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22.4.2015 A8-0128/50 

Grozījums Nr.  50 
Jarosław Wałęsa, Gabriel Mato 
PPE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0128/2015 
Jarosław Wałęsa 
Daudzgadu plāns mencas, reĦăes un brētliĦas krājumiem Baltijas jūrā un zvejniecībām, kas 
šos krājumus izmanto 
COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Regulas priekšlikums 
25. apsvērums 
 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(25) Attiecībā uz termiĦiem jānorāda, ka 
attiecīgo krājumu maksimālais ilgtspējīgas 
ieguves apjoms būtu jāpanāk līdz 
2015. gadam. Pēc tam tas būtu jāuztur. 

(25) Attiecībā uz termiĦiem attiecīgo 
krājumu mērėapjoms, ja iespējams, būtu 
jāpanāk līdz 2015. gadam. Izmantošanas 
apmēru sasniegšana vēlākā laikā būtu 
jāatĜauj tikai tad, ja to sasniegšana līdz 
2015. gadam nopietni apdraudētu 
iesaistīto zvejas flotu sociālo un 
ekonomisko ilgtspēju. Pēc 2015. gada 
minētie izmantošanas apmēri būtu 
jāsasniedz cik vien iespējams drīz un 
jebkurā gadījumā ne vēlāk par 
2020. gadu. Pēc tam mērėis būtu jāuztur. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/51 

Grozījums Nr.  51 

Jarosław Wałęsa, Gabriel Mato 
PPE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0128/2015 
Jarosław Wałęsa 
Daudzgadu plāns mencas, reĦăes un brētliĦas krājumiem Baltijas jūrā un zvejniecībām, kas 
šos krājumus izmanto 
COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts 
 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Attiecīgo krājumu zvejas izraisītas zivju 
mirstības mērėapjoms ir jāsasniedz līdz 
2015. gadam un pēc tam jāuztur šādos 
diapazonos. 

1. Attiecīgo krājumu zvejas izraisītas zivju 
mirstības mērėapjomā Ħem vērā jaunākos 
zinātniskos ieteikumus, un tie, ja 
iespējams, ir jāsasniedz līdz 2015. gadam 
un pakāpeniski pieaugošā veidā vēlākais 
līdz 2020. gadam un pēc tam jāuztur. 
Attiecīgo krājumu zvejas izraisītu mirstību 
nosaka šādos diapazonos. 

Krājums Zvejas izraisītas 
zivju mirstības 
mērėapjomu 
diapazons 

Krājums Zvejas izraisītas 
zivju mirstības 
mērėapjomu 
diapazons 

Baltijas jūras 
rietumdaĜas 
menca 

0,23–0,29 Baltijas jūras 
rietumdaĜas 
menca 

0 līdz FMSY 
 

Baltijas jūras 
austrumdaĜas 
menca 

0,41–0,51 Baltijas jūras 
austrumdaĜas 
menca 

0 līdz FMSY 

Baltijas jūras 
centrālās daĜas 
reĦăe 

0,23–0,29 Baltijas jūras 
centrālās daĜas 
reĦăe 

0 līdz FMSY 

Rīgas jūras līča 
reĦăe 

0,32–0,39 Rīgas jūras līča 
reĦăe 

0 līdz FMSY 

Botnijas jūras 
reĦăe 

0,13–0,17 Botnijas jūras 
reĦăe 

0 līdz FMSY 

Botnijas līča 
reĦăe 

Nav noteikts Botnijas līča 
reĦăe 

Nav noteikts 

Baltijas jūras 
rietumdaĜas reĦăe 

0,25–0,31 Baltijas jūras 
rietumdaĜas reĦăe 

0 līdz FMSY 
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Baltijas jūras 
brētliĦa 

0,26–0,32 Baltijas jūras 
brētliĦa 

0 līdz FMSY 

 FMSY (zvejas izraisīta zivju mirstība, kas 
atbilst maksimālā ilgtspējīgas ieguves 
apjoma sasniegšanai) vērtības iegūst 
jaunākajos zinātniskajos ieteikumos, kas 
ir uzticami un pieejami, un zvejas 
izraisītai zivju mirstības (F) vērtībai 
vajadzētu būt zemākai nekā FMSY. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/52 

