regulas priekšlikums
VIII daļa – 43. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) veicināt Savienības akvakultūras 
nozares vides, sociālo un ekonomisko 
ilgtspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 207
Regulas priekšlikums
VIII daļa – 43. pants – 1. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) nodrošināt veselīgus un drošus 
produktus;
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Or. en

Grozījums Nr. 208
Regulas priekšlikums
VIII daļa – 43. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) panākt administratīvu vienkāršošanu, jo 
īpaši saistībā ar licencēm;

a) panākt birokrātijas mazināšanu un
administratīvu vienkāršošanu, jo īpaši 
saistībā ar licencēm;

Or. en

Grozījums Nr. 209
Regulas priekšlikums
VIII daļa – 43.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

43.a pants
Savienības iniciatīvas ilgtspējīgas 

akvakultūras veicināšanai
1. Savienība palīdz veicināt ilgtspējīgu 
akvakultūru ar atbilstīgām iniciatīvām 
saistībā ar:
a) nozares tiesību aktu vienkāršošanu un
administratīvā sloga mazināšanu 
Savienības līmenī;
b) akvakultūras darbību integrāciju citās 
nozarēs, piemēram, piekrastes zonu 
politikā, jūras stratēģijās un jūras 
teritoriālās plānošanas pamatnostādnēs, 
Ūdens pamatdirektīvas un vides politikas 
īstenošanā.
2. ES atbalsta ilgtspējīgas Savienības 
akvakultūras produktu ražošanu un 
patēriņu šādā veidā:
a) līdz 2014. gadam nosakot stingrus, 
pārredzamus un vispārējus akvakultūras 
kvalitātes kritērijus, kuru ieviešanu būtu 
jānodrošina visā Savienībā un kuriem 
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būtu jāgarantē akvakultūras iespējamās 
negatīvās ekoloģiskās un sociālās 
ietekmes mazināšana un, ja iespējams, 
izskaušana;
b) uzlabojot Eiropas patērētāju 
informētību par Savienības akvakultūras 
produktu augsto kvalitāti;
c) izstrādājot noteikumus par Savienības 
un importēto akvakultūras produktu 
izsekojamību;
d) ieviešot un stiprinot akvakultūras 
marķēšanas kritērijus Savienības līmenī, 
lai ieviestu obligātos standartus, kas 
atspoguļo augstu kvalitāti, ilgtspējīgumu, 
ekoloģiskās un organiskās ražošanas 
metodoloģijas;
e) nodrošinot vienlīdzīgus apstākļus 
Savienības akvakultūras operatoriem un 
produktiem attiecībā uz importētiem 
akvakultūras produktiem; nodrošinot, ka 
importētie akvakultūras produkti tiek 
ražoti saskaņā ar attiecīgajiem Savienības
kvalitātes standartiem, t. i., 
ekoloģiskajiem vai dzīvnieku labturības 
standartiem;
f) padarot pieejamu papildu finansējumu 
no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 
fonda vides ziņā ilgtspējīgai akvakultūrai, 
it sevišķi maziem un vidējiem 
operatoriem;

Or. en

Grozījums Nr. 210
Regulas priekšlikums
VIII daļa – 43.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

43.b pants
Dzīvnieku labturība

Savienība un dalībvalstis nodrošina, ka 
akvakultūras darbības tiek veiktas 
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saskaņā ar:
a) ieteikumiem par saimniecībās audzētu 
zivju labturību, kurus pieņēmusi Eiropas 
Konvencijas par lauksaimniecības 
dzīvnieku aizsardzību pastāvīgā komiteja, 
un
b) Pasaules Dzīvnieku veselības 
organizācijas ieteikumiem par 
saimniecībās audzētu zivju labturību 
pārvadājumu laikā un labturības 
aspektiem saistībā ar cilvēka patēriņam 
saimniecībās audzētu zivju apdullināšanu 
un nonāvēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 211
Regulas priekšlikums
VIII daļa – 44. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Akvakultūras konsultatīvo padomi izveido 
saskaņā ar 53. pantu.

