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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Vides aģentūras (EVA) jaunākie secinājumi par jūras zivju, gliemju, vēžveidīgo un 
adatādaiņu krājumu stāvokli Eiropā1 liecina, ka apšaubāma ir iespēja sasniegt 2020. gadam 
noteikto mērķi — nodrošināt veselīgas zivju, gliemju, vēžveidīgo un adatādaiņu populācijas 
Eiropas jūrās. EVA ziņo par izteikti atšķirīgām krājumu atveseļošanās tendencēm — Atlantijas 
okeāna ziemeļaustrumu daļā un Baltijas jūrā mērķus, visticamāk, izdosies sasniegt, turpretim 
krājumi Vidusjūrā un Melnajā jūrā joprojām ir kritiskā situācijā. 

Bez izlēmīgas rīcības ES, valsts un vietējā līmenī zivju un zivju krājumu veselības stāvoklis 
Eiropas jūrās klimata pārmaiņu ietekmē tikai pasliktināsies. Klimata pārmaiņu starpvaldību 
padomes (IPCC) 2019. gada 24. septembra Īpašajā ziņojumā par okeānu un kriosfēru mainīga 
klimata apstākļos ir jo īpaši norādīts uz to, kā ar piesardzīgas pieejas stingrāku īstenošanu — 
piemēram, atjaunojot pārāk intensīvi izmantotus vai noplicinātus zvejas resursus, — un ar esošo 
zvejniecības pārvaldības stratēģiju spēcīgāku atbildes reakciju var mazināt klimata pārmaiņu 
nelabvēlīgo ietekmi, tādējādi nodrošinot situācijas uzlabošanos reģionos tautsaimniecības un 
iztikas ziņā. Zvejniecības pārvaldība, kas tiek īstenota, uz nākotnē iespējamo ekosistēmas 
attīstības tendenču analīzes pamata attiecīgās darbības regulāri izvērtējot un tās ar laiku 
atjauninot, mazina riska faktorus, kuri apdraud zvejas resursus. Tātad ar klimata pārmaiņām 
saistīto grūtību pārvarēšana pilnīgi noteikti ir zivsaimniecības un šīs nozares vidējā termiņa un 
ilgtermiņa plānošanas interesēs.  

Turklāt saskaņā ar 14. Ilgtspējīgas attīstības mērķi līdz 2020. gadam ir jāpanāk, ka tiek izbeigta 
pārzvejošana, nelegāla, nereģistrēta un neregulēta zvejošana un destruktīva zvejošanas prakse. 
Būtu jāpanāk, ka tiek īstenoti zinātnes atziņās balstīti apsaimniekošanas plāni, lai pēc iespējas 
īsākā laikā atjaunotu zivju krājumus vismaz tādā līmenī, kas var nodrošināt attiecīgo zivju 
bioloģiskajām īpašībām atbilstošu maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu. 

Ilgtspējīga zvejniecības politika pirmkārt un galvenokārt ir tieši pašu zvejnieku interesēs, 
turklāt pamatojums tai rodams Savienības un dalībvalstu starptautiskajās saistībās. Taču bez 
iedarbīgas, pārredzamas, taisnīgas un vienkāršotas sistēmas izpildes nodrošināšanai kopējā 
zivsaimniecības politika (KZP) cietīs neveiksmi. 

Atzinuma sagatavotājs visnotaļ atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, jo tajā ir atzīts, ka spēkā 
esošajai ES zivsaimniecības politikas izpildes nodrošināšanas sistēmai ir daudz trūkumu, tā 
netiek viendabīgi piemērota, trūkst resursu un nodrošinājuma ar personālu, un turklāt 
atturēšanas mehānismi ir vāji. Atzinuma sagatavotājs pauž nožēlu, ka likumdošanas 
priekšlikumu nav bijis iespējams pieņemt iepriekšējā sasaukuma periodā. Priekšlikumu pirmo 
reizi Komisija iesniedza 2018. gada maijā, taču darbs pie attiecīgajiem dokumentiem ir nonācis 
strupceļā, un tas nozīmē, ka kopējā zivsaimniecības politika joprojām ir nepilnīga, jo sistēma ir 
novecojusi, tāpēc tā prioritārā kārtībā būtu jāpielāgo, tādējādi nodrošinot Komisijas 
priekšlikumam vēl spēcīgāku vērienu.  

