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GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Zivsaimniecības komiteju 
ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.a atsauce (jauna)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

– ņemot vērā Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 349. pantu,

Or. fr

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 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, nodrošināt pienācīgus 
ienākumus zvejniekiem, stabilus tirgus, 
resursu pieejamību un to, ka produkti 
patērētājiem ir pieejami par saprātīgām 
cenām. 

Or. fr
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Attālāko reģionu ģeogrāfiskā 
situācija un zvejas nozares specifiskums 
šajos reģionos nosaka, lai kopējā 
zivsaimniecības politika un ar to saistītie 
līdzekļi varētu tikt pielāgoti un atbilstu šo 
reģionu īpatnībām, ierobežojumiem, 
papildu izmaksām un reālajai situācijai, 
kas ievērojami atšķiras no pārējās Eiropas 
Savienības. Šajā ziņā vajadzētu izmantot 
349. pantu, lai censtos sasniegt šo reģionu 
mērķus un to zvejas nozares attīstību 
nolūkā panākt ilgtspējību, jo regula nav 
pielāgota vienam vai vairākiem šiem 
reģioniem.

Or. fr

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Savienība ir Līgumslēdzēja puse 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
1982. gada 10. decembra Jūras tiesību 
konvencijā (UNCLOS), un tā ir ratificējusi 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
1995. gada 4. augusta Nolīgumu par ANO 
1982. gada 10. decembra Jūras tiesību 
konvencijas noteikumu īstenošanu attiecībā 
uz transzonālo zivju krājumu un tālu 
migrējošo zivju krājumu saglabāšanu un 
pārvaldību (ANO Zivju krājumu 
nolīgums). Turklāt tā ir akceptējusi 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas 
un lauksaimniecības organizācijas 
1993. gada 24. novembra Nolīgumu, lai 

(4) Savienība ir Līgumslēdzēja puse 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
1982. gada 10. decembra Jūras tiesību 
konvencijā (UNCLOS), un tā ir ratificējusi 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
1995. gada 4. augusta Nolīgumu par ANO 
1982. gada 10. decembra Jūras tiesību 
konvencijas noteikumu īstenošanu attiecībā 
uz transzonālo zivju krājumu un tālu 
migrējošo zivju krājumu saglabāšanu un 
pārvaldību (ANO Zivju krājumu 
nolīgums). Turklāt tā ir akceptējusi 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas 
un lauksaimniecības organizācijas 
1993. gada 24. novembra Nolīgumu, lai 
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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.

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. Šajā ziņā 
Attālāko reģionu konsultatīvās komitejas, 
kas sastāvētu no trim apakškomitejām 
(Dienvidrietumu ūdeņi, Indijas okeāna 
dienvidrietumu daļas ūdeņi, Antiļu un 
Gviānas baseina ūdeņi) izveide arī varētu 
sniegt pozitīvu ieguldījumu šo mērķu 
sasniegšanā starptautiskajos ūdeņos, kur 
pārzveja un nelegālā zveja ir patiesa 
pasaules mēroga problēma. 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. fr
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Pasaules konferencē par bioloģisko 
daudzveidību, kas notika Nagojā 
2010. gadā, Eiropas Savienība un tās 
dalībvalstis apņēmās cīnīties pret 
bioloģiskās daudzveidības zudumu. Tika 
pieņemta stratēģiska desmitgades 
programma pasaules bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzībai attiecībā uz 
zvejas nozari, kuras mērķi attiecas uz: 1) 
zivju un bezmugurkaulnieku ilgtspējīgu 
pārvaldību un izmantošanu, piemērojot 
ekosistēmas pieeju, lai izvairītos no 
pārzvejas, izmantojot atjaunošanas 
pasākumus attiecībā uz visām 
noplicinātajām vai apdraudētajām sugām 
un izvairoties no zvejas negatīvās ietekmes 
uz jūtīgo jūras ekosistēmu; 2) 
akvakultūrai labvēlīgu teritoriju 
ilgtspējīgu apsaimniekošanu; 3) kultivētu 
augu, lauksaimniecības un mājdzīvnieku 
un to savvaļas sugu ģenētiskās 
daudzveidības saglabāšanu, pēc iespējas 
samazinot to ģenētisko eroziju; 4) vismaz 
10 % piekrastes un jūras teritoriju 
aizsardzību līdz 2020. gadam.