Akvakultūras konsultatīvo padomi izveido 
saskaņā ar 52. un 54. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 212
Regulas priekšlikums
IX daļa – 45. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) uzlabotu tirgu pārredzamību, jo īpaši 
ekonomiska rakstura zināšanas un izpratni 
par Savienības zvejas un akvakultūras 
produktu tirgiem visā piegādes ķēdē un
patērētāju informētību;

d) uzlabotu tirgu pārredzamību, jo īpaši 
ekonomiska rakstura zināšanas un izpratni 
par Savienības zvejas un akvakultūras 
produktu tirgiem visā piegādes ķēdē, kā arī
patērētāju zināšanas un informētību;

Or. en
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Grozījums Nr. 213
Regulas priekšlikums
X daļa – 46. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) noteikumu ievērošanas kultūru 
operatoru vidū;

d) noteikumu ievērošanas kultūru 
operatoru, kuģu īpašnieku un zvejnieku
vidū;

Or. en

Grozījums Nr. 214
Regulas priekšlikums
XI daļa – 50. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ja dalībvalstis neievēro kopējās 
zivsaimniecības politikas noteikumus, tiek 
pārtraukti vai apturēti kopējā 
zivsaimniecības politikā paredzētās 
Savienības finansiālās palīdzības 
maksājumi, vai arī tiem piemēro finanšu 
korekcijas. Šādi pasākumi ir samērīgi ar 
noteikumu neievērošanas būtību, apmēru, 
ilgumu un atkārtošanos.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešami spēcīgi stimuli, lai palielinātu atbilstību KZP.

Grozījums Nr. 215
Regulas priekšlikums
XI daļa – 51. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosacījumi par finansiālās palīdzības 
sniegšanu operatoriem

Nosacījumi par finansiālās palīdzības 
sniegšanu operatoriem, kuģu īpašniekiem 
un zvejniekiem 

Or. en
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Grozījums Nr. 216
Regulas priekšlikums
XI daļa – 51. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 217
Regulas priekšlikums
XI daļa – 51. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 218
Regulas priekšlikums
XI daļa – 51. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Dalībvalstis nodrošina to, ka Savienības 
finansiālo palīdzību piešķir tikai tad, ja 
attiecīgais operators, kuģa īpašnieks vai 
zvejnieks trīs gadu laikā pirms Savienības 
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piemērošanas dienas nav piemērotas 
sankcijas par smagiem pārkāpumiem.

finansiālās palīdzības piemērošanas dienas 
nav pieļāvis smagus pārkāpumus.

Or. en

Grozījums Nr. 219
Regulas priekšlikums
XII daļa – 53. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Komisija apspriežas ar 
konsultatīvajām padomēm, kas ir īpaši 
saistītas ar zvejniecībām attiecīgajā 
ģeogrāfiskajā apgabalā, kā arī ar ZZTEK 
saistībā ar priekšlikumiem par 
pieņemamajiem pasākumiem, 
pamatojoties uz LESD 43. panta 
2. punktu, piemēram, daudzgadu plāniem 
vai tehnisko pasākumu sistēmām, un 
deleģētajiem aktiem, kuri pieņemti 
atbilstīgi šīs regulas 55. pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 220
Regulas priekšlikums
XII daļa – 53. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 zvejniecības 
pārvaldību un akvakultūru to attiecīgajā 
kompetences jomā, un sniegt risinājumus 
šādu problēmu pārvarēšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 221
Regulas priekšlikums
XII daļa – 53. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) veikt jebkādas citas darbības, kas 
nepieciešamas, lai izpildītu to uzdevumus;

