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Grozījums Nr.  106 

Anja Hazekamp 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Daudzgadu plāns bentiskajiem krājumiem Ziemeļjūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus 

izmanto 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Regulas priekšlikums 

12. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Ir lietderīgi noteikt MSY 

sasniegšanas un uzturēšanas mērķim 

atbilstošu zvejas izraisītas zivju mirstības 

(F) mērķapjomu, kas izteikts kā vērtību 

diapazoni, kuri atbilst maksimālā 

ilgtspējīgas ieguves apjoma sasniegšanai 

(FMSY). Šie ar zinātnisko ieteikumu 

pamatotie diapazoni ir vajadzīgi, lai 

nodrošinātu elastību, kura ļauj ņemt vērā 

pārmaiņas zinātniskajos ieteikumos, un 

palīdzētu īstenot izkraušanas pienākumu, 

un ņemtu vērā jauktu sugu zvejniecību 

īpatnības. Starptautiskā Jūras pētniecības 

padome (ICES) ir aprēķinājusi FMSY 

diapazonus, un tie ir noteikti tā, lai 

ilgtermiņa ieguves apjoma samazinājums 

salīdzinājumā ar MSY nepārsniegtu 5 %40  

Diapazona augšējā robeža ir noteikta tā, 

lai varbūtība, ka krājuma apjoms kļūst 

mazāks par Blim vai Abundancelimit, 

nepārsniegtu 5 %. Minētā augšējā robeža 

atbilst arī tā sauktajam ICES ieteikuma 

principam41, proti, ja nārsta bara 

biomasas vai sastopamības līmenis ir 

zems, F vērtība tiek samazināta tiktāl, ka 

tās augšējā robeža nav augstāka par 

punktu, kuru nosaka, FMSY punkta 

vērtību, kas reizināta ar nārsta bara 

biomasu vai sastopamību konkrētajā KPN 

gadā, dalot ar MSY Btrigger vai 

Abundancelimit. Šos apsvērumus un 

(12) Lai zivju populācijas iespējami 

īsākā laikā atjaunotu virs līmeņa, kas spēj 

nodrošināt maksimālo ilgtspējīgas ieguves 

apjomu, maksimālā ilgtspējīgas 

izmantošanas intensitāte attiecībā uz 

visiem krājumiem pakāpeniski pieaugošā 

veidā būtu jāsasniedz, vēlākais, 2020. 

gadā un pēc tam jāuztur, kā tas noteikts 

ANO Ilgtspējīgas attīstības 14. mērķī un 

Regulā (ES) Nr. 1380/2013. 
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ieteikuma principu ICES izmanto, kad tā 

sniedz zinātniskos ieteikumus par zvejas 

izraisītu zivju mirstību un nozvejas 

iespējām. 

__________________ __________________ 

40 ICES adresētais ES lūgums norādīt 

FMSY diapazonus atsevišķiem 

Ziemeļjūras un Baltijas jūras krājumiem. 

 

41 ICES ieteikumu vispārīgais konteksts, 

2015. gada jūlijs. 

 

Or. en 
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Ulrike Rodust 

Daudzgadu plāns bentiskajiem krājumiem Ziemeļjūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus 

izmanto 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 4. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Neatkarīgi no 2. un 3. punkta, ja 

krājuma nārsta bara biomasa ir lielāka 

par II pielikuma tabulu A slejā noteikto 

atbilstošo minimālo references rādītāju, 

zvejas iespējas šim krājumam var noteikt 

saskaņā ar I pielikuma tabulu B slejā 

noteiktajiem zvejas izraisītās zivju 

mirstības diapazoniem, un to dara: 

svītrots 

a) ja, pamatojoties uz zinātnisko 

ieteikumu vai pierādījumiem, tas ir 

vajadzīgs, lai jauktu sugu zvejniecībās 

sasniegtu 3. pantā noteiktos mērķus; 

 

b) ja, pamatojoties uz zinātnisko 

ieteikumu vai pierādījumiem, tas ir 

vajadzīgs, lai novērstu būtisku kaitējumu, 

ko krājumam nodara sugas iekšējā vai 

starpsugu dinamika, vai 

 

c) lai zvejas iespējas secīgos gados 

neatšķirtos par vairāk kā 20 %. 

 

Or. en 

 

 