Or. fr

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Kopējā zivsaimniecības politikā 
vajadzības gadījumā būtu pilnībā jāņem 
vērā dzīvnieku veselība, dzīvnieku 
labturība, pārtikas un barības nekaitīgums. 

(11) Kopējā zivsaimniecības politikā 
vajadzības gadījumā būtu pilnībā jāņem 
vērā dzīvnieku veselība, laba izturēšanās 
pret dzīvniekiem, pārtikas un barības 



PA\901563LV.doc 7/31 PE489.430v01-00

LV

nekaitīgums. 

Or. fr

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 8

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.

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(15) Jūras bioloģiskie resursi ap Azoru 
salām, Madeiru un Kanāriju salām būtu 
jāturpina uzskatīt par īpaši aizsargājamiem,
šo aizsardzību paplašinot attiecībā uz 
Gvadelupu, Gviānu, Martiniku, Majotu 
un Reinjonu, 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, un jāsaglabā stingra atļauja 
veikt zvejas darbības Gvadelupas, 
Gviānas, Martinikas, Majotas un 
Reinjonas ūdeņos tikai tiem zvejas 
kuģiem, kas reģistrēti to ostās, izņemot 
gadījumus, kad nolīgumu nosacījumos 
noteikts citādi un kad tos oficiāli 
apstiprinājušas kompetentās vietējās 
iestādes.

Or. fr

Grozījums Nr. 10

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 

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

un pakāpeniski jāīsteno pienākums izkraut
vai gadījumā, ja nav iespējams izkraut, 
pirms izmešanas atpakaļ jūrā stingri un 
precīzi uzskaitīt visas pārvaldīto krājumu 
nozvejas, ko gūst zvejas darbībās 
Savienības ūdeņos vai Savienības zvejas 
kuģi. 

Or. fr

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 12

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 

svītrots
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velkamos zvejas rīkus. Šādai sistēmai būtu 
jāveicina nozares radīti flotes 
samazinājumi un ekonomisko rādītāju 
uzlabojumi, tajā pašā laikā izveidojot 
juridiski drošu un ekskluzīvu nododamu 
zvejas koncesiju uz dalībvalsts ikgadējām 
zvejas iespējām. Tā kā jūras bioloģiskie 
resursi ir kopēji labumi, nododamām 
zvejas koncesijām būtu jādod tikai 
lietotāju tiesības uz dalībvalsts daļu no 
ikgadējām zvejas iespējām, un tām 
vajadzētu būt atsaucamām saskaņā ar 
pieņemtajiem noteikumiem. 

Or. fr

Grozījums Nr. 13

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. 14

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. 

svītrots
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Nododamo zvejas koncesiju sistēma būtu 
jāpiemēro krājumiem, par kuriem ir 
iedalītas zvejas iespējas.

Or. fr

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Savienībai jāpopularizē kopējās 
zivsaimniecības politikas mērķi 
starptautiskā mērogā. Šajā nolūkā 
Savienībai būtu jācenšas uzlabot reģionālo 
un starptautisko organizāciju darbība 
starptautisko zivju krājumu saglabāšanā un 
pārvaldībā, veicinot lēmumu pieņemšanu, 
kas balstīta uz zinātni un noteikumu labāku 
ievērošanu, labāku pārredzamību un 
ieinteresēto aprindu iesaistīšanos un 
cīnoties ar nelegālas, nereģistrētas un 
neregulētas (NNN) zvejas darbībām. 

(38) Savienībai jāpopularizē kopējās 
zivsaimniecības politikas mērķi 
starptautiskā mērogā. Šajā nolūkā 
Savienībai būtu jācenšas uzlabot reģionālo 
un starptautisko organizāciju darbība 
starptautisko zivju krājumu saglabāšanā un 
pārvaldībā, veicinot lēmumu pieņemšanu, 
kas balstīta uz zinātni un noteikumu labāku 
ievērošanu, labāku pārredzamību un
efektīvu ieinteresēto aprindu iesaistīšanos 
un cīnoties ar nelegālas, nereģistrētas un 
neregulētas (NNN) zvejas darbībām. 