Or. en

Grozījums Nr. 222
Regulas priekšlikums
XII daļa – 53. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 
atzinumus un ieteikumus, kas saņemti 
atbilstīgi 1. punktam, un gadījumā, ja 
galīgie pasākumi atšķiras no šiem 
atzinumiem un ieteikumiem, sniedz 
detalizētu paskaidrojumu par šo atšķirību 
cēloņiem. Komisija un vajadzības 
gadījumā attiecīgā dalībvalsts pieņemamā 
termiņā atsaucas uz ikvienu atzinumu,
ieteikumu, ierosinājumu vai informāciju, 
kas saņemta atbilstīgi -1. un 1. punktam.
Konsultatīvās padomes lūdz ZZTEK 
zinātnisku ieteikumu pirms atbilstīgi -1. 
un 1. punktam saņemto atzinumu, 
ieteikumu un ierosinājumu pieņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 223
Regulas priekšlikums
XII daļa – 54. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Konsultatīvo padomju sastāvā ietilpst 
organizācijas, kas pārstāv zivsaimniecības 
operatorus un citas interešu grupas, kuras 
skar kopējā zivsaimniecības politika, 
piemēram, darba ņēmēji, vides 
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organizācijas un patērētāju grupas, kā arī 
zinātnieki un valstu un reģionālo pārvalžu 
pārstāvji. Šāds sastāvs nodrošina, ka 
zivsaimniecības nozare ir pārstāvēta visā 
tās daudzveidībā un ka vismaz puse no 
vietām ģenerālajā asamblejā un 
izpildkomitejā tiek piešķirtas pārstāvjiem 
ārpus zivsaimniecības sektora.

Or. en

Grozījums Nr. 224
Regulas priekšlikums
XIV daļa – 57. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atceļ Regulu (EK) Nr. 199/2008. svītrots

Or. en

Pamatojums

Datu vākšanas direktīvu nevajadzētu atcelt. Nepieciešamās izmaiņas būtu jāveic, izmantojot 
parasto likumdošanas procedūru.

Grozījums Nr. 225
Regulas priekšlikums
XIV daļa – 57.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

57.a pants
Pārskats

Komisija līdz 2022. gada beigām ziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei par 
darbību kopējās zivsaimniecības politikas 
jomā un tās īstenošanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 226
Regulas priekšlikums
XIV daļa – 58. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot 57. panta 4. punktu, Regulu 
(EK) Nr. 199/2008 turpina piemērot valsts 
programmām, kas pieņemtas datu 
vākšanai un pārvaldībai 2011.–
2013. gadā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Datu vākšanas direktīvu nevajadzētu atcelt. Nepieciešamās izmaiņas būtu jāveic, izmantojot 
parasto likumdošanas procedūru.

Grozījums Nr. 227
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 
ūdeņi

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

Ziemeļrietumu 
ūdeņi

ICES V zona 
(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 

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 
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Madeiru un 
Kanāriju salām)

Madeiru un 
Kanāriju salām)

Pelaģiskie 
krājumi (putasu, 
makrele, 
stavridas, siļķe)

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

Pelaģiskie 
krājumi (putasu, 
makrele, stavrida, 
siļķe)

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

Atklātās 
jūras/tāljūras flote

Visi ūdeņi, kas 
nav Savienības 
ūdeņi

Atklātās 
jūras/tāljūras flote

Visi ūdeņi, kas 
nav Savienības 
ūdeņi

Akvakultūra Akvakultūra 
saskaņā ar 
5. pantā doto 
definīciju

Akvakultūra Akvakultūra 
saskaņā ar 
5. pantā doto 
definīciju

Zivsaimniecības 
un tirgu 
vispārējā 
konsultatīvā 
padome

Regulas 2. un 
3. pantā noteikto 
mērķu 
īstenošanas 
horizontālie 
jautājumi un 
jautājumi, kas 
saistīti ar kopīgo 
tirgus 
organizāciju

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Pamatojums

Pašreizējā Kopējā zivsaimniecības politika (KZP) lielā mērā ir bijusi neveiksmīga. Izrādījās, 
ka ieilgušās problēmas (pārzveja, pārmērīga kapacitāte, daudzu zivsaimniecības nozares 
uzņēmumu sliktā ekonomiskā situācija, sociālās problēmas, ko radījis zvejas vietu pagrimums 
daudzos piekrastes reģionos) atrisināt nav iespējams. Ar jauno pamatregulu ir jārada vērienīgs 
pamats, lai labotu ieilgušās negatīvās attīstības tendences un Eiropā izveidotu ilgtspējīgu un 
veiksmīgu zivsaimniecības nozari.

