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Grozījums Nr. 63
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Kopējai zivsaimniecības politikai ir 
jānodrošina nodarbinātības līmeņa 
paaugstināšana zvejas un akvakultūras 
nozarē, zvejnieku un akvakultūras jomas 
darbinieku darba apstākļu uzlabošana, 
nodrošinot atbilstīgu sociālās aizsardzības 
līmeni un konkrētā veidā garantējot 
godīgu un taisnīgu konkurenci ar trešām 
valstīm un Savienības dalībvalstīm, 
nepieļaujot konkurences izkropļojumus, 
kuru pamatā ir pārmērīgas darba izmaksu 
atšķirības. Šajā sakarā kopējā 
zivsaimniecības politika paredz 
nosacījumus attiecībā uz jūras nozarē 
strādājošajiem piemērojamo sociālo 
tiesību aktu saskaņošanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 64
Riikka Manner

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Savienība ir Līgumslēdzēja puse 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
1982. gada 10. decembra Jūras tiesību 
konvencijā (UNCLOS), un tā ir ratificējusi 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
1995. gada 4. augusta Nolīgumu par ANO 
1982. gada 10. decembra Jūras tiesību 
konvencijas noteikumu īstenošanu attiecībā 
uz transzonālo zivju krājumu un tālu 

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

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

Or. fi
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Grozījums Nr. 65
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 66
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Zvejniecības mērķi tika noteikti 
lēmumā par stratēģisko plānu bioloģiskās 
daudzveidības jomā 2011.–2020. gadam, 
ko pieņēma Konvencijas par bioloģisko 
daudzveidību pušu konferencē; kopējai 
zivsaimniecības politikai būtu jānodrošina 
saskaņotība ar bioloģiskās daudzveidības 
mērķiem, kurus pieņēmusi Eiropadome, un 

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

mērķiem, kas norādīti Komisijas 
paziņojumā "Mūsu dzīvības garantija, 
mūsu dabas kapitāls — bioloģiskās 
daudzveidības stratēģija līdz 2020. gadam", 
jo īpaši, lai sasniegtu maksimālo 
ilgtspējīgas ieguves apjomu.

Or. fr

Grozījums Nr. 67
María Irigoyen Pérez

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 68
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
10. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 69
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr
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Grozījums Nr. 70
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Integrētās jūrlietu politikas un 
kopējās zivsaimniecības politikas ietvaros 
ir jāapzina tālāko reģionu, jo īpaši tādu 
tālāko reģionu, kuriem nav kontinentālā 
šelfa un kuru resursi galvenokārt ir 
izvietoti zvejas vietās un jūras pacēlumos, 
īpatnības. Šīm neaizsargātajām 
bioģeogrāfiskajām zonām un to 
pieejamībai ir jābūt aizsargātai, un tās ir 
jāizmanto atkarībā no tajos mītošajiem 
resursiem.

Or. pt

Grozījums Nr. 71
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr
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Grozījums Nr. 72
Riikka Manner

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Ir jāpievērš īpaša uzmanība 
savvaļas lašu aizsardzībai Baltijas jūrā. 
Saskaņā ar Starptautiskās jūras 
pētniecības padomes (SJPP) aprēķiniem 
savvaļas lašu krājumu līmenis nav 
ilgtspējīgs. Tāpēc SJPP uzskata, ka lašu 
krājumu regulējuma pamatā jābūt 
populācijas situācijas izvērtējumam 
ikvienā ūdenstecē. Vēl tā uzskata, ka, 
zvejojot jūrā un nepievēršot uzmanību 
nozvejotajām populācijām, tiek 
apgrūtināta lašu iespēja nokļūt līdz 
nārstošanas vietai upē, no kuras tie ir 
izpeldējuši. Lielāku savvaļas lašu krājumu 
atjaunošana ir svarīga arī no mazāk blīvi 
apdzīvotu reģionu viedokļa Eiropas 
ziemeļos, jo savvaļas lasis ir ļoti svarīgs to 
iedzīvotāju resurss, kuri mīt Ziemeļu upju 
baseinu apkaimē, un reģionālās 
ekonomikas resurss.

Or. fi

Grozījums Nr. 73
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 74
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(18) Ir vajadzīgi pasākumi, lai samazinātu 
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.

Or. fr

Grozījums Nr. 75
María Irigoyen Pérez

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(18) Ir vajadzīgi pasākumi, lai novērstu un 
samazinātu 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 un plānoti jāīsteno 
pienākums izkraut visas pārvaldīto 
krājumu nozvejas, ko gūst zvejas darbībās 
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Savienības zvejas kuģi. Savienības ūdeņos vai Savienības zvejas 
kuģi.

Or. es

Pamatojums

Izmetumu izskaušana, kurā ir jāņem vērā dažādu zvejas vietu īpatnības, ir jāīsteno 
pakāpeniski, plānoti un samērīgos termiņos.

Grozījums Nr. 76
María Irigoyen Pérez

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(22) Ņemot vērā zvejniecības nozares 
nestabilo ekonomisko stāvokli un daudzu
piekrastes un salu reģionu atkarību no 
zvejas darbībām, ir jāpārskata relatīvās 
stabilitātes koncepcija un jānodrošina 
zvejas darbību stabilitāte, kā arī šīs 
nozares un reģionu, kas ir no tās atkarīgi, 
sociālekonomiskā dzīvotspēja, sadalot 
zvejas iespējas starp dalībvalstīm, 
pamatojoties uz prognozējamo krājumu 
daļu katrai dalībvalstij.

Or. es

Grozījums Nr. 77
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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



PE491.301v01-00 12/58 AM\905399LV.doc

LV

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 78
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(27) Dalībvalstīm attiecībā uz savu 12 jūras 
jūdžu zonu un 100 jūras jūdžu zonu tālāko 
reģionu gadījumā to ekskluzīvās 
ekonomikas zonas robežās būtu jāļauj 
pieņemt saglabāšanas un pārvaldības 
pasākumus, kas piemērojami visiem 
Savienības zvejas kuģiem ar nosacījumu, 
ka tad, ja šādi pasākumi attiecas uz 
Savienības zvejas kuģiem no citām 
dalībvalstīm, pieņemtie pasākumi nav 
diskriminējoši, ir notikusi iepriekšēja 
apspriešanās ar citām ieinteresētajām 
dalībvalstīm un Savienība nav pieņēmusi 
pasākumus, kuri īpaši attiecas uz 
saglabāšanu un pārvaldību minētajā zonā.

