
 

AM\1143172LV.docx  PE614.331v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

10.1.2018 A8-0381/282 

Grozījums Nr.  282 

Ricardo Serrão Santos 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zvejas resursu saglabāšana un jūras ekosistēmu aizsardzība ar tehniskiem pasākumiem 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Regulas priekšlikums 

VII pielikums – D daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.2. Dienvidrietumu ūdeņos piemēro 

teritoriālus pasākumus, ja zinātniskā 

pētniecība ir atklājusi apgabalus, kuros 

jutīgi jūras putni tiek netīši sagūstīti, līdz 

brīdim, kad šos pasākumus var aizstāt ar 

citiem tehniskiem pasākumiem. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/283 

Grozījums Nr.  283 

Ricardo Serrão Santos 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zvejas resursu saglabāšana un jūras ekosistēmu aizsardzība ar tehniskiem pasākumiem 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Regulas priekšlikums 

 VII pielikums – D daļa – 2. punkts – 2.3. apakšpunkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.3. Dalībvalstis uzrauga un novērtē 

apdraudējuma mazināšanas ieviesto 

pasākumu efektivitāti, tostarp attiecībā uz 

nozveju un zvejas piepūli. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/284 

Grozījums Nr.  284 

Ricardo Serrão Santos 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zvejas resursu saglabāšana un jūras ekosistēmu aizsardzība ar tehniskiem pasākumiem 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Regulas priekšlikums 

VIII pielikums – D daļa – 1. punkts – virsraksts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Pasākumi ar mērķi samazināt 

vaļveidīgo nejaušu sagūstīšanu 

1. Pasākumi ar mērķi samazināt jūras 

zīdītāju nejaušu sagūstīšanu 

Or. en 

Pamatojums 

Nepieciešams paplašināt jēdzienu “jūras zīdītāji”, kas ietver roņus, kā arī delfīnus, 

cūkdelfīnus un vaļus. Piezveja ir nozīmīga problēma saistībā ar roņiem, kuru aizsardzība ir 

paredzēta Dzīvotņu direktīvā, un tie ir jāiekļauj pasākumos. 
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10.1.2018 A8-0381/285 

Grozījums Nr.  285 

Ricardo Serrão Santos 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zvejas resursu saglabāšana un jūras ekosistēmu aizsardzība ar tehniskiem pasākumiem 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Regulas priekšlikums 

VIII pielikums – D daļa – 1.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Pasākumi ar mērķi līdz 

minimumam samazināt jūras putnu 

nejaušu sagūstīšanu 

 1.1. Baltijas jūrā  izveido zinātniskās 

pētniecības programmas, lai apzinātu 

jutīgo sugu pārklāšanos ar zvejas rīkiem 

un zvejas piepūli un noteiktu tehniskus 

risinājumus zvejas rīkiem. 

 1.2. Baltijas jūrā piemēro teritoriālus 

pasākumus, ja zinātniskā pētniecība ir 

atklājusi apgabalus, kuros jutīgi jūras 

putni tiek netīši sagūstīti, līdz brīdim, kas 

tos var aizstāt ar citiem tehniskiem 

pasākumiem. 

 1.3 Dalībvalstis uzrauga un novērtē 

apdraudējuma mazināšanas ieviesto 

pasākumu efektivitāti, tostarp attiecībā uz 

nozveju un zvejas piepūli. 

Or. en 

Pamatojums 

Mitigation measures for seabirds were missing. Incidental catches of seabirds also occurs in 

the Baltic Sea where gillnets are the main cause of bycatch for seabirds in this region. An 

estimated 76,000 birds per year are killed in gillnets in the Baltic Sea. Birds that are 

particularly susceptible to this gear in this region include the Steller’s and Common Eider, 

Long-tailed Duck, and Velvet Scoter, all of which have vulnerable and declining populations. 
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Baseline measures need to be established to tackle seabird bycatch. Without baseline 

measures, regionalization process that is proposed within this regulation cannot take place. 