Šo ziņojuma projektu referente sagatavojusi, ņemot vērā būtiskākos punktus savos darba 
dokumentos par kopējās zivsaimniecības politikas reformu (PE 480.830, 480.831 un PE 
480.832); ļoti lietderīgi bija arī Parlamenta, Padomes, Komisijas un sabiedrības daudzie 
lietišķie komentāri par šiem darba dokumentiem, lai tajos paustās idejas izstrādātu sīkāk un 
iekļautu ziņojuma projektā.

Īsumā jāaplūko svarīgākie ziņojuma projekta punkti.

Maksimālais ilgtspējīgas ieguves apjoms (MSY)

Komisija ir izvirzījusi regulas mērķi — līdz 2015. gadam panākt, lai zivju krājumu 
izmantošana atbilstu maksimālajam ilgtspējīgas ieguves apjomam. Referente šo mērķi 
atbalsta. Lai sasniegtu šo mērķi, ES, cik vien iespējams, būtu jācenšas pildīt saistības, kuras tā 
uzņēmās 2002. gadā Johannesburgā. 

Tomēr tikai vispārēja mērķa noteikšana 2. pantā nebūs pietiekama. Padomei jābūt arī juridiski 
atbildīgai par to, lai līdz 2015. gadam zvejas izraisītu zivju mirstību samazinātu līdz tādam 
līmenim, kas atbilst maksimālajam ilgtspējīgas ieguves apjomam (Fmsy). Lai veicinātu zivju 
krājumu pieaugumu, ārkārtīgi pārzvejotiem zivju krājumiem zvejas izraisītas zivju mirstības 
līmenis pārejas posmā jāsamazina vēl krasāk.

Pienākums izkraut visas nozvejas / izmetumu aizliegums

Ierosinātais izkraušanas pienākums ir jāsaglabā. Izkraušanas pienākums dos milzīgu stimulu 
palielināt selektivitāti, lai izvairītos no nevēlamas piezvejas. Šo pasākumu pareizi īstenojot, 
kopējie zivju izkrāvumi ilgākā laika periodā palielināsies.

Tomēr, lai izkraušanas pienākums dotu vēlamos panākumus, ir vajadzīgi daži Komisijas 
priekšlikuma grozījumi un papildinājumi. Cita starpā tie ietver:

- dalībvalstu pienākumu īstenot izmēģinājuma projektus, kuru mērķis ir selektivitātes 
uzlabošana, lai sagatavotu zvejniekus izkraušanas pienākuma izpildei un palīdzētu 
viņiem samazināt piezvejas apjomu;

- finansiālo atbalstu selektivitātes uzlabošanai tām zivsaimniecībām, kurās izkraušanas 
pienākumu ir īpaši sarežģīti īstenot;



PE483.528v01-00 112/114 PR\892576LV.doc

LV

- pakāpenisku un uz zivsaimniecībām (nevis sugām) vērstu pieeju, lai pirms 
izkraušanas pienākuma stāšanās spēkā daudzgadu plānos varētu iestrādāt detalizētus 
noteikumus;

- noteikumus, kas zvejniekiem atvieglinātu izkraušanas pienākuma ieviešanu. Šie 
pasākumi ietver de minmis izņēmumus attiecībā uz nelieliem piezvejas apjomiem, ja 
krastā tos nav iespējams apstrādāt, kā arī izņēmumus attiecībā uz piezveju, kurai pēc 
izmešanas jūrā ir lielas izredzes izdzīvot.

Pārredzama individuālo un kolektīvo zvejas koncesiju sistēma

Komisijas ierosinātās „nododamās zvejas koncesijas” (NZK) tiek kritizētas, pirmkārt jau, 
komercializācijas un tirgošanās iespējamības dēļ.

Referente vēlas norādīt uz vēl vienu zvejas koncesiju aspektu. Šīs koncesijas zvejniekiem 
nozīmē ne vien finansiālu vērtību, bet arī garantētas zvejas tiesības. Zvejnieks zina, ka 
noteiktu laiku viņam ir tiesības izmantot konkrētu valsts kvotas daļu. Tas uzlabo 
prognozējamību. Šāda prognozējamība arī labvēlīgi ietekmē vidi, jo attiecīgais zvejnieks 
savas kvotas var izmantot visu gadu, un viņam nav jācenšas iespējami īsākā laikā nozvejot 
iespējami vairāk.

