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22.4.2015 A8-0128/54 

Grozījums Nr.  54 
Linnéa Engström 
Verts/ALE grupas vārdā 
Anja Hazekamp 
GUE/NGL 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 
8. apsvērums 
 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Ir lietderīgi izveidot vairāksugu 
zvejniecību plānu, Ħemot vērā mencas, 
reĦăes un brētliĦas krājumu savstarpējo 
dinamiku un neatstājot bez ievērības arī šo 
krājumu zvejniecībā gūtās piezvejas sugu – 
jūras zeltplekstes, gludā romba, plekstes un 
akmeĦplekstes – krājumus Baltijas jūrā. Šā 
plāna mērėim vajadzētu būt panākt un 
uzturēt maksimālo ilgtspējīgas ieguves 
apjomu no attiecīgajiem krājumiem. 

(8) Galvenais mērėis ir izveidot 
vairāksugu zvejniecību plānu, Ħemot vērā 
mencas, reĦăes un brētliĦas krājumu 
savstarpējo dinamiku un neatstājot bez 
ievērības arī šo krājumu zvejniecībā gūtās 
piezvejas sugu – jūras zeltplekstes, gludā 
romba, plekstes un akmeĦplekstes – 
krājumus Baltijas jūrā. Šā plāna mērėim 
vajadzētu būt atjaunot, panākt un uzturēt 
attiecīgo sugu populācijas virs līmeĦa, kas 
spēj nodrošināt maksimālo ilgtspējīgas 
ieguves apjomu no attiecīgajiem 
krājumiem, cik vien iespējams samazinot 
ietekmi uz citām sugām, piemēram, jūras 
putniem un jūras zīdītājiem, un jūras vidi 
kopumā saskaĦā ar Regulas (ES) 
Nr. 1380/2013 2. panta 2. punktu. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/55 

Grozījums Nr.  55 

Linnéa Engström 
Verts/ALE grupas vārdā 
Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 
GUE/NGL 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 
1. pants – 2. punkts 
 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Šo plānu piemēro arī attiecīgo krājumu 
zvejā iegūtām jūras zeltplekstēm, plekstēm, 
akmeĦplekstēm un gludajiem rombiem 
ICES 22.–32. apakšrajonā. 

2. Šī regula paredz arī pasākumus 
attiecībā uz jūras zeltplekstes, plekstes, 
akmeĦplekstes un gludā romba piezveju 
ICES 22.–32. apakšrajonā un attiecībā uz 
jūras putnu un jūras zīdītāju netīšu 
sagūstīšanu, kurus piemēro 1. punktā 
minēto krājumu zvejai. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/56 

Grozījums Nr.  56 

Linnéa Engström 
Verts/ALE grupas vārdā 
Ulrike Rodust 
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 
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 
 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) nodrošināt jūras zeltplekstes, gludā 
romba, plekstes un akmeĦplekstes krājumu 
saglabāšanu saskaĦā ar piesardzīgu 
pieeju. 

(b) nodrošināt jūras zeltplekstes, gludā 
romba, plekstes un akmeĦplekstes krājumu 
saglabāšanu virs līmeĦa, kas spēj 
nodrošināt maksimālo ilgtspējīgas ieguves 
apjomu. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/57 

Grozījums Nr.  57 

Linnéa Engström 
Verts/ALE grupas vārdā 
Marco Affronte 
EFDD 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 0,13–0,17 Botnijas jūras 0–0,12 
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reĦăe reĦăe 

Botnijas līča 
reĦăe 

Nav noteikts Botnijas līča 
reĦăe 

0 līdz FMSY 

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 

Komisijas priekšlikuma 4. pantā norādītās vērtības bija provizoriskas, jo vēl nebija pieejama 

atjaunināta ICES salīdzinošās novērtēšanas procedūras informācija. ICES 2015. gada 

31. martā publicēja galīgās vērtības, tāpēc šis grozījums daudzgadu plānā ievieto jaunās 

ICES vērtības, kā tika pieĦemts Zivsaimniecības komitejas balsojumā. 



 

AM\1058938LV.doc  PE555.109v01-00 
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22.4.2015 A8-0128/58 

Grozījums Nr.  58 

Linnéa Engström 
Verts/ALE grupas vārdā 
Anja Hazekamp 
GUE/NGL 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 – 2.a punkts (jauns) 
 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Zvejas iespējas nosaka tā, lai 
nodrošinātu, ka varbūtība, ka tās 
pārsniedz 1. punkta tabulā norādītās 
FMSY vērtības, ir mazāka nekā 5 %. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/59 

Grozījums Nr.  59 

Linnéa Engström 
Verts/ALE 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 

5. pants – 2.a punkts (jauns) 
 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Ja kāda attiecīgā krājuma biomasa 
konkrētā gadā ir zemāka par līmeĦiem, 
kas norādīti tabulā turpmāk, veic 
attiecīgus pasākumus, kuru mērėis ir 
apturēt attiecīgā krājuma specializētu 
zveju. 