Atzinuma sagatavotājs piedāvā vairākus grozījumus, lai visā priekšlikumā iestrādātu 
spēcīgākus ilgtspējas un vides noteikumus — konkrēti, ir precizēti un stingrāk formulēti 

1 EVA. Indicator Assessment on the Status of marine fish and shellfish stocks in Europe [Rādītāju izvērtējums 
par jūras zivju, gliemju, vēžveidīgo un adatādaiņu krājumu stāvokli Eiropā], publicēts 2019. gada 10. oktobrī.
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noteikumi par savu laiku nokalpojuša zvejas aprīkojuma pārraudzību un tā savākšanu, lai 
saskaņā ar direktīvu par vienreizlietojamiem plastmasas izstrādājumiem nodrošinātu, ka šāds 
aprīkojums neveicina jūras piesārņojumu; piedāvāts nodrošināt zvejas kuģu samērīgu 
aprīkošanu ar videonovērošanas sistēmām (CCTV); stingrāk noteikts īpatsvars, kas dalībvalstīm 
jāievēro, lai brīdinātu Komisiju par to, ka zvejas iespējas drīzumā būs izsmeltas; patērētāju 
interesēs ir piedāvāti stingrāki noteikumi par izsekojamību; piedāvāts ieviest ES apmācību 
minimuma prasības Savienības kontroles sistēmas novērotājiem; ierosināts stingrāk noteikt 
Komisijai pienākumu ziņot, kā arī paredzēt iespēju jaunizveidotajai Eiropas Prokuratūrai 
izmeklēt noziegumus pret ES budžetu arī saistībā ar nelegālu, nereģistrētu un neregulētu (NNN) 
zveju. 

Turklāt atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ar spēcīgāku izpildes nodrošināšanas sistēmu varētu 
veiksmīgāk nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus Savienībā zvejniekiem, kuri ievēro 
likumus, un padarīt situāciju skaidrāku arī trešo valstu zvejas kuģiem, kas zvejo Savienības 
ūdeņos — šis jautājums var būt īpaši nozīmīgs, piemēram, ES un Apvienotās Karalistes 
turpmāko ar zivsaimniecību saistīto attiecību kontekstā.

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Zivsaimniecības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Kopējā zivsaimniecības politika ir 
reformēta ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 1380/201328. 
Kopējās zivsaimniecības politikas mērķi un 
zivsaimniecības kontroles un noteikumu 
izpildes prasības ir noteiktas minētās 
regulas 2. un 36. pantā. Tās sekmīga 
īstenošana ir atkarīga no efektīvas un 
atjauninātas kontroles un noteikumu 
izpildes sistēmas.

(1) Kopējā zivsaimniecības politika ir 
reformēta ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 1380/201328. 
Kopējās zivsaimniecības politikas mērķi un 
zivsaimniecības kontroles un noteikumu 
izpildes prasības ir noteiktas minētās 
regulas 2. un 36. pantā. Tās sekmīga 
īstenošana ir atkarīga no vienkāršotas, 
efektīvas, pārredzamas un atjauninātas 
kontroles un noteikumu izpildes sistēmas, 
kas ir konsekventi piemērojama visās 
dalībvalstīs.

__________________ __________________
28 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 
11. decembra Regula (ES) Nr. 1380/2013 par 
kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza 
Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un 
(EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes 
Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un 

28 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 
11. decembra Regula (ES) Nr. 1380/2013 par 
kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza 
Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un 
(EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes 
Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un 
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(EK) Nr. 639/2004 un Padomes 
Lēmumu 2004/585/EK (OV L 354, 
28.12.2013., 22. lpp.).

(EK) Nr. 639/2004 un Padomes 
Lēmumu 2004/585/EK (OV L 354, 
28.12.2013., 22. lpp.).

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Taču Regula (EK) Nr. 1224/2009 
tika izstrādāta pirms jaunās kopējās 
zivsaimniecības politikas pieņemšanas. 
Tādēļ tā būtu jāgroza, lai labāk nodrošinātu 
atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas 
kontroles un noteikumu izpildes prasībām 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1380/2013 un 
izmantotu modernas un izmaksu ziņā 
efektīvas kontroles tehnoloģijas.