Or. fr

Grozījums Nr. 79
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. pt

Grozījums Nr. 80
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 81
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(29) Nododamu zvejas koncesiju sistēma 
attiecībā uz lielāko daļu pārvaldīto krājumu 
saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku 
būtu jāīsteno ne vēlāk kā 2013. gada 
31. decembrī attiecībā uz kuģiem, kuru 
garums ir 15 metri vai vairāk, un visiem 
pārējiem kuģiem, kas zvejo ar velkamiem 
zvejas rīkiem. Dalībvalstis nododamas 
zvejas koncesijas var nepiemērot līdz 
15 metriem gariem kuģiem, izņemot 
kuģus, kas izmanto velkamos zvejas rīkus. 
Šādai sistēmai būtu jāveicina flotes jaudas 
pielāgošana, ja ir konstatēta pārzvejas 
situācija, un ekonomisko rādītāju 
uzlabojumi, tajā pašā laikā izveidojot 
juridiski drošu un ekskluzīvu nododamu 
zvejas koncesiju uz dalībvalsts ikgadējām 
zvejas iespējām. Tā kā jūras bioloģiskie 
resursi ir kopēji labumi, nododamām 
zvejas koncesijām būtu jādod tikai lietotāju 
tiesības uz dalībvalsts daļu no ikgadējām 
zvejas iespējām, un tām vajadzētu būt 
atsaucamām saskaņā ar pieņemtajiem 
noteikumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 82
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(29) Nododamu zvejas koncesiju sistēma, 
kas ir pieņemama brīvprātīgi katrā 
dalībvalstī, attiecībā uz lielāko daļu 
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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.

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.

Or. pt

Grozījums Nr. 83
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Iespējamā nododamo zvejas 
koncesiju sistēmas piemērošana 
nenovēršami novedīs pie zvejas iespēju 
privatizācijas un komercializācijas, kā arī 
priekšrocību radīšanas lieliem 
uzņēmumiem un kuģiem, un vēl ir 
jāuzrauga un jāaizsargā mazapjoma zveja 
un piekrastes zveja, kas ir galvenās darba 
un saimnieciskās darbības nodrošinātājas 
piekrastes reģionos.

Or. pt
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Grozījums Nr. 84
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 85
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. pt

Grozījums Nr. 86
Alain Cadec
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Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 87
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(31) Mazapjoma zvejas flotu specifika un 
sociāli ekonomiskā nestabilitāte attaisno to, 
ka dalībvalstis brīvprātīgi pieņem 
nododamo koncesiju sistēmas. Nododamo 
zvejas koncesiju sistēma būtu jāpiemēro 
krājumiem, par kuriem ir iedalītas zvejas 
iespējas.

Or. pt

Grozījums Nr. 88
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
31.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31a) Ņemot vērā zvejas mazapjoma 
raksturu tālākajos reģionos, reģionālajām 
kompetentajām iestādēm ir jāuztic tādas 
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pārvaldības sistēmas izveide, kas atbilst šo 
reģionu ostā reģistrēto flotu jaudai.

Or. fr

Grozījums Nr. 89
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Dalībvalstīm būtu jāpārvalda savāktie 
dati un tie jādara pieejami zinātnisko datu 
galalietotājiem, balstoties uz Savienības 
daudzgadu programmu. Turklāt 
dalībvalstīm būtu jāsadarbojas savā starpā, 
lai koordinētu datu vākšanas darbības. 
Vajadzības gadījumā dalībvalstīm attiecībā 
uz datu vākšanu būtu arī jāsadarbojas ar 
trešām valstīm, ar kurām ir kopīgs jūras 
baseins.

(36) Dalībvalstīm būtu jāpārvalda savāktie 
dati un tie jādara pieejami zinātnisko datu 
galalietotājiem, balstoties uz Savienības 
daudzgadu programmu. Turklāt 
dalībvalstīm būtu jāsadarbojas savā starpā, 
lai koordinētu datu vākšanas darbības. 
Vajadzības gadījumā dalībvalstīm attiecībā 
uz datu vākšanu būtu arī jāsadarbojas ar 
trešām valstīm, ar kurām ir kopīgs jūras 
baseins, ja iespējams, ar šim nolūkam 
izveidotas reģionālās organizācijas 
starpniecību.

Or. fr

Grozījums Nr. 90
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(37) Būtu jānostiprina zinātne zvejniecības 
jomā, īstenojot valsts mērogā pieņemtas 
zinātnisko zvejniecības datu vākšanas, 
pētniecības un inovāciju programmas 
koordinācijā ar citām dalībvalstīm, kā arī 
Savienības pētniecības un inovāciju 
sistēmas rīkus un kompetentu 
cilvēkresursu un finanšu atbalsta
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nostiprināšanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 91
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
39.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39a) Savienībai, slēdzot ilgtspējīgas 
zvejas nolīgumus ar trešām valstīm, kuras 
darbojas vienā jūras baseinā ar tālāko 
reģionu, ir jānodrošina taisnīga resursu 
sadale, atbalstot zvejas nozares attīstību 
šajos reģionos.

Or. fr

Grozījums Nr. 92
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
41.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41a) Ir jāgarantē pārredzama sistēma 
zvejas jomā notikušo konsultāciju 
kopumam starp Savienību un tās 
kaimiņos esošajām trešām valstīm, lai 
apmainītos ar informāciju par zvejas 
iespējām un izplatītu to vai piešķirtu 
kuģiem piekļuvi attiecīgajiem ūdeņiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 93
Patrice Tirolien
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Regulas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 94
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(47) Ir jāstiprina Savienības zvejniecības 
un akvakultūras nozares konkurētspēja un 
jāvienkāršo sistēma, lai uzlabotu nozares 
ražošanas un tirdzniecības darbību 
pārvaldību; zvejas un akvakultūras 
produktu tirgus kopīgai organizācijai būtu 
jānodrošina vienlīdzīgi konkurences 
apstākļi visiem tirgotajiem zvejas un 
akvakultūras produktiem neatkarīgi no tā, 
vai tie ir no Savienības vai trešām valstīm, 
jāsniedz iespējas patērētājiem izdarīt labāk 
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patēriņš un būtu jāuzlabo ekonomiskās 
zināšanas un informētība par Savienības 
tirgiem visā piegādes ķēdē.