Lai, netirgojot zvejas tiesības, izmantotu minētās priekšrocības, referente ierosina 27. pantā 
svītrot vārdu „nododamu”. NZK aizstāj ar ZK. Turklāt zvejas koncesijas paliek dalībvalsts 
īpašumā, un zvejniekiem tās tiek nodotas tikai uz noteiktu laiku.

Lai būtu iespējama tradicionālā kolektīvā pārvaldība vai ražotāju organizāciju īstenota 
pārvaldība, priekšlikumā atļauts brīvprātīgi apvienot zvejas koncesijas.

Ārkārtīgi svarīgs ir jautājums par šo koncesiju saņēmējiem. Lai stiprinātu vietējo mazapjoma 
zveju un selektīvu zvejas metožu izmantošanu, dalībvalstīm jāņem vērā sociāli un ekoloģiski 
kritēriji.

Pārmērīgas kapacitātes samazināšana

Referente ir pārliecināta, ka daudzās Eiropas zivsaimniecībās nekavējoties jārisina pārmērīgas 
kapacitātes problēma. Ekonomiskās koncentrācijas dēļ NZK ir pārmērīgas kapacitātes 
samazināšanas līdzeklis. Tomēr tas attiecas tikai uz flotēm, kas zvejo tādas sugas, kuru zveja 
tiek regulēta ar NZK un kvotām. Zvejas piepūles limiti, kas paredzēti, piemēram, Regulā (EK) 
Nr. 1967/2006 (Vidusjūras regula), nešķiet piemēroti tirgošanai.

Lai flotes zvejas kapacitāti pielāgotu zvejas iespējām, priekšlikumā paredzēts, ka attiecīgās 
dalībvalstis drīkst izmantot alternatīvus līdzekļus. Tikai tad, ja 6 gados nav izdevies panākt 
vēlamo rezultātu, attiecīgajām zivsaimniecībām jāļauj tirgot zvejas koncesijas.

Turklāt kapacitātes pielāgošanas pasākumi galvenokārt jākoordinē dalībvalstīm savstarpēji —
tādēļ var un vajag izmantot daudzgadu plānus.
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Priekšlikumā ir arī skaidri noteikts, ka dalībvalstis drīkst ierobežot zvejas koncesiju 
tirgojamību, piemēram, atļaujot tirgot koncesijas tikai konkrētu flotes segmentu robežās.

Reģionalizācija / apspriešanās ar ieinteresētajām personām

Referentes priekšlikuma mērķis ir panākt dalībvalstu pasākumu labāku saskaņošanu, lai, 
daudzgadu plānā vai tehniskā pamatregulā deleģējot pilnvaras dalībvalstīm, novērstu valstu 
dažādo pasākumu sadrumstalotību.

Tādēļ ziņojuma projektā dalībvalstis tiek aicinātas sadarboties, pieņemot valstu (reģionus 
aptverošus) pasākumus.

Vienlaikus tiek stiprināta konsultatīvo padomju (bijušās RAC) nozīme, jo pirms pasākumu 
veikšanas ar tām jāapspriežas gan Komisijai, gan dalībvalstīm. Ja Komisija un dalībvalstis 
neievēro ieteikumus, tām jānorāda pamatoti iemesli. Tā konsultatīvās padomes varēs 
nodrošināt dalībvalstīs pieņemto pasākumu saskaņotību. Šo padomju līdzdalība veicina arī 
pieņemto noteikumu atzīšanu zivsaimniecības nozarē un pilsoniskajā sabiedrībā.

Lai vēl vairāk uzlabotu saskaņotību un nodrošinātu KZP mērķu īstenošanu, Komisijai regulāri 
jāizvērtē valstu pieņemtie pasākumi.

Ar konsultatīvajām padomēm jāapspriežas arī izkraušanas pienākuma ieviešanas laikā, lai 
pirms tā stāšanās spēkā iesniegtu priekšlikumus attiecībā uz pilnībā dokumentētas zvejas 
īstenošanu. Šīm padomēm jāizstrādā arī priekšlikumi par izņēmuma noteikumiem attiecībā uz 
zivju sugām, kurām ir lielas iespējas izdzīvot. Protams, šīs iespējas vēl ir jāpārbauda 
zinātniski.

