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1.7.2022 A9-0182/ 001-008

GROZĪJUMI 001-008 
iesniegusi Zivsaimniecības komiteja

Ziņojums
Nuno Melo A9-0182/2022
Krievijas iebrukums Ukrainā: Krīzes pasākumi zvejniecības un akvakultūras nozarēs

Regulas priekšlikums (COM(2022)0179 – C9-0149/2022 – 2022/0118(COD))

_____________________________________________________________

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Tāpēc vajadzētu būt iespējai no 
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 
(EJZF), kas izveidots ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 508/20143, atbalstīt konkrētus 
pasākumus, kuri veicami, lai mazinātu pret 
Ukrainu vērstās Krievijas militārās 
agresijas radīto tirgus traucējumu ietekmi 
uz zvejas un akvakultūras produktu 
piegādes ķēdi. Minētajiem pasākumiem 
būtu jāietver finansiāla kompensācija 
atzītām ražotāju organizācijām un ražotāju 
organizāciju apvienībām, kuras uzglabā 
zvejas vai akvakultūras produktus saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(ES) Nr. 1379/201344 30. un 31. pantu, un 
zvejas un akvakultūras operatoriem domāta 
finansiāla kompensācija par negūtajiem 
ienākumiem un papildu izmaksām, kas 
radušās sakarā ar tirgus traucējumiem, 
kurus izraisījusi Krievijas militārā agresija 
pret Ukrainu un tās ietekme uz zvejas un 

(2) Tāpēc vajadzētu būt iespējai no 
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 
(EJZF), kas izveidots ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 508/20143, atbalstīt konkrētus 
pasākumus, kuri veicami, lai mazinātu pret 
Ukrainu vērstās Krievijas militārās 
agresijas radīto tirgus traucējumu ietekmi 
uz zvejas un akvakultūras produktu 
piegādes ķēdi. Minētajiem pasākumiem 
būtu jāietver finansiāla kompensācija 
atzītām ražotāju organizācijām un ražotāju 
organizāciju apvienībām, kuras uzglabā 
zvejas vai akvakultūras produktus saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(ES) Nr. 1379/201344 30. un 31. pantu, un 
zvejas un akvakultūras operatoriem, 
tostarp pārstrādes nozarē, domāta 
finansiāla kompensācija par negūtajiem 
ienākumiem un papildu izmaksām, kas 
radušās sakarā ar tirgus traucējumiem, 
kurus izraisījusi Krievijas militārā agresija 
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akvakultūras produktu piegādes ķēdi. 
Izdevumiem par darbībām, ko atbalsta 
saskaņā ar minētajiem pasākumiem, 
vajadzētu būt attiecināmiem no 2022. gada 
24. februāra, proti, no dienas, kad sākās 
Krievijas militārā agresija pret Ukrainu.

pret Ukrainu un tās ietekme uz zvejas un 
akvakultūras produktu piegādes ķēdi. 
Izdevumiem par darbībām, ko atbalsta 
saskaņā ar minētajiem pasākumiem, 
vajadzētu būt attiecināmiem no 2022. gada 
24. februāra, proti, no dienas, kad sākās 
Krievijas militārā agresija pret Ukrainu.

__________________ __________________
3 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 508/2014 (2014. gada 15. maijs) 
par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 
fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas 
(EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, 
(EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 
un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) Nr. 1255/2011 (OV L 149, 
20.5.2014., 1. lpp.).

3 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 508/2014 (2014. gada 15. maijs) 
par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 
fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas 
(EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, 
(EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 
un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) Nr. 1255/2011 (OV L 149, 
20.5.2014., 1. lpp.).

4 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1379/2013 (2013. gada 
11. decembris) par zvejas un akvakultūras 
produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar 
ko groza Padomes Regulas (EK) 
Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un 
atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 
(OV L 354, 28.12.2013., 1. lpp.).

4 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1379/2013 (2013. gada 
11. decembris) par zvejas un akvakultūras 
produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar 
ko groza Padomes Regulas (EK) 
Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un 
atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 
(OV L 354, 28.12.2013., 1. lpp.).

Pamatojums

EJZF jāļauj izmaiņas darbības programmās, kas saistītas ar 48. pantā noteikto atbalstu. 
Daudzi akvakultūras operatori iesniedza apstiprināšanai produktīvus ieguldījumu plānus 
(pirms iebrukuma), taču īstenošanas procesā un kara dēļ radās papildu izmaksas (no 15 %–
40 %). Daudziem operatoriem ir grūti pabeigt apstiprinātos produktīvos ieguldījumus, kā 
rezultātā samazināsies EJZF līdzekļu izmantošana.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Būtu jāsagādā arī iespēja no EJZF 
atbalstīt finansiālu kompensāciju par zvejas 
darbību pagaidu pārtraukšanu apgabalos, 
kur Krievijas militārā agresija pret Ukrainu 
apdraud zvejas darbību drošību. Šādai 

(3) Būtu jāsagādā arī iespēja no EJZF 
atbalstīt finansiālu kompensāciju par zvejas 
darbību pagaidu pārtraukšanu apgabalos, 
kur Krievijas militārā agresija pret Ukrainu 
apdraud zvejas darbību drošību vai kur 
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pagaidu pārtraukšanai būtu jānotiek, sākot 
no 2022. gada 24. februāra, proti, no 
dienas, kad sākās Krievijas militārā 
agresija pret Ukrainu.