pamatotu izvēli un jāatbalsta atbildīgs 
patēriņš un būtu jāuzlabo ekonomiskās 
zināšanas un informētība par Savienības 
tirgiem visā piegādes ķēdē. Būtu 
jānodrošina, ka zvejas un akvakultūras 
produktu kopīgā tirgus organizācija 
piemēro zvejas un akvakultūras produktu 
importam nosacījumus saskaņā ar 
starptautiski atzītiem sociālajiem un vides 
standartiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 95
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(47) Ir jāstiprina Savienības zvejniecības 
un akvakultūras nozares konkurētspēja un 
jāvienkāršo sistēma, lai uzlabotu nozares 
ražošanas un tirdzniecības darbību 
pārvaldību, nodrošinot tādu tirdzniecības 
sadarbspēju ar trešām valstīm, lai 
garantētu līdztiesīgus nosacījumiem 
visiem Savienības tirgus dalībniekiem ne 
tikai no zvejas vietu ilgtspējas, bet arī 
slimību profilakses viedokļa; zvejas un 
akvakultūras produktu tirgus kopīgai 
organizācijai būtu jānodrošina vienlīdzīgi 
konkurences apstākļi visiem Savienībā 
tirgotajiem zvejas un akvakultūras 
produktiem, jāsniedz iespējas patērētājiem 
izdarīt labāk pamatotu izvēli un jāatbalsta 
atbildīgs patēriņš un būtu jāuzlabo 
ekonomiskās zināšanas un informētība par 
Savienības tirgiem visā piegādes ķēdē.

Or. pt
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Grozījums Nr. 96
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
54. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(54) Ir lietderīgi, lai Komisija būtu 
pilnvarota ar deleģētiem aktiem izveidot 
divas jaunas konsultatīvās padomes un 
grozīt pašreizējo padomju kompetences 
jomas, jo īpaši ņemot vērā Melnās jūras un 
tālāko reģionu specifiku.

Or. fr

Grozījums Nr. 97
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
54.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54a) Turpinot īstenot Komisijas 
pamatnostādnes par reģionalizācijas un 
subsidiaritātes principu, kā arī lai 
nodrošinātu aktīvāku ieinteresēto personu 
līdzdalību un jo īpaši ņemtu vērā to 
īpatnību jutīgo raksturu, ir jāizveido 
reģionālā konsultatīvā padome tālākajiem 
reģioniem.

Or. pt

Grozījums Nr. 98
Rosa Estaràs Ferragut

Regulas priekšlikums
I daļa – 2. pants – 1. punkts
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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 
dzīvu ūdens resursu izmantošanu, kā 
rezultātā ir iespējama zveja un 
akvakultūra noturīgos vides, ekonomiskos 
un sociālos apstākļos, veicinot šīs nozares 
konkurētspēju, kā arī sociālo aizsardzību 
un nodarbinātības un dzīves kvalitātes 
uzlabošanu zvejas un akvakultūras zonās.

Or. es

Pamatojums

Sociālekonomiskie aspekti būtu jāizvirza kopējās zivsaimniecības politikas mērķu priekšplānā, 
nevis jāatvirza otrajā plānā.

Grozījums Nr. 99
Luís Paulo Alves

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 
to, ka zvejas un akvakultūras darbības 
sagādā ilgtermiņā noturīgus vides, 
ekonomiskos un sociālos apstākļus 
zvejnieku kopienās dažādos Savienības 
reģionos un palīdz nodrošināt pārtikas 
pieejamību.

Or. pt

Grozījums Nr. 100
Rosa Estaràs Ferragut

Regulas priekšlikums
I daļa – 2. pants – 2. punkts
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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 
pārvaldībā, un tās mērķis ir līdz 
2020. gadam pēc iespējas nodrošināt to, lai 
dzīvo jūras bioloģisko resursu 
izmantošanas rezultātā tiktu atjaunotas un 
uzturētas izmantojamo sugu populācijas, 
kas ir aptuveni maksimālā ilgtspējīgas 
ieguves apjoma nodrošināšanai vajadzīgajā 
līmenī.

Or. es

Pamatojums

Komisijas ierosinātais mērķis nodrošināt maksimāli ilgtspējīgas ieguves apjomu nav reāli 
sasniedzams un var kļūt par iemeslu flotu pielāgošanai, tādējādi izraisot nopietnas sekas, kā 
arī ir jāparedz vieglāk realizējami mērķi.

Grozījums Nr. 101
Alain Cadec

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 
pārvaldībā, un tās mērķis ir uzturēt vai 
atjaunot izmantojamo sugu populācijas, 
kas pārsniedz maksimālā ilgtspējīgas 
ieguves apjoma nodrošināšanai vajadzīgo 
līmeni līdz 2020. gadam.

Or. fr

Grozījums Nr. 102
Luís Paulo Alves
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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 kā 
pamatprincips tiek īstenota ekosistēmas 
pieeja zvejniecības pārvaldībā, lai 
garantētu zvejas vietu ilgtspēju atbilstoši 
pieejamajiem resursiem, rūpējoties par 
vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu visiem, 
un lai nodrošinātu to, ka tiek mazināta 
zvejas darbību ietekme uz jūras 
ekosistēmu.

Or. pt

Grozījums Nr. 103
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ir jābūt iespējai izmantot zvejas zonās 
iepriekš uzkrāto profesionālo pieredzi un 
tradīcijas, lai radītu jaunas specializācijas 
ar mērķi nodrošināt ilgtspējīgu attīstību 
un uzlabot dzīves kvalitāti minētajās 
zonās, kā arī radītu jauniešu interesi par 
darbošanos šajā jomā.