(3) Taču Regula (EK) Nr. 1224/2009 
tika izstrādāta pirms jaunās kopējās 
zivsaimniecības politikas pieņemšanas. 
Tādēļ tā būtu jāgroza, lai labāk nodrošinātu 
atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas 
kontroles un noteikumu izpildes prasībām 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1380/2013, lai 
izmantotu modernas un izmaksu ziņā 
efektīvas kontroles tehnoloģijas un lai 
ņemtu vērā jaunākos zinātnes atzinumus 
par to, cik vides ziņā ilgtspējīgas ir zvejas 
un akvakultūras darbības.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Klimata pārmaiņu starpvaldību 
padomes 2019. gada 24. septembra 
Īpašajā ziņojumā par okeānu un kriosfēru 
mainīga klimata apstākļos ir jo īpaši 
norādīts uz to, kā ar piesardzīgas pieejas 
stingrāku īstenošanu — piemēram, 
atjaunojot pārāk intensīvi izmantotus vai 
noplicinātus zvejas resursus, — un ar 
esošo zvejniecības pārvaldības stratēģiju 
spēcīgāku atbildes reakciju var mazināt 
klimata pārmaiņu nelabvēlīgo ietekmi, 
tādējādi nodrošinot situācijas uzlabošanos 
reģionos tautsaimniecības un iztikas ziņā. 
Zvejniecības pārvaldība, kas tiek īstenota, 
uz nākotnē iespējamo ekosistēmas 
attīstības tendenču analīzes pamata 



PE647.141v04-00 6/67 AD\1217322LV.docx

LV

attiecīgās darbības regulāri izvērtējot un 
tās ar laiku atjauninot, mazina riska 
faktorus, kuri apdraud zvejas resursus, 
pat ja tādējādi ir maz iespēju risināt ar 
ekosistēmas pārmaiņām saistītos 
jautājumus.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) Saskaņā ar 14. Ilgtspējīgas 
attīstības mērķi līdz 2020. gadam ir 
jāpanāk, ka tiek izbeigta pārzvejošana, 
nelegāla, nereģistrēta un neregulēta 
zvejošana un destruktīva zvejošanas 
prakse. Būtu jāpanāk, ka tiek īstenoti 
zinātnes atziņās balstīti apsaimniekošanas 
plāni, lai pēc iespējas īsākā laikā 
atjaunotu zivju krājumus vismaz tādā 
līmenī, kas var nodrošināt attiecīgo zivju 
bioloģiskajām īpašībām atbilstošu 
maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu. 
Līdz 2020. gadam būtu jāpanāk, ka ir 
aizsargāti vismaz 10 % no piekrastes un 
jūras teritorijām, ievērojot valsts un 
starptautisko tiesību aktus un 
pamatojoties uz vislabāko pieejamo 
zinātnisko informāciju.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
4.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4c) Ja konsekventi, skaidri, 
pārredzami, taisnīgi un stingri būs 
nodrošināta kopējās zivsaimniecības 
politikas īstenošana, tas palīdzēs ne vien 
sekmēt dinamiku rūpnieciskās zvejas 
sektorā un nodrošināt zvejnieku 
kopienām pienācīgu dzīves līmeni, bet arī 
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panākt ilgtspēju zivsaimniecības nozarē 
un sasniegt mērķus, kas noteikti attiecībā 
uz bioloģisko daudzveidību.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Regula (EK) Nr. 1224/2009 tika 
grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) 2015/81231, lai dažus tās 
noteikumus saskaņotu ar izkraušanas 
pienākumu, kas noteikts Regulas (ES) 
Nr. 1380/2013 15. pantā. Lai varētu 
pienācīgi kontrolēt izkraušanas pienākuma 
izpildi, noteikta procentuālā daļa zvejas 
kuģu, pamatojoties uz riska novērtējumu, 
būtu jāaprīko ar pastāvīgi reģistrējošām 
elektroniskām monitoringa ierīcēm, arī 
videonovērošanas sistēmām (CCTV). 
CCTV datus var papildināt ar datiem, kas 
saņemti no citām elektroniskām 
monitoringa ierīcēm. Šo ierīču, arī CCTV, 
sniegtie dati nodrošinās dalībvalstu 
amatpersonām iespēju kontrolēt, kā tiek 
pildīts izkraušanas pienākums jūrā. CCTV 
būtu jāizmanto tikai attiecībā uz zvejas 
rīkiem un kuģa daļām, kurās zvejas 
produkti tiek novietoti, apstrādāti un 
uzglabāti. CCTV videomateriāli būtu 
jāieraksta uz vietas, un tie pēc pieprasījuma 
būtu jādara pieejami tikai dalībvalstu 
amatpersonām vai Savienības 
inspektoriem, jo īpaši saistībā ar 
inspekcijām, izmeklēšanām vai revīzijām.