militārās agresijas ietekmē ir apgrūtināta 
zvejas darbību ekonomiskā dzīvotspēja. 
Šādai pagaidu pārtraukšanai būtu jānotiek, 
sākot no 2022. gada 24. februāra, proti, no 
dienas, kad sākās Krievijas militārā 
agresija pret Ukrainu.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ņemot vērā būtiskās 
sociālekonomiskās sekas, kādas Krievijas 
militārā agresija pret Ukrainu rada zvejas 
un akvakultūras produktu piegādes ķēdē, 
vajadzētu būt iespējai zvejas darbību 
pagaidu pārtraukšanu, kuru izraisījusi 
Krievijas militārā agresija pret Ukrainu, 
atbalstīt ar maksimālo līdzfinansējuma 
likmi 75 % apmērā no attiecināmajiem 
publiskajiem izdevumiem.

(4) Vajadzētu būt iespējai atbalstīt abus 
minētos pasākumus ar maksimālo 
līdzfinansējuma likmi 75 % apmērā no 
attiecināmajiem publiskajiem izdevumiem.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Tā kā šīs regulas mērķi, proti, 
mazināt Krievijas militārās agresijas 
ietekmi uz zvejas un akvakultūras nozari, 
nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās 
dalībvalstīs, bet ierosinātās darbības 
mēroga un iedarbības dēļ to var labāk 
sasniegt Savienības līmenī, Savienība var 
pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienību (LES) 5. pantā 
noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā 
ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā regulā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) Nr. 508/2014
33. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) ja zvejas darbību pagaidu 
pārtraukšana laikā no 2020. gada 
1. februāra līdz 31. decembrim notiek 
Covid-19 uzliesmojuma rezultātā, arī 
kuģiem, kuri darbojas saskaņā ar 
ilgtspējīgas zivsaimniecības 
partnerattiecību nolīgumu, vai no 
2022. gada 24. februāra notiek sakarā ar 
Krievijas militāro agresiju, kas vērsta pret 
Ukrainu un apdraud zvejas darbību 
drošību.

(d) ja zvejas darbību pagaidu 
pārtraukšana laikā no 2020. gada 
1. februāra līdz 31. decembrim notiek 
Covid-19 uzliesmojuma rezultātā, arī 
kuģiem, kuri darbojas saskaņā ar 
ilgtspējīgas zivsaimniecības 
partnerattiecību nolīgumu, vai no 
2022. gada 24. februāra notiek sakarā ar 
Krievijas militāro agresiju, kas vērsta pret 
Ukrainu un apdraud zvejas darbību drošību 
vai apgrūtina zvejas darbību ekonomisko 
dzīvotspēju.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – ievaddaļa
Regula (ES) Nr. 508/2014
33. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. regulas 33. panta 1. punkta d) 
apakšpunkta otro daļu aizstāj ar šādu:

svītrots

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (ES) Nr. 508/2014
33. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 
65. panta 9. punkta otro daļu un atkāpjoties 
no tā pirmās daļas, izdevumi par darbībām, 

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 
65. panta 9. punkta otro daļu un atkāpjoties 
no tā pirmās daļas, izdevumi par darbībām, 
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kuras atbalsta saskaņā ar šā punkta pirmās 
daļas d) apakšpunktu, ir attiecināmi no 
2020. gada 1. februāra, ja tie radušies 
Covid-19 uzliesmojuma rezultātā, vai no 
2022. gada 24. februāra, ja tie radušies 
sakarā ar Krievijas militāro agresiju, kas 
vērsta pret Ukrainu un apdraud zvejas 
darbību drošību.

kuras atbalsta saskaņā ar šā punkta pirmās 
daļas d) apakšpunktu, ir attiecināmi no 
2020. gada 1. februāra, ja tie radušies 
Covid-19 uzliesmojuma rezultātā, vai no 
2022. gada 24. februāra, ja tie radušies 
sakarā ar Krievijas militāro agresiju, kas 
vērsta pret Ukrainu un apdraud zvejas 
darbību drošību vai apgrūtina zvejas 
darbību ekonomisko dzīvotspēju.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) Nr. 508/2014
44. pants – 4.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Saskaņā ar 33. panta nosacījumiem 
EJZF var atbalstīt 33. panta 1. punkta 
d) apakšpunktā paredzētos zvejas darbību 
pagaidu pārtraukšanas pasākumus, kas 
veikti sakarā ar Covid-19 uzliesmojumu 
vai Krievijas militāro agresiju, kas vērsta 
pret Ukrainu un apdraud zvejas darbību 
drošību.

4.a Saskaņā ar 33. panta nosacījumiem 
EJZF var atbalstīt 33. panta 1. punkta 
d) apakšpunktā paredzētos zvejas darbību 
pagaidu pārtraukšanas pasākumus, kas 
veikti sakarā ar Covid-19 uzliesmojumu 
vai Krievijas militāro agresiju, kas vērsta 
pret Ukrainu un apdraud zvejas darbību 
drošību vai apgrūtina zvejas darbību 
ekonomisko dzīvotspēju.