Or. ro

Grozījums Nr. 104
James Nicholson

Regulas priekšlikums
I daļa – 2. pants – 4.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Kopējā zivsaimniecības politika 
atbalsta reģionalizētu politiku, lai 
dalībvalstis varētu izstrādāt un īstenot 
pārvaldības plānus.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Luís Paulo Alves

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) izskauž nevēlamu piezveju no 
komerciāliem un nekomerciāliem
krājumiem un pakāpeniski nodrošina to, ka 
visas nozvejas no šādiem krājumiem tiek 
izkrautas, paturot prātā, ka kompensācijas 
ir jāpiešķir izmetumu aizlieguma politikas 
izraisīto grūtību dēļ;

Or. pt

Grozījums Nr. 106
Alain Cadec

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) būtiski samazina nevēlamu piezveju no 
komerciāliem krājumiem;

Or. fr
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Grozījums Nr. 107
María Irigoyen Pérez

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

Or. es

Pamatojums

Nevēlama piezveja ir jānovērš un jāsamazina.

Grozījums Nr. 108
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

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) sagādā apstākļus efektīvām zvejas 
darbībām ekonomiski dzīvotspējīgā un 
konkurētspējīgā zvejas nozarē, garantējot 
līdzsvarotas konkurences nosacījumus 
zvejas un akvakultūras produktu 
tirdzniecības ietvaros;

Or. fr

Grozījums Nr. 109
Luís Paulo Alves

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

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

b) sagādā apstākļus efektīvām zvejas 
darbībām ekonomiski dzīvotspējīgā un 
konkurētspējīgā zvejas nozarē, ņemot vērā 
nepieciešamību nodrošināt šīs nozares 
nākotni;

Or. pt

Grozījums Nr. 110
María Irigoyen Pérez

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) sagādā apstākļus no sociālā un 
ekonomiskā viedokļa ilgtspējīgām un
efektīvām zvejas darbībām ekonomiski 
dzīvotspējīgā un konkurētspējīgā zvejas 
nozarē;

Or. es

Grozījums Nr. 111
Rosa Estaràs Ferragut

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, ņemot vērā grūtības, kas izriet 
no ekonomiskajiem, sociālajiem un 
ģeogrāfiskajiem ierobežojumiem, 
piemēram, atrašanās uz salām un 
attālība;
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Or. es

Grozījums Nr. 112
Rosa Estaràs Ferragut

Regulas priekšlikums
I daļa – 3. pants – 1. daļa – fa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) atzīst piekrastes un mazapjoma zvejas 
un gliemeņu audzēšanas nozīmi 
populāciju veidošanā, pārpilnības 
radīšanā un dzīvotspējīga izmantošanas 
modeļa nostiprināšanā.

Or. es

Grozījums Nr. 113
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
I daļa – 4. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) skaidri noteikta kompetence Savienības, 
valsts, reģionālā un vietējā līmenī;

a) skaidri noteikta kompetence Savienības, 
valsts, reģionālā un vietējā līmenī, lai 
nodrošinātu decentralizētu tuvuma 
pārvaldību, kurā ir ņemta vērā reālā 
situācija katrā valstī, zvejas zonā, flotē un 
zvejas resursā un tā raksturlielumi;

Or. pt

Grozījums Nr. 114
Rosa Estaràs Ferragut

Regulas priekšlikums
I daļa – 4. pants – 1. daļa – aa punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) dažādu zvejas zonu īpatnību ņemšana 
vērā, pielietojot reģionālo pieeju;

Or. es

Grozījums Nr. 115
Rosa Estaràs Ferragut

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pasākumu ieviešana saskaņā ar labāko 
pieejamo zinātnisko ieteikumu;

b) pasākumu ieviešana saskaņā ar labāko 
pieejamo zinātnisko ieteikumu, 
nepieciešamības gadījumā paredzot 
diferenciāciju un pārejas periodu 
noteikšanu;

Or. es

Grozījums Nr. 116
Alain Cadec

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 aprindu iesaistīšana, jo 
īpaši ar konsultatīvo padomju 
starpniecību, visos posmos no pasākumu 
izstrādes līdz īstenošanai;

Or. fr

Grozījums Nr. 117
María Irigoyen Pérez
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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 aprindu iesaistīšana 
visos posmos no pasākumu izstrādes līdz 
īstenošanai un novērtēšanai;

Or. es

Grozījums Nr. 118
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
I daļa – 5. pants – 1. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– “Savienības ūdeņi” ir ūdeņi, kas ir 
dalībvalstu suverenitātē vai jurisdikcijā, 
izņemot Līguma II pielikumā minētajām 
teritorijām piegulošos ūdeņus;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. fr

Grozījums Nr. 119
Riikka Manner

Regulas priekšlikums
I daļa – 5. pants – 1. daļa – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– “jūras bioloģiskie resursi” ir iegūstamās 
un pieejamās jūras ūdeņu dzīvo organismu 
sugas, ieskaitot anadromās un katadromās 
sugas, visos dzīves cikla posmos;

– “jūras bioloģiskie resursi” ir iegūstamās 
un pieejamās jūras ūdeņu dzīvo organismu 
sugas;

Or. fi

Pamatojums

Anadromās sugas, kas vairojas saldūdenī, nav uzskatāmas par jūras bioloģiskajiem 
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resursiem.

Grozījums Nr. 120
Alain Cadec

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. 1967/200634

19. pantu, un turētājs tās var nodot citiem 
šādu nododamu zvejas koncesiju 
saņemttiesīgiem turētājiem;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 121
Rosa Estaràs Ferragut

Regulas priekšlikums
I daļa – 5. pants – 1. daļa – 20.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– “piekrastes un mazapjoma zveja” ir 
zvejas veids, ar ko nodarbojas kuģi, kuru 
garums nepārsniedz 15 metrus vai kuri 
atrodas jūrā mazāk nekā 24 stundas;

Or. es

Grozījums Nr. 122
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
II daļa – 6. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Ūdeņos, kas atrodas ne vairāk kā 
100 jūras jūdžu attālumā no bāzes līnijām 
un zvejas vietu un jūras pacēlumu zonā 
vairāk nekā 100 jūras jūdžu attālumā 
Azoru salās, Madeirā un Kanāriju salās, 
attiecīgās dalībvalstis no 2013. gada 
1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim 
var ierobežot zveju, atļaujot to veikt tikai 
šo salu ostās reģistrētiem kuģiem. 
Piekļuves nodrošināšana Savienības 
kuģiem, kuri tradicionāli zvejo minētajos 
ūdeņos, ir atkarīga no zivju resursu 
ilgtspējas. Dalībvalstis informē Komisiju 
par ierobežojumiem, kas noteikti saskaņā 
ar šo punktu.