Or. fr

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Ilgtspējīgas zivsaimniecības 
nolīgumiem, kas noslēgti ar trešām valstīm, 
būtu jānodrošina, ka Savienības zvejas 
darbības trešo valstu ūdeņos ir balstītas uz 
labākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
ieteikumiem, rūpējoties par jūras 
bioloģisko resursu ilgtspējīgu izmantošanu. 
Šiem nolīgumiem, kas paredz piekļuves 
tiesības apmaiņā pret Savienības finansiālu 

(39) Ilgtspējīgas zivsaimniecības 
nolīgumiem, kas noslēgti ar trešām valstīm, 
būtu jānodrošina, ka Savienības zvejas 
darbības trešo valstu ūdeņos ir balstītas uz 
labākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
ieteikumiem, rūpējoties par jūras 
bioloģisko resursu ilgtspējīgu izmantošanu. 
Šiem nolīgumiem, kas paredz piekļuves 
tiesības apmaiņā pret Savienības finansiālu 
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ieguldījumu, būtu jāpalīdz izveidot 
kvalitatīva pārvaldes sistēma, lai jo īpaši 
nodrošinātu efektīvus uzraudzības, 
kontroles un pārraudzības pasākumus.

ieguldījumu, būtu jāpalīdz izveidot 
kvalitatīva pārvaldes sistēma, lai jo īpaši 
nodrošinātu efektīvus uzraudzības, 
kontroles un pārraudzības pasākumus. 
Savienības kuģu zvejas darbības šo 
nolīgumu ietvaros nedrīkst veicināt zvejas 
darbību samazināšanos, kuras veic to 
valstu zvejnieki, ar kurām šie nolīgumi ir 
parakstīti, nedz arī šo zvejnieku krišanu 
nabadzībā.

Or. fr

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
39.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39a) Ilgtspējīgas zivsaimniecības 
nolīgumos, kas noslēgti ar trešām valstīm, 
ir jāietver atlikšanas klauzula, kas var 
stāties spēkā no brīža, kad šo trešo valstu 
zvejnieki apstrīd minētos nolīgumus tāpēc, 
ka Eiropas kuģu veiktās zvejas darbības 
rada kaitējumu resursiem, veicina šo 
valstu zvejnieku zvejas darbību 
samazināšanos vai šo valstu zvejnieku 
krišanu nabadzībā.

Or. fr

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
39.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39b) Pakāpeniski līdz 2020. gadam 
lielākā daļa nozvejas ilgtspējīgas 
zivsaimniecības nolīgumu ietvaros, kuri 
noslēgti ar trešām valstīm, jāizkrauj 
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vienas vai vairāku trešo valstu ostās, kas 
parakstījušas minēto nolīgumu; tas 
nepieciešams nolūkā veicināt patiesu un 
ilgtspējīgu šo valstu attīstību piekrastes 
izveides un zvejas produktu tirdzniecības 
jomā.

Or. fr

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48) Tirgus kopīgā organizācija būtu 
jāīsteno atbilstoši Savienības 
starptautiskajām saistībām, jo īpaši ņemot 
vērā Pasaules Tirdzniecības organizācijas 
noteikumus. Lai kopējās zivsaimniecības 
politikas īstenošana būtu sekmīga, ir 
vajadzīga efektīva kontroles, pārbaudes un 
noteikumu izpildes sistēma, tostarp cīņa 
pret NNN zvejas darbībām. Būtu jāizveido 
Savienības kontroles, pārbaudes un 
noteikumu izpildes sistēma, lai nodrošinātu 
kopējās zivsaimniecības politikas 
noteikumu ievērošanu

(48) Lai kopējās zivsaimniecības politikas 
īstenošana būtu sekmīga, ir vajadzīga 
efektīva kontroles, pārbaudes un 
noteikumu izpildes sistēma, tostarp cīņa 
pret NNN zvejas darbībām. Būtu jāizveido 
Savienības kontroles, pārbaudes un 
noteikumu izpildes sistēma, lai nodrošinātu 
kopējās zivsaimniecības politikas 
noteikumu ievērošanu
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Or. fr

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Lai nodrošinātu attiecīgo Savienības 
operatoru iesaistīšanos Savienības 
kontroles, pārbaudes un noteikumu 
izpildes sistēmā, dalībvalstīm vajadzētu 
būt iespējām pieprasīt zvejas licences 
turētājiem, kuru Savienības zvejas kuģu 
lielākais garums ir 12 metri vai vairāk, 
segt proporcionālu daļu no šādas sistēmas 
izmaksām.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 22

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 
jaunu konsultatīvo padomi un grozīt 
pašreizējo padomju kompetences jomas, jo 
īpaši ņemot vērā Melnās jūras specifiku.
Tomēr konsultatīvajām padomēm būtu 
jāiekļauj visi jūras baseini, un šajā ziņā 
būtu jāievieš pārsūdzības iespējas Eiropas 
Savienības Tiesā tiem reģioniem, kam 
nodarīts kaitējums, lai noteiktu Komisijai 
pienākumu tās izveidot attiecībā uz 
reģioniem, kas nav ietverti konsultatīvajās 
padomēs un kas faktiski ir diskriminēti.