Papildu pasākumi zivju krājumu atjaunošanai

Ziņojuma projektā ir papildināts Komisijas priekšlikums, 7.a pantā (jauns) ierosinot papildu 
pasākumu, ar ko dalībvalstīm uzliek pienākumu 3 gadus noteikt zvejas liegumu 10–
20 procentiem teritoriālo ūdeņu. Šo līdzekli var izmantot, lai, no vienas puses, aizsargātu 
viegli iznīcināmas dzīvotnes, un, no otras puses, nosakot zvejas liegumu, piemēram, 
nārstošanas vietās, palīdzētu arī palielināt zivju krājumu atjaunošanās ātrumu. Īpaši efektīvs 
šis pasākums ir teritorijās, kurās zivju krājumi līdz šim netiek apsaimniekoti pietiekamā mērā 
un par kurām nav pozitīvu datu.

Pārejas pasākums Vidusjūrai

Šobrīd ES nenosaka nozvejas limitus Vidusjūras reģiona valstīm. Lai gan ir valstu iniciatīvas, 
kuras vērtējamas atzinīgi, un, īstenojot Regulu (EK) Nr. 1967/2006 (Vidusjūras regula), 
Vidusjūras zvejniecības pārvaldības jomā ir notikušas pārmaiņas, stāvoklis vēl joprojām nav 
apmierinošs. Vidusjūrā ir īpaši liels pārzvejoto krājumu apjoms, dati ir īpaši negatīvi. Tā kā 
Vidusjūras flotes nav lielas, kontroles pasākumus ir ļoti sarežģīti īstenot.

Viena no lielākajām Vidusjūras problēmām ir Regulas (EK) Nr. 1967/2006 īstenošanas 
uzraudzība un daudzo dažādo mazo ostu dēļ apgrūtinātā izkrāvumu kontrole. Tādēļ referente 
ierosina Vidusjūrā ieviest teritoriālu (TURF) zvejas tiesību sistēmu. Tādējādi vienai zvejnieku 
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grupai tiks iedalīta konkrēta teritorija, kurā būs atļauts zvejot. Šis tiesībās balstītais 
instruments palielinās zvejnieku atbildīgumu. Tā kā zvejnieki būs ieinteresēti, lai neviens viņu 
teritorijā nelikumīgi nezvejotu, šāda sistēma ļaus izmantot zvejnieku paškontroles vai 
savstarpējas kontroles veidus.

Dalībvalstīm, nosakot ģeogrāfiskās TURF robežas, būtu jāņem vērā zvejas lieguma teritorijas, 
tā apvienojot šos abus pārvaldības instrumentus.

Dalībvalstīm jāgādā, lai zvejas izraisītu zivju mirstību TURF ierobežotu tādā mērā, ka tiek 
sasniegti regulas mērķi, jo īpaši maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma mērķis. Protams, šie 
ierobežojumi, kas varētu būt nozvejas vai zvejas piepūles limits, savstarpēji ir jāsaskaņo tām 
TURF, kurās tiek zvejotas vienas sugas zivis. Ja laika gaitā dati rāda, ka stāvoklis ir 
uzlabojies, Padome dažiem krājumiem ilgtermiņā varētu atcelt nozvejas un zvejas piepūles 
limitus.

Partnerības ar trešām valstīm zivsaimniecības kopējās pārvaldības jomā

Jūrās, kurās ES un valstīm ārpus ES ir kopīgi zivju krājumi, ES būtu jācenšas panākt 
zivsaimniecības kopējās pārvaldības uzlabojumus. Lai īstenotu šo mērķi, ir jāuzlabo ne vien 
reģionu zivsaimniecības organizāciju sadarbība, bet jānoslēdz arī divpusēji vai, ja vajadzīgs, 
daudzpusēji sadarbības nolīgumi. Saistībā ar šiem nolīgumiem ES varētu piešķirt finanšu 
līdzekļus un sniegt tehnisko palīdzību. Savukārt partnervalsts apņemas īstenot efektīvu 
zivsaimniecības pārvaldību, kas ir saderīga ar ES zivsaimniecības pārvaldību.