Or. pt

Grozījums Nr. 123
Patrice Tirolien

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr
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Grozījums Nr. 124
Alain Cadec

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 125
Alain Cadec

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 ļauj 
būtiski samazināt nevēlamu piezveju no 
komerciāliem krājumiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 126
Alain Cadec
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Regulas priekšlikums
III daļa – II sadaļa – 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. Prioritārs uzdevums ir izstrādāt 
daudzgadu plānus, kuros paredzēti 
saglabāšanas pasākumi, lai uzturētu vai 
atjaunotu zivju krājumus maksimālā 
ilgtspējīgas ieguves apjoma nodrošināšanai 
vajadzīgajā līmenī.

Or. fr

Grozījums Nr. 127
James Nicholson

Regulas priekšlikums
III daļa – II sadaļa – 9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Daudzgadu plāni pamatojas uz 
labākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
datiem, un tajos izmanto piesardzīgu 
pieeju pieejamo datu un novērtēšanas 
metožu ierobežojumu gadījumā un visus 
kvantificētos nenoteiktību avotus.

Or. en

Pamatojums

Daudzgadu plānu pamatā būtu jābūt tikai piesardzības principam, ja nav labāko pieejamo 
zinātnisko datu.

Grozījums Nr. 128
Rosa Estaràs Ferragut

Regulas priekšlikums
III daļa – II sadaļa – 9. pants – 4.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Piemērojot un izstrādājot daudzgadu 
plānus, ir ņemta vērā nepieciešamība 
pakāpeniski ieviest nepieciešamos 
pielāgojumus, izvairoties no pārmērīgi īsu 
termiņu noteikšanas, izņemot ārkārtas 
gadījumos, un izstrādāt 
sociālekonomiskās ietekmes pētījumu, 
kurā ieinteresētajiem dalībniekiem būtu 
jāsniedz savs ieguldījums.

Or. es

Grozījums Nr. 129
Rosa Estaràs Ferragut

Regulas priekšlikums
III daļa – II sadaļa – 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 
ļauj līdz 2015. gadam atjaunot un uzturēt 
visus krājumus tādā līmenī, kas ir pēc 
iespējas aptuveni maksimālā ilgtspējīgas 
ieguves apjoma nodrošināšanai vajadzīgajā 
līmenī.

Or. es

Grozījums Nr. 130
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
III daļa – II sadaļa – 10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Daudzgadu plānos paredz zvejas 
izraisītas zivju mirstības pielāgojumus, lai 

1. Daudzgadu plānos paredz zvejas 
izraisītas zivju mirstības pielāgojumus, lai 
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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.

panāktu zvejas izraisītu zivju mirstību, kas 
ļauj līdz 2020. gadam atjaunot un uzturēt 
visus krājumus maksimālā ilgtspējīgas 
ieguves apjoma nodrošināšanai vajadzīgajā 
līmenī.

Or. fr

Grozījums Nr. 131
James Nicholson

Regulas priekšlikums
III daļa – II sadaļa – 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, ar 
mērķi līdz 2015. gadam atjaunot un uzturēt 
visus krājumus tādā līmenī, kas pārsniedz 
maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma 
nodrošināšanai vajadzīgo līmeni.

Or. en

Pamatojums

Maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma (MSY) sasniegšana līdz 2015. gadam nav reāli 
iespējama, un tā ir jāaizstāj ar fMSY līdz 2015. gadam un bMSY pēc tam, kad iespējams.

Grozījums Nr. 132
Rosa Estaràs Ferragut

Regulas priekšlikums
III daļa – II sadaļa – 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 

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

paredz piesardzības pasākumus, kas 
nodrošina attiecīgo krājumu līdzvērtīgu 
saglabāšanās pakāpi.

Or. es

Grozījums Nr. 133
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
III daļa – II sadaļa – 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 maksimālā ilgtspējīgas ieguves 
apjoma nodrošināšanai vajadzīgajā līmenī, 
daudzgadu plānos paredz piesardzības 
pasākumus, kas nodrošina attiecīgo 
krājumu līdzvērtīgu saglabāšanās pakāpi.

Or. fr

Grozījums Nr. 134
James Nicholson

Regulas priekšlikums
III daļa – II sadaļa – 11. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) skaidrus termiņus, kuros jāsasniedz 
kvantitatīvi nosakāmie mērķapjomi;

d) skaidrus un reālus termiņus, kuros 
jāsasniedz kvantitatīvi nosakāmie 
mērķapjomi;

Or. en

Grozījums Nr. 135
Alain Cadec
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Regulas priekšlikums
III daļa – II sadaļa – 11. pants – 1. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) tehniskus pasākumus, tostarp nevēlamas 
nozvejas izskaušanas pasākumus;

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

Or. fr

Grozījums Nr. 136
Riikka Manner

Regulas priekšlikums
III daļa – II sadaļa – 11. pants – 1. daļa – g punkts

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 mērķus, kas 
attiecas uz anadromo un katadromo sugu 
dzīves cikla daļu, kuru tās pavada 
saldūdenī; īpašus pasākumus, lai noteiktu 
anadromo sugu ilgtspējīgu zvejošanu 
atbilstoši sugai;

Or. en

Pamatojums

Jaukta anadromo sugu krājumu zvejošana nav selektīva, tāpēc būtu jāpievērš īpaša uzmanība 
tās ierobežošanai un pasākumiem, ar kuriem KZP var nodrošināt dažādu krājumu 
dzīvotspēju.

Grozījums Nr. 137
Rosa Estaràs Ferragut

Regulas priekšlikums
III daļa – II sadaļa – 11. pants – 1. daļa – ja punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. es

Grozījums Nr. 138
James Nicholson

Regulas priekšlikums
III daļa – II sadaļa – 11. pants – 1. daļa – ja punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) reaģēšanas mehānismu neparedzētām 
situācijām.

Or. en

Pamatojums

Reģiona bioloģisko resursu pārvaldība var mainīties salīdzinoši īsā laika posmā gan uz labo, 
gan slikto pusi. To apstiprina līdzšinējā pieredze reģionos, kas ir izstrādājuši daudzgadu 
plānus, kuri pašreizējo neelastīgo noteikumu dēļ nav pielāgoti situācijai resursu jomā un to 
izmantošanas iespējām.

