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7.11.2018 A8-0337/88 

Grozījums Nr.  88 

Norica Nicolai 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Daudzgadu plāns Adrijas jūras mazo pelaģisko sugu krājumiem un zvejniecībām, kas šos 

krājumus izmanto 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (ca) “MSY B-escapement” ir 

deterministisks biomasas limits, par kuru 

mazāka rādītāja gadījumā uzskata, ka 

krājumam ir ierobežota reproduktīvā 

spēja, ieskaitot jebkādu prasīto papildu 

biomasas rezervi. MSY B-escapement 

stratēģijas kontekstā MSY B-escapement 

ir minimālā biomasa, kurai katru gadu 

pēc zvejošanas būtu jāpaliek jūrā ar mērķi 

panākt maksimālo ilgtspējīgas ieguves 

apjomu, saglabājot pietiekamu nārsta 

bara biomasu, lai nodrošinātu pilnu 

reproduktīvo spēju ar 95 % varbūtību. 

ZZTEK katru gadu sniedz informāciju 

par MSY B-escapement; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/89 

Grozījums Nr.  89 

Norica Nicolai 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Daudzgadu plāns Adrijas jūras mazo pelaģisko sugu krājumiem un zvejniecībām, kas šos 

krājumus izmanto 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – cb apakšpunkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (cb) “F-cap” ir ieguves apjoma limits 

augsta biomasas līmeņa gadījumā, un 

informāciju par šo rādītāju sniedz 

ZZTEK. Ierobežojot F, izdzīvojušo īpatņu 

biomasa tiek palielināta proporcionāli 

krājuma apmēram, saglabājot lielu 

varbūtību, ka tiek sasniegts minimālais 

nārsta bara biomasas apjoms; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/90 

Grozījums Nr.  90 

Norica Nicolai 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Daudzgadu plāns Adrijas jūras mazo pelaģisko sugu krājumiem un zvejniecībām, kas šos 

krājumus izmanto 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  1.a Ja tiek piemērota izdzīvojušo 

īpatņu biomasas stratēģija, saskaņā ar 

Regulas (ES) Nr. 1380/2013 16. panta 

4. punktu Padome, no 2020. zvejas gada 

nosakot zvejas iespējas katram krājumam, 

tās nosaka atbilstīgi aplēstajam krājuma 

biomasas apjomam, kas pārsniedz MSY 

B-escapement rādītāju, tomēr paredzot 

ierobežojumus, lai zvejas izraisītā zivju 

mirstība nepārsniegtu F-cap. 

 Pamatojoties uz labāko pieejamo 

zinātnisko ieteikumu, katru gadu nosaka 

nozvejojamās krājuma biomasas 

proporciju, kas pārsniedz MSY B-

escapement, lai pieļaujamā nozveja radītu 

mazāk nekā 5 % varbūtību, ka nārsta 

bara biomasa apjoms kļūst mazāks par 

Blim rādītāju. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/91 

Grozījums Nr.  91 

Norica Nicolai 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Daudzgadu plāns Adrijas jūras mazo pelaģisko sugu krājumiem un zvejniecībām, kas šos 

krājumus izmanto 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  3.a Lai aizsargātu attiecīgo krājumu 

reproduktīvās spējas pilnīgumu, 

pamatojoties uz šo plānu, ZZTEK katru 

gadu tiek prasīti šādi saglabāšanas 

references rādītāji: 

 (a) MSY B-escapement; 

 (b) Blim; 

 (c) F-cap. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/92 

Grozījums Nr.  92 

Norica Nicolai 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Daudzgadu plāns Adrijas jūras mazo pelaģisko sugu krājumiem un zvejniecībām, kas šos 

krājumus izmanto 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Regulas priekšlikums 

6.a pants (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  6.a pants 

Zinātnisko datu sniegšana 

 Ja pēc šī daudzgadu plāna piemērošanas 

pirmajiem trīs gadiem labākais pieejamais 

zinātniskais ieteikums un jaunākie dati, 

kas iegūti ar metodiku un protokoliem, 

par kuriem panākta vienošanās saskaņā 

ar otro daļu, liecina, ka attiecīgie krājumi 

nav FMSY līmenī, piemēro izdzīvojušo 

īpatņu biomasas stratēģiju.  

Lai atbalstītu šā plāna īstenošanu, 

dalībvalstis jūrā veic zinātnisku uzskaiti 

un sniedz nozvejas datus, pamatojoties uz 

šādiem saskaņotiem zinātniskajiem 

protokoliem: 

 (i)  anšova un sardīnes krājumu 

gadījumā otolītu rādījumiem un 

akustiskajām ehogrammām piemēro 

Itālijas, Horvātijas un Slovēnijas vienoto 

starptautisko kopīgo protokolu, kuru 

izstrādās līdz 2019. gada 1. decembrim; 

 (ii)  Adrijas jūrā veiktajiem 

akustiskajiem mērījumiem piemēro to 

pašu saskaņoto zinātnisko protokolu, kas 

ir saskaņā ar MEDIAS, un tos veic jūrā 

katru gadu vienos un tajos pašos mēnešos, 

lai nodrošinātu pilnīgu rezultātu 
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salīdzināmību; 

 (iii)  lai varētu zinātniski izvērtēt zvejas 

iespējas nākamajam gadam, akustiskos 

mērījumus dara pieejamus ne vēlāk kā 

mēnesi pēc mērījumu pabeigšanas; 

 (iv) katra krājuma nozvejas datus 

sniedz katru mēnesi un informāciju par 

nozvejas vecumu sniedz katru gadu 

1. novembrī, lai nodrošinātu pilnīgu 

zvejniecības uzraudzību un laicīgu 

zinātniskā ieteikuma sniegšanu zvejas 

iespēju noteikšanas vajadzībām.  

 Gadījumā, ja netiek sniegti i)–iv) punktā 

uzskaitītie dati un izvērtējumi, tiek 

samazinātas zvejas iespējas. 

Or. en 

 

 