Baseline measures need to include scientific research as a means of identifying vulnerable 

areas of seabird bycatch and determining mitigation measures. Spatial measures are needed 

to be established until other technical measures can be rolled out. All mitigation measures 

that are applied need to be monitored. Several mitigation measures for longlines have been 

scientifically tested (peer review studies) and have been known to be effective in tackling 

seabird bycatch. This includes bird scaring devices such as streamers (also known as tori 

line), line weighting, night settings, and hook shielding. A combination of use of these 

measures can be effective in minimizing bycatch by more than 95%. 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

10.1.2018 A8-0381/286 

Grozījums Nr.  286 

Ricardo Serrão Santos 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zvejas resursu saglabāšana un jūras ekosistēmu aizsardzība ar tehniskiem pasākumiem 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Regulas priekšlikums 

IX pielikums – D daļa – 1. punkts – virsraksts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Pasākumi ar mērķi samazināt 

vaļveidīgo nejaušu sagūstīšanu 

1. Pasākumi ar mērķi samazināt jūras 

zīdītāju nejaušu sagūstīšanu 

Or. en 

Pamatojums 

Nepieciešams paplašināt jēdzienu “jūras zīdītāji”, kas ietver roņus, kā arī delfīnus, 

cūkdelfīnus un vaļus. Piezveja ir nozīmīga problēma saistībā ar roņiem, kuru aizsardzība ir 

paredzēta Dzīvotņu direktīvā, un tie ir jāiekļauj pasākumos. 



 

AM\1143172LV.docx  PE614.331v01-00 
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10.1.2018 A8-0381/287 

Grozījums Nr.  287 

Ricardo Serrão Santos 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zvejas resursu saglabāšana un jūras ekosistēmu aizsardzība ar tehniskiem pasākumiem 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Regulas priekšlikums 

IX pielikums – D daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.1. Vidusjūrā  izveido zinātniskās 

pētniecības programmas, lai apzinātu 

jutīgo sugu pārklāšanos ar zvejas rīkiem 

un zvejas piepūli un noteiktu tehniskus 

risinājumus zvejas rīkiem. 

Or. en 

Pamatojums 

The critically endangered Balearic shearwater and the vulnerable Yelkouan Shearwater and 

the Scopoli’s shearwater, all of them endemic breeders in the Mediterranean, are species 

known to be regularly caught in the pelagic and demersal longline fishery in the Western 

Mediterranean, with thousands of them likely dying every year from being bycaught. Baseline 

measures need to be established to tackle seabird bycatch. Without baseline measures, 

regionalization process that is proposed within this regulation cannot take place. Baseline 

measures need to include scientific research as a means of identifying vulnerable areas of 

seabird bycatch and determining mitigation measures. Spatial measures are needed to be 

established until other technical measures can be rolled out. All mitigation measures that are 

applied need to be monitored. Several mitigation measures for longlines have been 

scientifically tested (peer review studies) and have been known to be effective in tackling 

seabird bycatch. This includes bird scaring devices such as streamers (also known as tori 

line), line weighting, night settings, and hook shielding. A combination of use of these 

measures can be effective in minimizing bycatch by more than 95%. 
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10.1.2018 A8-0381/288 

Grozījums Nr.  288 

Ricardo Serrão Santos 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zvejas resursu saglabāšana un jūras ekosistēmu aizsardzība ar tehniskiem pasākumiem 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Regulas priekšlikums 

IX pielikums – D daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.2. Vidusjūrā piemēro teritoriālus 

pasākumus, ja zinātniskā pētniecība ir 

atklājusi apgabalus, kuros jutīgi jūras 

putni tiek netīši sagūstīti, līdz brīdim, kas 

tos var aizstāt ar citiem tehniskiem 

pasākumiem. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/289 

Grozījums Nr.  289 

Ricardo Serrão Santos 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zvejas resursu saglabāšana un jūras ekosistēmu aizsardzība ar tehniskiem pasākumiem 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Regulas priekšlikums 

IX pielikums – D daļa – 2. punkts – 2.3. apakšpunkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.3. Dalībvalstis uzrauga un novērtē 

apdraudējuma mazināšanas ieviesto 

pasākumu efektivitāti, tostarp attiecībā uz 

nozveju un zvejas piepūli. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

10.1.2018 A8-0381/290 

Grozījums Nr.  290 

Ricardo Serrão Santos 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zvejas resursu saglabāšana un jūras ekosistēmu aizsardzība ar tehniskiem pasākumiem 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Regulas priekšlikums 

X pielikums – D daļa – 1.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Pasākumi ar mērķi līdz 

minimumam samazināt jūras putnu 

nejaušu sagūstīšanu 

 1a.1. Melnajā jūrā  izveido zinātniskās 

pētniecības programmas, lai apzinātu 

jutīgo sugu pārklāšanos ar zvejas rīkiem 

un zvejas piepūli un noteiktu tehniskus 

risinājumus zvejas rīkiem. 

 1a.2. Melnajā jūrā piemēro teritoriālus 

pasākumus, ja zinātniskā pētniecība ir 

atklājusi apgabalus, kuros jutīgi jūras 

putni tiek netīši sagūstīti, līdz brīdim, kas 

tos var aizstāt ar citiem tehniskiem 

pasākumiem. 