Grozījums Nr. 139
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
III daļa – II sadaļa – 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 zivju 
krājumus maksimālā ilgtspējīgas ieguves 
apjoma nodrošināšanai vajadzīgajā līmenī, 
uzlabojot selektivitāti zivju izmēra ziņā un 
attiecīgā gadījumā sugu ziņā;

Or. fr
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Grozījums Nr. 140
Rosa Estaràs Ferragut

Regulas priekšlikums
III daļa – II sadaļa – 14. pants – 1. daļa – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) ņem vērā šo pasākumu pieņemšanas 
izraisītās sociālekonomiskās sekas.

Or. es

Grozījums Nr. 141
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
III daļa – II sadaļa – 15. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 142
Rosa Estaràs Ferragut

Regulas priekšlikums
III daļa – II sadaļa – 15. pants – 1. daļa – a punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ne vēlāk kā no 2014. gada 1. janvāra: a) ne vēlāk kā no 2024. gada 1. janvāra:

Or. es

Pamatojums

Nozvejas izskaušanai ir jānosaka vismaz sešus mēnešus ilgs pārejas periods, lai būtu 
pietiekami daudz laika aprīkot kuģus ar selektīvākiem zvejas rīkiem.
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Grozījums Nr. 143
Rosa Estaràs Ferragut

Regulas priekšlikums
III daļa – II sadaļa – 15. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) ne vēlāk kā no 2025. gada 1. janvāra: 
menca, heks, jūrasmēle;

Or. es

Pamatojums

Nozvejas izskaušanai ir jānosaka vismaz sešus mēnešus ilgs pārejas periods, lai būtu 
pietiekami daudz laika aprīkot kuģus ar selektīvākiem zvejas rīkiem.

Grozījums Nr. 144
Rosa Estaràs Ferragut

Regulas priekšlikums
III daļa – II sadaļa – 15. pants – 1. daļa – c punkts

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 2026. 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 un sarkanasari.

Or. es

Pamatojums

Nozvejas izskaušanai ir jānosaka vismaz sešus mēnešus ilgs pārejas periods, lai būtu 
pietiekami daudz laika aprīkot kuģus ar selektīvākiem zvejas rīkiem. Tas nebūtu piemērojams 
sugām, uz kurām ir attiecināmas KPN un kvotas.
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Grozījums Nr. 145
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
III daļa – II sadaļa – 15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants
Būtisks nevēlamas piezvejas no 

komerciāliem krājumiem samazinājums
1. Eiropas Parlaments un Padome, ņemot 
vērā ZZTEK un attiecīgo konsultatīvo 
padomju atzinumu, kā arī ietekmes 
novērtējumu, kuru mērķis ir analizēt 
nevēlamas piezvejas cēloņus, 
secinājumus, nosaka mērķus būtiskai 
nevēlamas piezvejas no regulētiem 
komerciāliem krājumiem samazināšanai, 
ņemot vērā katras zvejas vietas īpatnības. 
Šos mērķus var iekļaut attiecībā uz 
konkrētu zvejas vietu vai reģionālo zonu 
izstrādātos daudzgadu plānos.
2. Saglabāšanas minimālo atsauces
vērtību nosaka, balstoties uz labākajiem 
pieejamajiem zinātniskajiem ieteikumiem 
attiecībā uz 1. punktā minētajiem zivju 
krājumiem. Nozveju no šiem zivju 
krājumiem, kuras apjoms ir mazāks nekā 
saglabāšanas minimālais atsauces 
apjoms, drīkst tirgot tikai lietošanai 
cilvēku uzturā vai nodot apstiprinātām 
labdarības organizācijām.

Or. fr

Grozījums Nr. 146
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
III daļa – II sadaļa – 16. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 147
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
III daļa – II sadaļa – 16. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Katra dalībvalsts attiecībā uz kuģiem, 
kas peld ar tās karogu, pieņem lēmumu 
par šai dalībvalstij piešķirto zvejas iespēju 
sadalīšanas metodi. Tā informē Komisiju 
par izvēlēto sadalīšanas metodi.

Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar IV sadaļas, ar ko nosaka nododamas zvejas koncesijas, svītrošanu. 
Katrai dalībvalstij ir jādod iespēja izvēlēties tai piešķirto zvejas iespēju sadalīšanas metodi 
saskaņā ar subsidiaritātes principu. Tādējādi dalībvalstīm tiek dota iespēja izveidot 
nododamu zvejas koncesiju sistēmu, ja tās to vēlas.

Grozījums Nr. 148
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
III daļa – III sadaļa – I nodaļa – 17. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saglabāšanas pasākumi, kas pieņemti 
saskaņā ar daudzgadu plāniem

Saglabāšanas pasākumi un reģionālā 
līmenī izstrādāti tehniskie pasākumi

Or. fr
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Grozījums Nr. 149
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
III daļa – III sadaļa – I nodaļa – 17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Daudzgadu plānā, kas izveidots
atbilstīgi 9., 10. un 11. pantam, 
dalībvalstīm var būt atļauts saskaņā ar 
minēto daudzgadu plānu pieņemt 
pasākumus, kuros nosaka saglabāšanas
pasākumus, kas piemērojami kuģiem, 
kuri peld ar attiecīgo dalībvalstu karogu, 
un kas attiecas uz tādiem krājumiem 
Savienības ūdeņos, kuru nozvejai tām ir 
iedalītas zvejas iespējas.

1. Lai izstrādātu vai īstenotu daudzgadu 
plānus, kas izstrādāti atbilstīgi 9., 10. un 
11. pantam, dalībvalstīm, kuras ir 
nepastarpināti ieinteresētas attiecīgajā 
zvejā, būtu cieši jāsadarbojas ar 
konsultatīvajām padomēm tehnisko 
pasākumu vai katras zvejas vietas 
īpatnībām pielāgotu saglabāšanas
pasākumu izstrādē.