Or. fr
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Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
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 līdz 
2017. 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.

Or. fr

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
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 
pārvaldībā, lai nodrošinātu to, ka tiek 
mazināta zvejas darbību ietekme uz jūras 
ekosistēmu nolūkā ilgtspējīgi saglabāt 
jūras bioloģisko daudzveidību un ūdeņu 
ekoloģisko ilgtspējību.

Or. fr
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Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
3. pants – 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) pēc iespējas izskauž nevēlamu piezveju 
no komerciāliem krājumiem un 
pakāpeniski nodrošina to, ka visas nozvejas 
no šādiem krājumiem tiek izkrautas, vai, ja 
tas nav izdarāms, kuģiem tiek izvirzīts 
stingrs pienākums noteikt un uzskaitīt 
nevēlamo piezveju pirms tās izmešanas 
atpakaļ jūrā;

Or. fr

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
3. pants – 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; vienlaikus 
ņemot vērā to, ka sociālās sistēmas nav 
saskaņotas Eiropas līmenī;

Or. fr

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
3. pants – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) palīdz sasniegt pienācīgu dzīves līmeni 
un ienākumus tiem, kas ir atkarīgi no 
zvejas darbībām;
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Or. fr

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
4. pants – 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; tas tiek 
panākts, aizvien meklējot iespēju 
nodrošināt daudzlīmeņu vertikālo 
pārvaldību;

Or. fr

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

– “maksimālais ilgtspējīgas ieguves 
apjoms” ir vislielākais biomasas 
daudzums, ko vidēji un ilgtermiņā var 
iegūt no zivju krājuma esošajos vides 
apstākļos, neietekmējot vairošanās 
procesu un resursa attīstību;

Or. fr

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ievērojot saskaņā ar III nodaļu 
pieņemtos pasākumus, Savienības zvejas 
kuģiem ir vienlīdzīga piekļuve ūdeņiem un 

1. Ievērojot saskaņā ar III nodaļu 
pieņemtos pasākumus, Savienības zvejas 
kuģiem ir vienlīdzīga piekļuve ūdeņiem un 
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resursiem visos Savienības ūdeņos, 
izņemot tos, kuri minēti 2. un 3. punktā.

resursiem visos Savienības ūdeņos, 
izņemot tos, kuri minēti 2. un 3. punktā, un 
izņemot to attālāko reģionu ūdeņus, kas 
noteikti Līguma 349. pantā. 

Or. fr

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
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 Azoru salu, 
Madeiras, Kanāriju salu, Gvadelupas, 
Gviānas, Martinikas, Majotas un 
Reinjonas 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 
zvejo un var pierādīt, ka tie minētajos 
ūdeņos zvejo tradicionāli un nepārtraukti 
vairāk nekā 50 gadu, un ciktāl šādi kuģi 
nepārsniedz tradicionāli īstenoto zvejas 
piepūli. Dalībvalstis informē Komisiju par 
ierobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar šo 
punktu. 

Or. fr

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Prioritārs uzdevums ir izstrādāt 
daudzgadu plānus, kuros paredzēti 
saglabāšanas pasākumi, lai uzturētu vai 

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

atjaunotu zivju krājumus, kas pārsniedz 
maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma 
nodrošināšanai vajadzīgo līmeni. Šajos 
plānos ņem vērā sociālekonomiskos 
aspektus, kas ietver nepieciešamos 
saglabāšanas pasākumus un paredz 
kompensācijas zvejniekiem un vietējām 
ekonomikām, lai neradītu kaitējumu 
piekrastes un jūras reģionu attīstībai.

Or. fr

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
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 2017. gadam sniedz ieguldījumu visu 
krājumu atjaunošanā un uzturēšanā tādā 
līmenī, kas pārsniedz maksimālā 
ilgtspējīgas ieguves apjoma nodrošināšanai 
vajadzīgo līmeni. 