 Krājums Biomasas 
limits 
(tonnās) 

 Baltijas jūras 
rietumdaĜas menca 

26 000 

 Baltijas jūras 
austrumdaĜas menca 

63 000 

 Baltijas jūras 
centrālās daĜas reĦăe 

430 000 

 Rīgas jūras līča 
reĦăe 

Nav noteikta 

 Botnijas jūras reĦăe Nav noteikta 

 Botnijas līča reĦăe Nav noteikta 

 Baltijas jūras 
rietumdaĜas reĦăe 

90 000 

 Baltijas jūras 
brētliĦa 

410 000 

Or. en 
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Pamatojums 

Tabulas vērtības atbilst ICES B-lim vērtībām, kas norāda līmeni, kurā ir apdraudēta krājuma 

reproduktīvā spēja un līdz ar to krājums papildinās mazāk. Lai papildināšanās būtu pilnīga, 

būtu jāaptur specializēta zveja, līdz krājums atjaunojas. 
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22.4.2015 A8-0128/60 

Grozījums Nr.  60 

Linnéa Engström 
Verts/ALE grupas vārdā 
Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 
GUE/NGL 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 
6. pants – 1. punkts – ievaddaĜa 
 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ja zinātniskajos ieteikumos norādīts, ka 
jūras zeltplekstes, plekstes, akmeĦplekstes 
un gludā romba krājuma saglabāšana 
Baltijas jūrā ir apdraudēta, Komisija ir 
pilnvarota saskaĦā ar 15. pantu pieĦemt 
deleăētos aktus par īpašiem aizsardzības 
pasākumiem, kas attiecas uz apdraudēto 
krājumu jebkurā no turpmāk minētajiem 
aspektiem: 

1. Ja zinātniskajos ieteikumos norādīts, ka 
jūras zeltplekstes, plekstes, akmeĦplekstes 
un gludā romba krājuma saglabāšana 
Baltijas jūrā ir apdraudēta, Komisija ir 
pilnvarota saskaĦā ar 15. pantu pieĦemt 
deleăētos aktus par īpašiem aizsardzības 
pasākumiem, kas attiecas uz jūras 
zeltplekstes, plekstes, akmeĦplekstes un 
gludā romba piezveju, jūras putnu un 
jūras zīdītāju netīšas sagūstīšanas 
mazināšanu un turpmāk minētajiem 
tehniskajiem pasākumiem: 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/61 

Grozījums Nr.  61 

Linnéa Engström 
Verts/ALE grupas vārdā 
Anja Hazekamp, Marisa Matias 
GUE/NGL 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 
14. pants 
 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija sešus gadus pēc plāna stāšanās 
spēkā un pēc tam reizi sešos gados 
nodrošina novērtējumu par šā plāna 
ietekmi uz krājumiem, kas ietilpst šīs 
regulas darbības jomā, un uz zvejniecībām, 
kas izmanto minētos krājumus, jo īpaši lai 
Ħemtu vērā izmaiĦas zinātniskajos 
ieteikumos. Šo novērtējumu rezultātus 
Komisija nosūta Eiropas Parlamentam un 
Padomei. 

Komisija sešus gadus pēc plāna stāšanās 
spēkā un pēc tam reizi sešos gados 
nodrošina novērtējumu par šā plāna 
ietekmi uz krājumiem, kas ietilpst šīs 
regulas darbības jomā, un uz zvejniecībām, 
kas izmanto minētos krājumus, kā arī uz 
jūras putniem un jūras zīdītājiem, jo īpaši 
lai Ħemtu vērā izmaiĦas zinātniskajos 
ieteikumos. Šo novērtējumu rezultātus 
Komisija nosūta Eiropas Parlamentam un 
Padomei. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/62 

Grozījums Nr.  62 

Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 
GUE/NGL 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 

6. pants – virsraksts 
 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Pasākumi jūras zeltplekstes, plekstes, 
akmeĦplekstes un gludā romba 
apdraudējuma gadījumā 

Jūras zeltplekstes, plekstes, akmeĦplekstes 
un gludā romba, kā arī netīši sagūstīto 
īpatĦu tehniskie saglabāšanas pasākumi 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/63 

Grozījums Nr.  63 

Marco Affronte 
EFDD grupas vārdā 
Anja Hazekamp 
GUE/NGL 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 
3. pants – 1. punkts – ievaddaĜa 
 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Plāna mērėis ir veicināt Regulas (ES) 
Nr. 1380/2013 2. pantā minēto kopējās 
zivsaimniecības politikas mērėu 
sasniegšanu un jo īpaši: 

1. Plāns nodrošina Regulas (ES) 
Nr. 1380/2013 2. pantā minēto kopējās 
zivsaimniecības politikas mērėu un Jūras 
stratēăijas pamatdirektīvas 2008/56/EK 
mērėu sasniegšanu un jo īpaši: 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/64 

Grozījums Nr.  64 

Marco Affronte 
EFDD grupas vārdā 
Anja Hazekamp 
GUE/NGL grupas vārdā 
Linnéa Engström 
Verts/ALE 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 
9. pants – 2. punkts 
 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ar 1. punktā minētajiem pasākumiem 
tiecas sasniegt 3. pantā izvirzītos mērėus 
un jo īpaši zivju mazuĜu vai nārstojošu 
zivju aizsardzību. 

2. Ar 1. punktā minētajiem pasākumiem 
tiecas sasniegt 3. pantā izvirzītos mērėus 
un jo īpaši zivju mazuĜu un nārstojošu 
zivju aizsardzību, kā arī saskaĦotību ar 
3.a pantā minētajiem Savienības vides 
tiesību aktiem un nodrošināt, ka tiek 
mazināta zvejas darbību negatīvā ietekme 
uz jūras ekosistēmu, piemēram, jūras 
putnu un jūras zīdītāju netīša 
sagūstīšana. 

Or. en 

 
 