Or. fr

Grozījums Nr. 150
James Nicholson

Regulas priekšlikums
III daļa – III sadaļa – I nodaļa – 17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Daudzgadu plānā, kas izveidots atbilstīgi 
9., 10. un 11. pantam, dalībvalstīm var būt
atļauts saskaņā ar minēto daudzgadu plānu 
pieņemt pasākumus, kuros nosaka 
saglabāšanas pasākumus, kas piemērojami 
kuģiem, kuri peld ar attiecīgo dalībvalstu 
karogu, un kas attiecas uz tādiem 
krājumiem Savienības ūdeņos, kuru 
nozvejai tām ir iedalītas zvejas iespējas.

1. Daudzgadu plānā, kas izveidots atbilstīgi 
9., 10. un 11. pantam, dalībvalstīm ir
atļauts saskaņā ar minēto daudzgadu plānu 
pieņemt pasākumus, kuros nosaka 
saglabāšanas pasākumus, kas piemērojami 
kuģiem, kuri peld ar attiecīgo dalībvalstu 
karogu, un kas attiecas uz tādiem 
krājumiem Savienības ūdeņos, kuru 
nozvejai tām ir iedalītas zvejas iespējas.

Or. en

Pamatojums

„Var būt” aizstāšana ar „ir” ir svarīga, ja vēlamies īstenot jēgpilnu reģionalizāciju un 
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pilnvaru nodošanu dalībvalstīm un reģioniem, lai tie varētu pieņemt savus saglabāšanas 
pasākumus.

Grozījums Nr. 151
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
III daļa – III sadaļa – I nodaļa – 17. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis, kuras ir nepastarpināti 
ieinteresētas attiecīgajā zvejā, nodrošina 
to, ka ciešā sadarbībā ar konsultatīvajām 
padomēm saglabāšanas pasākumi vai 
tehniskie pasākumi:

Or. fr

Grozījums Nr. 152
Rosa Estaràs Ferragut

Regulas priekšlikums
III daļa – III sadaļa – I nodaļa – 17. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) ņem vērā reģionālo konsultatīvo 
padomju izteiktos priekšlikumus.

Or. es

Grozījums Nr. 153
Rosa Estaràs Ferragut

Regulas priekšlikums
III daļa – III sadaļa – I nodaļa – 20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar 55. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētus aktus, lai 

1. Saskaņā ar 55. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētus aktus, lai 
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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.

noteiktu saglabāšanas pasākumus 
zvejniecībām, uz kurām attiecas daudzgadu 
plāns, ņemot vērā reģionālo konsultatīvo 
padomju priekšlikumus, ja dalībvalstis, 
kurām atļauts veikt pasākumus atbilstīgi 
17. pantam, nepaziņo šādus pasākumus 
Komisijai termiņā, kas ir nosakāms katrā
daudzgadu plānā.

Or. es

Grozījums Nr. 154
Rosa Estaràs Ferragut

Regulas priekšlikums
III daļa – III sadaļa – I nodaļa – 20. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 155
James Nicholson

Regulas priekšlikums
III daļa – III sadaļa – II nodaļa – 21. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tehnisko pasākumu sistēmā, kas izveidota 
atbilstīgi 14. pantam, dalībvalstīm var būt
atļauts saskaņā ar minēto sistēmu pieņemt 
pasākumus, kuros nosaka tehniskos 
pasākumus, kas piemērojami kuģiem, kuri 
peld ar attiecīgo dalībvalstu karogu, un kas 
attiecas uz tādiem krājumiem attiecīgo 
dalībvalstu ūdeņos, kuru nozvejai tām ir 

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

iedalītas zvejas iespējas. Dalībvalstis 
nodrošina to, ka šādi tehniskie pasākumi:

Or. en

Grozījums Nr. 156
Rosa Estaràs Ferragut

Regulas priekšlikums
III daļa – III sadaļa – II nodaļa – 21. pants – 1. daļa – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) ņem vērā reģionālo konsultatīvo 
padomju izteiktos priekšlikumus.

Or. es

Grozījums Nr. 157
Rosa Estaràs Ferragut

Regulas priekšlikums
III daļa – III sadaļa – II nodaļa – 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, ņemot 
vērā reģionālo konsultatīvo padomju 
priekšlikumus, 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.

Or. es

Grozījums Nr. 158
Rosa Estaràs Ferragut
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Regulas priekšlikums
III daļa – III sadaļa – II nodaļa – 24. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 159
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
III daļa – IV sadaļa – 26. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts pasākumi 12 jūras jūdžu zonā Dalībvalsts pasākumi 12 jūras jūdžu zonā 
un 100 jūras jūdžu zonā ap tālākajiem 
reģioniem

Or. fr

Grozījums Nr. 160
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
III daļa – IV sadaļa – 26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts 12 jūras jūdžu zonā no savas 
bāzes līnijas var veikt nediskriminējošus 
zivju krājuma saglabāšanas un pārvaldības 
pasākumus un pasākumus, lai mazinātu 
zvejas ietekmi uz jūras ekosistēmu 

1. Dalībvalsts 12 jūras jūdžu zonā no savas 
bāzes līnijas un 100 jūras jūdžu zonā ap 
tālākajiem reģioniem to ekskluzīvās 
ekonomikas zonas robežās var veikt 
nediskriminējošus zivju krājuma 
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saglabāšanos, ar nosacījumu, ka Savienība 
nav pieņēmusi tieši minētajam apgabalam 
paredzētus saglabāšanas un pārvaldības 
pasākumus. Dalībvalsts pasākumi ir 
saderīgi ar 2. un 3. pantā izklāstītajiem 
mērķiem un nav mazāk stingri kā spēkā 
esošajos Savienības tiesību aktos noteiktie 
pasākumi.

saglabāšanas un pārvaldības pasākumus un 
pasākumus, lai mazinātu zvejas ietekmi uz 
jūras ekosistēmu saglabāšanos, ar 
nosacījumu, ka Savienība nav pieņēmusi 
tieši minētajam apgabalam paredzētus 
saglabāšanas un pārvaldības pasākumus. 
Dalībvalsts pasākumi ir saderīgi ar 2. un 
3. pantā izklāstītajiem mērķiem un nav 
mazāk stingri kā spēkā esošajos Savienības 
tiesību aktos noteiktie pasākumi.

Or. fr

Grozījums Nr. 161
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
IV daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. fr

Pamatojums

Nododamo zvejas koncesiju atcelšana ir saistīta ar jauno 16. pantu, kas katrai dalībvalstij 
dod iespēju izvēlēties tai piešķirto zvejas iespēju sadalīšanas metodi saskaņā ar 
subsidiaritātes principu. Tādējādi dalībvalstīm tiek dota iespēja izveidot nododamu zvejas 
koncesiju sistēmu, ja tās to vēlas.

