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LV Vienoti daudzveidībā LV 

7.11.2018 A8-0337/98 

Grozījums Nr.  98 

Marco Affronte 

Verts/ALE 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.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (4a) Īsdzīvojošām sugām ir piemērota 

minimālās izdzīvojušo īpatņu biomasas 

stratēģija, kas ir nepieciešama, lai 

nodrošinātu, ka netiek traucēta krājuma 

reproduktīvā spēja. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

7.11.2018 A8-0337/99 

Grozījums Nr.  99 

Marco Affronte 

Verts/ALE 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.b apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (4b) Minimālās izdzīvojušo īpatņu 

biomasas pieejas īstenošanas nolūkos ir 

jāveic izmaiņas bioloģiskās paraugošanas 

un izpētes protokolos, kas prasīs zināmu 

laiku, tādēļ pirms tās īstenošanas ir 

nepieciešams pārejas periods. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

7.11.2018 A8-0337/100 

Grozījums Nr.  100 

Marco Affronte 

Verts/ALE 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 

13. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Zvejas iespēju noteikšanas 

vajadzībām būtu jānosaka parasti 

lietojamo FMSY diapazonu augšējais 

robežapjoms un – ja tiek uzskatīts, ka 

konkrētais krājums ir labā stāvoklī, – 

augstāka robeža atsevišķiem gadījumiem. 

Līdz šai augstākajai robežai zvejas 

iespējas būtu jāspēj noteikt tikai tad, ja, 

pamatojoties uz zinātnisko ieteikumu vai 

pierādījumiem, tas ir nepieciešams, lai 

sasniegtu šajā regulā izklāstītos mērķus 

attiecībā uz jauktu sugu zvejniecībām, vai 

ja tas ir nepieciešams, lai novērstu 

kaitējumu, ko krājumam nodara 

iekšsugas vai starpsugu dinamika, vai lai 

ierobežotu zvejas iespēju atšķirības 

dažādos gados. 

svītrots 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

7.11.2018 A8-0337/101 

Grozījums Nr.  101 

Marco Affronte 

Verts/ALE 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 

15. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Attiecībā uz krājumiem, par kuriem 

tie ir pieejami, aizsardzības pasākumu 

piemērošanas nolūkā ir jānosaka 

saglabāšanas references rādītāji, kas gan 

anšova, gan sardīnes krājumiem izteikti ar 

MSY Btrigger un Blim. Ja krājuma apmērs 

kļūst mazāks par MSY Btrigger, zvejas 

izraisītas zivju mirstības rādītājs būtu 

jānosaka mazāks par FMSY. 

(15) Attiecībā uz krājumiem, par kuriem 

tie ir pieejami, aizsardzības pasākumu 

piemērošanas nolūkā ir jānosaka 

saglabāšanas references rādītāji, kas gan 

anšova, gan sardīnes krājumiem izteikti ar 

MSY Blim, MSY B-escapement un F-cap. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

7.11.2018 A8-0337/102 

Grozījums Nr.  102 

Marco Affronte 

Verts/ALE 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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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

7.11.2018 A8-0337/103 

Grozījums Nr.  103 

Marco Affronte 

Verts/ALE 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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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

7.11.2018 A8-0337/104 

Grozījums Nr.  104 

Marco Affronte 

Verts/ALE 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 – cc apakšpunkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (cc) “labākais pieejamais zinātniskais 

ieteikums” ir publiski pieejams 

zinātniskais ieteikums, kurš pamatojas uz 

jaunākajiem zinātniskajiem datiem un 

metodēm, ko izdevusi vai salīdzinoši 

izvērtējusi Savienības vai starptautiskā 

līmenī atzīta neatkarīga starptautiska 

zinātniskā struktūra, piemēram, 

Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un 

ekonomikas komiteja (ZZTEK) un 

Vidusjūras Vispārējā zivsaimniecības 

komisija (GFCM), un kurš atbilst Regulas 

(ES) Nr. 1380/2013 25. panta prasībām. 

  

Or. en 

 

 