 1a.3. Dalībvalstis uzrauga un novērtē 

negatīvās ietekmes mazināšanas ieviesto 

pasākumu efektivitāti, tostarp attiecībā uz 

nozveju un zvejas piepūli. 

Or. en 

Pamatojums 

Iepriekš nebija paredzēti negatīvās ietekmes mazināšanas pasākumi jūras putniem. Melnajā 

jūrā ir jāpiemēro piesardzības princips. Ir ļoti maz informācijas par jūrasputnu netīšu 
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sagūstīšanu un zvejas ietekmi. Dalībvalstīm būtu jāizveido pētniecības programmas, lai 

noteiktu šīs ietekmes apmērus un nepieciešamos tehniskos pasākumus, kurus iespējams 

piemērot. 
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10.1.2018 A8-0381/291 

Grozījums Nr.  291 

Ricardo Serrão Santos 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zvejas resursu saglabāšana un jūras ekosistēmu aizsardzība ar tehniskiem pasākumiem 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Regulas priekšlikums 

XI pielikums – B.a daļa (jauna) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Ba daļa 

 Jutīgu sugu apdraudējuma mazināšanas 

pasākumi 

 1. Pasākumi ar mērķi samazināt 

jūras zīdītāju nejaušu sagūstīšanu 

 1.1. Kuģiem aizliegts izmantot 

stacionāros tīklus, driftertīklus, pelaģiskos 

traļus vai traļus ar lielu vertikālo 

atvērumu, kā arī zitus zvejas rīkus, ja ir 

pierādīta piezveja tālākajos reģionos, 

vienlaikus neizmantojot pārbaudītas 

apdraudējuma mazināšanas tehnoloģijas. 

Atkāpes būtu jāpieļauj tikai tajās 

zivsaimniecībās, kuras ir pierādījušas 

nenozīmīgu kumulatīvo piezvejas 

daudzumu. 

 1.2. Šīs daļas 1. punktu nepiemēro 

zvejas operācijām, kuras veic vienīgi 

zinātniskās izpētes nolūkā un ar attiecīgās 

dalībvalsts vai dalībvalstu atļauju un tās 

(to) pārziņā un kuru mērķis ir izstrādāt 

jaunus tehniskos pasākumus, lai 

samazinātu vaļveidīgo nejaušu 

sagūstīšanu vai nogalināšanu. 

 1.3. Dalībvalstis, izmantojot īpašas 

ikgadējas uzraudzības sistēmas, uzrauga 

un novērtē, izmantojot zinātniskus 

pētījumus vai izmēģinājuma projektus, 
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apdraudējuma mazināšanas ierīču 

izmantošanas iedarbīgumu attiecīgajās 

zvejniecībās un apgabalos, kā aprakstīts 

1.1. punktā. 

 2. Pasākumi ar mērķi līdz 

minimumam samazināt jūras putnu 

nejaušu sagūstīšanu 

 2.1. Tālākajos reģionos izveido 

zinātniskās pētniecības programmas, lai 

apzinātu jutīgo sugu pārklāšanos ar 

zvejas rīkiem un zvejas piepūli un 

noteiktu tehniskus risinājumus zvejas 

rīkiem. 

 2.2. Tālākajos reģionos piemēro 

teritoriālus pasākumus, ja zinātniskā 

pētniecība ir atklājusi apgabalus, kuros 

jutīgi jūras putni tiek netīši sagūstīti, līdz 

brīdim, kas tos var aizstāt ar citiem 

tehniskiem pasākumiem. 

Or. en 

Pamatojums 

Mitigation measures for sensitive species were missing. Baseline measures for incidental 

catches of marine mammals are also needed in the Outermost Regions, especially to ensure 

regionalisation process within this proposal can be applied. Measures applied need to be 

monitored and amended according to their efficacy in reducing bycatch. Furthermore, annual 

reporting to the Commission allows the data from all Member States to be reviewed annually 

to identify levels of monitoring and bycatch across areas of sea, rather than by individual 

Member States. Precautionary approach should be applied in the (French) Outermost 

Regions. Very little is known about the bycatch of seabirds and the impact of the fisheries in 

these regions. However, several studies have been carried out in adjacent waters, in 

particular in Southern Africa and in South America. Member States should establish research 

programmes to determine the extent of the impact and the needed technical measures that can 

be applied. Furthermore, several longline vessels in southern waters have been able to apply 

mitigation measures to their fleets, in particular for fleets in countries such as South Africa, 

where vulnerable and declining populations of Albatrosses are known to occur. 

 

 