Grozījums Nr. 162
James Nicholson

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. Katra dalībvalsts ne vēlāk kā 2013. gada 
31. decembrī var brīvprātīgi izveidot
nododamu zvejas koncesiju sistēmu, kas 
attiecas uz:
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Or. en

Pamatojums

Piekļuves piešķiršana zvejai ir jāpielāgo vietējam un valsts kontekstam; tāpēc NZK sistēma 
nedrīkst būt vienīgā obligātā sistēma. Dalībvalstīm ir jābūt elastīgai iespējai pielāgot 
piekļuves piešķiršanas zvejai sistēmu, lai tā būtu pēc iespējas labāk pielāgota tās vietējam un 
valsts kontekstam.

Grozījums Nr. 163
Luís Paulo Alves

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. Katra dalībvalsts ne vēlāk kā 2013. gada 
31. decembrī var brīvprātīgi izveidot
nododamu zvejas koncesiju sistēmu, kas 
attiecas uz:

Or. pt

Grozījums Nr. 164
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
IV daļa – 27. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) visiem zvejas kuģiem, kuru lielākais 
garums ir 12 metri vai vairāk, un

a) visiem zvejas kuģiem, kuru lielākais 
garums ir 15 metri vai vairāk, un

Or. fr

Grozījums Nr. 165
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
IV daļa – 27. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) visiem zvejas kuģiem, kuru lielākais 
garums ir mazāks par 15 metriem un kuri 
zvejo ar velkamiem zvejas rīkiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 166
Rosa Estaràs Ferragut

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.

2. Dalībvalstis var paplašināt nododamu 
zvejas koncesiju sistēmu, attiecinot to uz 
mazapjoma zvejas kuģiem, un par to tās 
informē Komisiju.

Or. es

Grozījums Nr. 167
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
IV daļa – 27. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nododamo zvejas koncesiju sistēma nav 
piemērojama tālākajiem reģioniem, tomēr 
reģionālo kompetento iestāžu pienākums 
ir izstrādāt flotu jaudas pārvaldības 
sistēmu un iesniegt to Komisijai 
apstiprinājuma saņemšanai.

Or. fr
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Grozījums Nr. 168
Younous Omarjee

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Nododamo zvejas koncesiju sistēma 
nav piemērojama tālākajos reģionos.

Or. fr

Grozījums Nr. 169
Riikka Manner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Nododamās zvejas koncesijas nav 
piemērojamas anadromo zivju krājumiem.

Or. fi

Grozījums Nr. 170
James Nicholson

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 

4. Nododamas zvejas koncesijas dalībvalsts 
drīkst iedalīt tāda zvejas kuģa īpašniekam, 
kas ir aktīvi iesaistīts zvejā un kas peld ar 
attiecīgās dalībvalsts karogu, vai 
juridiskām vai fiziskām personām, kas ir 
aktīvi iesaistītas zvejā attiecīgajā 
dalībvalstī, tikai izmantošanai zvejā ar 
šādu kuģi. Nododamas zvejas koncesijas 
var apvienot, lai juridiskas vai fiziskas 
personas vai atzītas ražotāju organizācijas 
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objektīviem kritērijiem, var ierobežot 
tiesības saņemt nododamas zvejas 
koncesijas.

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

Or. en

Pamatojums

Nododamo zvejas koncesiju apmaiņai būtu jābūt iespējamai tikai starp aktīviem zvejniekiem 
attiecīgajā dalībvalstī.

Grozījums Nr. 171
James Nicholson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Ieviešot nododamu zvejas koncesiju 
sistēmu, dalībvalstīm ir jāpielāgo to 
noteikumi, lai aizsargātu piekrastes zvejas 
intereses un aizsargātu pret sistēmas 
negatīvajiem aspektiem, piemēram, 
pārmērīga koncentrācija vai spekulācijas.

Or. en

Pamatojums

Koncentrācija un spekulācijas attiecībā uz zvejas koncesijām un reģionu piekrastes 
zvejniecības interešu neaizsargāšana ir reāls drauds atbilstīgai nododamo zvejas koncesiju 
sistēmas darbībai.

Grozījums Nr. 172
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
V daļa – 34. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 173
Alain Cadec

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

Or. fr

Grozījums Nr. 174
Alain Cadec

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.

svītrots
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Or. fr

Grozījums Nr. 175
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
XII daļa – 52. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Tālāko reģionu jomā izveidoto 
konsultatīvo padomi veidos trīs daļas: 
lielā Karību jūras reģiona daļa, kas aptver 
Gvadelupu, Martiniku, Gviānu; 
dienvidrietumu Indijas okeāna daļa, kas 
aptver Reinjonu un Majotu, un visbeidzot 
Makronēzijas daļa, kas aptver Kanāriju 
salas, Azoru salas un Madeiru.

Or. fr

Grozījums Nr. 176
Rosa Estaràs Ferragut

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 pieņemamā termiņā 
atsaucas uz ikvienu ieteikumu, 
ierosinājumu vai informāciju, kas saņemta 
atbilstīgi 1. pantam, un ņem vērā 
reģionālo konsultatīvo padomju 
ieteikumus attiecībā uz lēmumu 
pieņemšanu.

Or. es

Grozījums Nr. 177
Riikka Manner
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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, grīvu un dabisko ūdensteču 
aizsardzības apvienības un citas interešu 
grupas, kuras skar kopējā zivsaimniecības 
politika.

Or. fi

Grozījums Nr. 178
Alain Cadec

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 
galvenokārt ietilpst organizācijas, kas 
pārstāv zivsaimniecības operatorus un arī
citas interešu grupas, kuras skar kopējā 
zivsaimniecības politika.

Or. fr

Grozījums Nr. 179
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Regulas priekšlikums
III pielikums – tabula – 1.a aile (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Melnā jūra
Kompetences joma – GFCM ģeogrāfiskais 
apakšapgabals saskaņā ar rezolūcijā 
GFCM/33/2009/2 noteikto



PE491.301v01-00 58/58 AM\905399LV.doc

LV

Or. en