Or. fr

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

izņemot gadījumus, kad tās pirms 
izmešanas atpakaļ jūrā tiek stingri 
identificētas, reģistrētas un uzskaitītas, un 
izņemot gadījumus, kad tās izmanto kā 
dzīvo ēsmu, saskaņā ar šādu grafiku:

Or. fr

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Daudzgadu plānā, kas izveidots atbilstīgi 
9., 10. un 11. pantam, dalībvalstīm var būt

1. Daudzgadu plānā, kas izveidots atbilstīgi 
9., 10. un 11. pantam, dalībvalstīm pēc 
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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. 

apspriešanās ar reģionālām struktūrām, 
kas veic zvejniecības pārvaldību, 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. fr

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Komisijas pieņemto saglabāšanas 
pasākumu, kas apturēti pēc apspriešanās 
ar attiecīgām reģionālām struktūrām, 
kuras veic zvejniecības pārvaldību, mērķis 
ir nodrošināt to, ka tiek sasniegti 
daudzgadu plānā noteiktie mērķi un 
mērķapjomi. Līdz ar Komisijas deleģētā 
akta pieņemšanu dalībvalsts pasākumi, kas 
nav savietojami ar vai nav piemēroti 
mērķu īstenošanai, zaudē spēku.

Or. fr

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
21. pants – 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 

Tehnisko pasākumu sistēmā, kas izveidota 
atbilstīgi 14. pantam, dalībvalstīm pēc 
apspriešanās ar reģionālām struktūrām, 
kas veic zvejniecības pārvaldību, ir atļauts 
saskaņā ar minēto sistēmu pieņemt 
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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:

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:

Or. fr

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
21. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
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. fr
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Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) neļauj efektīvi sasniegt tehnisko 
pasākumu sistēmā izklāstītos mērķus. 

b) neļauj sasniegt tehnisko pasākumu 
sistēmā izklāstītos mērķus. 

Or. fr

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
24. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Komisijas pieņemto tehnisko pasākumu, 
kas apturēti pēc apspriešanās ar 
attiecīgām reģionālām struktūrām, kuras 
veic zvejniecības pārvaldību, mērķis ir 
nodrošināt to, ka tiek sasniegti tehnisko 
pasākumu sistēmas mērķi. Līdz ar 
Komisijas deleģētā akta pieņemšanu 
dalībvalsts pasākumi, kas nav savietojami 
ar vai nav piemēroti mērķu īstenošanai,
zaudē spēku.

Or. fr

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
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 

4. Zvejas koncesijas tiek apvienotas, lai 
juridiskas vai fiziskas personas, atzītas 
ražotāju organizācijas vai reģionālas 
zvejniecības pārvaldības struktūras veiktu 
to kolektīvu pārvaldību. Dalībvalstis, 
pamatojoties uz pārredzamiem un 
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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. 

objektīviem kritērijiem, var ierobežot 
tiesības saņemt nododamas zvejas 
koncesijas. 

Or. fr

Grozījums Nr. 45

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

Or. fr

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
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. Visas nododamās zvejas koncesijas vai 
to daļu dalībvalstī ar reģionālu 
zvejniecības pārvaldības struktūru 
starpniecību vai ražotāju organizācijās
var nodot šādu koncesiju saņemttiesīgu 
turētāju starpā. Šādai nodošanai nekādā 
ziņā nedrīkst būt tirdzniecības darījuma 
raksturs.
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Or. fr

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis var reglamentēt nododamu 
zvejas koncesiju nodošanu, paredzot 
nosacījumus, lai šāda nodošana notiktu, 
pamatojoties uz pārredzamiem un 
objektīviem kritērijiem. 

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
32. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

32. pants svītrots
Individuālu zvejas iespēju noma

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



PE489.430v01-00 26/31 PA\901563LV.doc

LV

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

Or. fr

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
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, kad tas izrādās 
nepieciešams, paredz savu flotu zvejas 
kapacitātes koriģēšanas pasākumus, lai 
panāktu faktisku līdzsvaru starp šo zvejas 
kapacitāti un savām zvejas iespējām.

Or. fr

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
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, 
kas piešķirts no Eiropas Zivsaimniecības 
fonda 2007.–2013. gada plānošanas 
perioda līdzekļiem, nav atļauta, ja vien 
iepriekš netiek anulēta zvejas licence.

Or. fr
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Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Savienība piedalās zvejniecības jomā 
izveidotu starptautisku organizāciju, 
tostarp reģionālu zvejniecības pārvaldības 
organizāciju (RZPO), darbībās saskaņā ar 
starptautiskām saistībām un politikas 
mērķiem un atbilstīgi 2. un 3. pantā 
izklāstītajiem mērķiem. Savienība deleģē 
kompetentās reģionālās iestādes vai to 
reģionu konsultatīvās padomes, kas 
minēti Līguma 349. pantā, piedalīties to 
attiecīgajās RZPO.