Grozījums Nr.  52 

Nils Torvalds 
ALDE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0128/2015 
Jarosław Wałęsa 
Daudzgadu plāns mencas, reĦăes un brētliĦas krājumiem Baltijas jūrā un zvejniecībām, kas 
šos krājumus izmanto 
COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts 
 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Attiecīgo krājumu zvejas izraisītas zivju 
mirstības mērėapjoms ir jāsasniedz līdz 
2015. gadam un pēc tam jāuztur šādos 
diapazonos. 

1. Attiecīgo krājumu zvejas izraisītas zivju 
mirstības mērėapjomā Ħem vērā jaunākos 
zinātniskos ieteikumus, un tie, ja 
iespējams, ir jāsasniedz līdz 2015. gadam 
un pakāpeniski pieaugošā veidā vēlākais 
līdz 2020. gadam un pēc tam jāuztur. 
Attiecīgo krājumu zvejas izraisītu mirstību 
nosaka šādos diapazonos. 

Krājums Zvejas izraisītas 
zivju mirstības 
mērėapjomu 
diapazons 

Krājums Zvejas izraisītas 
zivju mirstības 
mērėapjomu 
diapazons 

Baltijas jūras 
rietumdaĜas 
menca 

0,23–0,29 Baltijas jūras 
rietumdaĜas 
menca 

0–0,26 

Baltijas jūras 
austrumdaĜas 
menca 

0,41–0,51 Baltijas jūras 
austrumdaĜas 
menca 

0 līdz FMSY 

Baltijas jūras 
centrālās daĜas 
reĦăe 

0,23–0,29 Baltijas jūras 
centrālās daĜas 
reĦăe 

0–0,22 

Rīgas jūras līča 
reĦăe 

0,32–0,39 Rīgas jūras līča 
reĦăe 

0–0,32 

Botnijas jūras 
reĦăe 

0,13–0,17 Botnijas jūras 
reĦăe 

0–0,12 

Botnijas līča Nav noteikts Botnijas līča 0 līdz FMSY 
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reĦăe reĦăe 

Baltijas jūras 
rietumdaĜas reĦăe 

0,25–0,31 Baltijas jūras 
rietumdaĜas reĦăe 

0–0,32 

Baltijas jūras 
brētliĦa 

0,26–0,32 Baltijas jūras 
brētliĦa 

0–0,26 

 Zivju mirstības (F) vērtībai vajadzētu 
tiekties uz 0,8 x FMSY. 

Or. en 

Pamatojums 

ICES 2015. gada 31. martā publicēja galīgās vērtības. Šis grozījums ir tehnisks 
atjauninājums, kas ievieto jaunākās atjauninātās ICES vērtības regulas 4. pantā, kā 
pieĦemts Zivsaimniecības komitejā. 
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22.4.2015 A8-0128/53 

Grozījums Nr.  53 

Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 
S&D grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0128/2015 
Jarosław Wałęsa 
Daudzgadu plāns mencas, reĦăes un brētliĦas krājumiem Baltijas jūrā un zvejniecībām, kas 
šos krājumus izmanto 
COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1.a punkts (jauns) 
 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Kad ir pieejami jaunie zinātniskie dati 
par mirstības rādītājiem vai minimālo 
nārsta bara biomasu, Komisijai ir 
pilnvaras pieĦemt deleăētos aktus saskaĦā 
ar 15. pantu, lai būtu iespējams pārskatīt 
plānu, Ħemot vērā jaunākos zinātniskos 
datus. Atjaunināšanai būtu jānotiek 
samērīgā termiĦā, lai ievērotu ar zvejas 
darbībām saistītās intereses un lai varētu 
uzraudzīt, cik efektīvi ir pieĦemtie 
pasākumi, kas saistīti ar biomasu. 

Or. en 

 
 


