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7.11.2018 A8-0337/105 

Grozījums Nr.  105 

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. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Zvejas izraisītās zivju mirstības 

mērķapjomu attiecīgajos krājumos 

sasniedz pēc iespējas drīz un pakāpeniski 

pieaugošā veidā līdz 2020. gadam un pēc 

tam to uztur I pielikumā noteiktajā 

diapazonā un atbilstīgi mērķiem, kas 

izklāstīti 3. panta 1. punktā. 

1. 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.ZZTEK 

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 A8-0337/106 

Grozījums Nr.  106 

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 

5. pants – 3. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Ja zinātniskajā ieteikumā norādīts, 

ka attiecīgā krājuma nārsta bara biomasa ir 

mazāka par nārsta bara biomasas limita 

references rādītāju (Blim), kurš noteikts šīs 

regulas II pielikuma tabulas B slejā, tiek 

veikti turpmāki korektīvie pasākumi, kas 

vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka attiecīgais 

krājums ātri atjaunojas virs līmeņa, kurš 

spēj nodrošināt MSY. Jo īpaši šie 

korektīvie pasākumi, atkāpjoties no 

4. panta 2. un 4. punkta, var ietvert 

specializētās zvejas apturēšanu attiecīgajā 

krājumā un atbilstīgu zvejas iespēju 

samazināšanu. 

3. Ja zinātniskajā ieteikumā norādīts, 

ka attiecīgā krājuma nārsta bara biomasa ir 

mazāka par nārsta bara biomasas limita 

references rādītāju (Blim), tiek veikti 

turpmāki korektīvie pasākumi, kas 

vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka attiecīgais 

krājums ātri atjaunojas virs līmeņa, kurš 

spēj nodrošināt MSY B-escapement. Jo 

īpaši šie korektīvie pasākumi, atkāpjoties 

no 4. panta 1. punkta, var ietvert zvejas 

iespēju samazināšanu tādā apjomā, kas ir 

pietiekams, lai nākamajā gadā atjaunotu 

krājuma apjomu MSY B-escapement 

līmenī, vai vajadzības gadījumā 

specializētās zvejas apturēšanu attiecīgajā 

krājumā. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/107 

Grozījums Nr.  107 

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 

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 A8-0337/108 

Grozījums Nr.  108 

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 

6. pants – 1. daļa – ievaddaļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja zinātniskajā ieteikumā norādīts, ka šīs 

regulas 1. panta 2. punktā minēto mazo 

pelaģisko sugu krājumu saglabāšanas labad 

ir nepieciešama korektīva rīcība, vai – 

anšova un sardīnes gadījumā – ja kādā 

konkrētā gadā nārsta bara biomasa 

jebkuram no minētajiem diviem krājumiem 

ir mazāka nekā šīs regulas II pielikuma 

tabulas A slejā norādītais saglabāšanas 

references rādītājs, Komisija ir pilnvarota 

pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar šīs 

regulas 16. pantu un Regulas (ES) 

Nr. 1380/2013 18. pantu attiecībā uz: 

Ja zinātniskajā ieteikumā norādīts, ka šīs 

regulas 1. panta 2. punktā minēto mazo 

pelaģisko sugu krājumu saglabāšanas labad 

ir nepieciešama korektīva rīcība, vai – 

anšova un sardīnes gadījumā – ja kādā 

konkrētā gadā nārsta bara biomasa 

jebkuram no minētajiem diviem krājumiem 

ir mazāka nekā MSY B-escapement, 

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 

aktus saskaņā ar šīs regulas 16. pantu un 

Regulas (ES) Nr. 1380/2013 18. pantu 

attiecībā uz šādiem tehniskiem 

pasākumiem: 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/109 

Grozījums Nr.  109 

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 

6.a pants (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.a pants 

 Zinātnisko datu sniegšana 

 Lai atbalstītu šā plāna īstenošanu, 

dalībvalstis jūrā veic zinātnisku uzskaiti 

un sniedz nozvejas datus, pamatojoties uz 

šādiem saskaņotiem zinātniskajiem 

protokoliem: 

 (a) 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; 

 (b) 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 

salīdzināmību; 

 (c) lai varētu zinātniski izvērtēt zvejas 

iespējas nākamajam gadam, akustiskos 

mērījumus dara pieejamus ne vēlāk kā 

mēnesi pēc mērījumu pabeigšanas; 

 (d) katra krājuma nozvejas datus 

sniedz katru mēnesi un informāciju par 

nozvejas vecumu sniedz katru gadu 
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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 
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7.11.2018 A8-0337/110 

Grozījums Nr.  110 

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 

6.b pants (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.b pants 

 Tehniskie pasākumi 

 1. Komisija tiek pilnvarota saskaņā 

ar šīs regulas 15. pantu un Regulas (ES) 

Nr. 1380/2013 18. pantu pieņemt 

deleģētos aktus, ar kuriem šo regulu 

papildina attiecībā uz šādiem tehniskiem 

pasākumiem: 

 (a) zvejas rīku raksturlielumu 

specifikācijas un zvejas rīku izmantošanas 

noteikumi, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 

vai uzlabotu selektivitāti, samazinātu 

nevēlamas nozvejas vai līdz minimumam 

samazinātu nelabvēlīgo ietekmi uz 

ekosistēmu; 

 (b) zvejas rīku pārveidojumu vai 

palīgierīču specifikācijas, lai nodrošinātu 

vai uzlabotu selektivitāti, samazinātu 

nejaušu nozveju vai līdz minimumam 

samazinātu nelabvēlīgo ietekmi uz 

ekosistēmu; 

 (c) konkrētu zvejas rīku izmantošanas 

un zvejas darbību ierobežojumi vai 

aizliegumi noteiktos apgabalos vai 

laikposmos, lai aizsargātu nārstojošas 

zivis vai tādas zivis, kuras ir mazākas par 

minimālo saglabāšanas references 
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izmēru, vai nemērķa zivju sugas vai līdz 

minimumam samazinātu nelabvēlīgo 

ietekmi uz ekosistēmu; un 

 (d) minimālā saglabāšanas references 

izmēra noteikšana jebkuram krājumam, 

uz ko attiecas šī regula, lai nodrošinātu 

jūras organismu mazuļu aizsardzību. 

 2. Ar šā panta 1. punktā minētajiem 

pasākumiem palīdz sasniegt 3. pantā 

izvirzītos mērķus. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/111 

Grozījums Nr.  111 

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 

8. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Neatkarīgi no Regulas (ES) 

Nr. 1380/2013 18. panta 1. un 3. punkta 

Komisija var pieņemt deleģētos aktus arī 

tad, ja nav sniegts attiecīgajos punktos 

minētais kopīgais ieteikums un ja 

zinātniskais ieteikums liecina, ka tie ir 

nepieciešami, lai sasniegtu šīs regulas 

3. pantā noteiktos mērķus. 

Or. en 

 

 