Or. fr

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
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, kā arī uz reģionu, 
konsultatīvo padomju un attiecīgo 
reģionālo zvejniecības pārvaldības 
struktūru ieteikumiem, lai nodrošinātu to,
ka tiek uzturēti vai atjaunoti zvejas resursi, 
kuri pārsniedz maksimālā ilgtspējīgas 
ieguves apjoma nodrošināšanai vajadzīgo 
līmeni, un ka tiek pienācīgi ņemta vērā un 
pausta reģionu, konsultatīvo padomju un 
reģionālo zvejniecības pārvaldības 
struktūru izteiktā nostāja.

Or. fr
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Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
41. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Lai nodrošinātu tādu zvejas resursu 
saglabāšanos, kuri pārsniedz maksimālā 
ilgtspējīgas ieguves apjoma nodrošināšanai 
vajadzīgo līmeni, un lai zvejniekiem no 
vienas vai vairākām trešām valstīm, uz ko 
attiecas šie nolīgumi, nodrošinātu, ka to 
zvejas kapacitāte netiek samazināta,
Savienības zvejas kuģi iegūst tikai 
pieļaujamās nozvejas pārpalikumu, ko trešā 
valsts noteikusi saskaņā ar Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Jūras tiesību 
konvencijas 62. panta 2. punktu un kas 
noteikts, pamatojoties uz labāko pieejamo 
zinātnisko ieteikumu un attiecīgo 
informāciju, ar kuru apmainījusies 
Savienība un attiecīgā trešā valsts, par 
attiecīgo krājumu kopējo zvejas piepūli. 

Or. fr

Grozījums Nr. 55

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Savienības nolīgumi paredz 
pienākumu visu vai lielāko daļu nozvejas, 
ko tie gūst vienas vai vairāku to trešo 
valstu ūdeņos, kuras ir parakstījušas 
nolīgumu, izkraut šīs trešās valsts vai 
valstu ostās, lai aktīvi piedalītos šo valstu 
un to zvejas nozares attīstībā.

Or. fr
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Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
42. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) nodrošinātu tādas krasta apsardzes 
izveidošanu trešā valstī, kas spējīga 
uzņemties ūdeņu aizsardzības un to 
Savienības kuģu, kas zvejo šīs valsts 
teritoriālajos ūdeņos, iegūtās nozvejas 
kontroles jautājumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
52. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Saskaņā ar 55. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz minētā pielikuma grozījumiem, 
lai mainītu vai izveidotu jaunas 
konsultatīvo padomju kompetences jomas 
vai izveidotu jaunas konsultatīvās 
padomes. Tomēr gadījumā, kad specifisks 
jūras baseins nav iekļauts nevienā 
konsultatīvajā padomē, Eiropas 
Savienības Tiesa nosaka pienākumu 
Komisijai izveidot šo trūkstošo 
konsultatīvo padomi, tiklīdz pie tās šajā 
ziņā vērsusies dalībvalsts, reģions vai 
reģionāla zvejniecības pārvaldības 
struktūra.

Or. fr
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Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
53. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) iesniegt Komisijai ieteikumus un 
ierosinājumus attiecībā uz nostāju, ko tai 
jāsaglabā RZPO. 

Or. fr

Grozījums Nr. 59

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Tiklīdz Komisija paredz pieņemt 
jaunus pasākumus attiecībā uz 
konsultatīvo padomi vai reglamentēt 
šādas padomes zvejas baseinu, tā iepriekš 
lūdz šīs padomes atzinumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
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. Kā 
novērotājus var pieņemt trešās valstis vai 
organizācijas, kas pārstāv attiecīgā jūras 
baseina trešo valstu zvejas nozari.

Or. fr
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Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. sleja – 5. rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dienvidrietumu ūdeņi Dienvidrietumu ūdeņi, Indijas okeāna 
dienvidrietumu daļas ūdeņi, Antiļu un 
Gviānas baseina ūdeņi

Or. fr

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. sleja – 5. rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

ICES VIII, IX un X zona (ūdeņi ap Azoru 
salām) un CECAF 34.1.1., 34.1.2. un 
34.2.0. zona (ūdeņi ap Madeiru un 
Kanāriju salām), Indijas okeāna 
dienvidrietumu daļas ūdeņi un Antiļu un 
Gviānas baseina ūdeņi

Or. fr