(14) Regula (EK) Nr. 1224/2009 tika 
grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) 2015/81231, lai dažus tās 
noteikumus saskaņotu ar izkraušanas 
pienākumu, kas noteikts Regulas (ES) 
Nr. 1380/2013 15. pantā. Lai varētu 
pienācīgi kontrolēt izkraušanas pienākuma 
izpildi, noteikta procentuālā daļa zvejas 
kuģu, pamatojoties uz riska novērtējumu, 
kuru veikusi Eiropas Zivsaimniecības 
kontroles aģentūra, būtu jāaprīko ar 
pastāvīgi reģistrējošām elektroniskām 
monitoringa ierīcēm, arī videonovērošanas 
sistēmām (CCTV). CCTV datus var 
papildināt ar datiem, kas saņemti no citām 
elektroniskām monitoringa ierīcēm, 
piemēram, no zvejas darbību sensoru 
sistēmas vai nozvejas masas 
aprēķināšanas sistēmas. Šo ierīču, arī 
CCTV, sniegtie dati nodrošinās dalībvalstu 
amatpersonām iespēju kontrolēt, kā tiek 
pildīts izkraušanas pienākums jūrā. CCTV 
būtu jāizmanto tikai attiecībā uz zvejas 
rīkiem un kuģa daļām, kurās zvejas 
produkti tiek novietoti, apstrādāti un 
uzglabāti. CCTV videomateriāli būtu 
jāieraksta uz vietas, un tie pēc pieprasījuma 
būtu jādara pieejami tikai dalībvalstu 
amatpersonām vai Savienības 
inspektoriem, jo īpaši saistībā ar 
inspekcijām, izmeklēšanām vai revīzijām. 
Šādas CCTV sistēmas būtu jāizmanto bez 
audioieraksta funkcijas.

__________________ __________________
31 Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 
20. maija Regula (ES) 2015/812, ar ko groza 

31 Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 
20. maija Regula (ES) 2015/812, ar ko groza 
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Padomes Regulas (EK) Nr. 850/98, 
(EK) Nr. 2187/2005, (EK) Nr. 1967/2006, 
(EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 254/2002, 
(EK) Nr. 2347/2002 un (EK) Nr. 1224/2009 un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
Nr. 1379/2013 un (ES) Nr. 1380/2013 attiecībā 
uz izkraušanas pienākumu un atceļ Padomes 
Regulu (EK) Nr. 1434/98 (OV L 133, 
29.5.2015., 1. lpp.).

Padomes Regulas (EK) Nr. 850/98, 
(EK) Nr. 2187/2005, (EK) Nr. 1967/2006, 
(EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 254/2002, 
(EK) Nr. 2347/2002 un (EK) Nr. 1224/2009 un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
Nr. 1379/2013 un (ES) Nr. 1380/2013 attiecībā 
uz izkraušanas pienākumu un atceļ Padomes 
Regulu (EK) Nr. 1434/98 (OV L 133, 
29.5.2015., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Kopējās zivsaimniecības politikas 
mērķus būtu jācenšas sasniegt, pilnībā 
pievēršoties dzīvnieku labturībai, kā tas ir 
noteikts Līguma par Eiropas Savienības 
darbību (LESD) 13. pantā, un attiecīgā 
gadījumā pilnībā ņemot vērā arī tādus 
aspektus kā pārtikas un barības 
nekaitīgums un dzīvnieku veselība.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Nozvejas reģistrācijas datus 
iesniedz papīra formā, tādēļ netiek saņemta 
pilnīga un uzticama informācija un galu 
galā operatori dalībvalstīm un dalībvalstis 
Komisijai sniedz nepilnīgus ziņojumus par 
nozvejām, kā arī tiek kavēta informācijas 
apmaiņa starp dalībvalstīm. Tādēļ uzskata, 
ka kuģu kapteiņiem dati par nozveju, jo 
īpaši zvejas žurnāli, pārkraušanas 
deklarācijas un izkraušanas deklarācijas, 
jāreģistrē digitālā veidā un jāiesniedz 
elektroniski.

(16) Nozvejas reģistrācijas datus 
iesniedz papīra formā, tādēļ netiek saņemta 
pilnīga un uzticama informācija un galu 
galā operatori dalībvalstīm un dalībvalstis 
Komisijai sniedz nepilnīgus ziņojumus par 
nozvejām, turklāt tiek kavēta informācijas 
apmaiņa starp dalībvalstīm un 
informācijas nosūtīšana atzītām 
zinātniskām struktūrām, kam ir 
pienākums sniegt atzinumus, pēc kuriem 
tiek noteiktas zvejas iespējas. Tādēļ 
uzskata, ka kuģu kapteiņiem dati par 
nozveju, jo īpaši zvejas žurnāli, 
pārkraušanas deklarācijas un izkraušanas 
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deklarācijas, jāreģistrē digitālā veidā un 
regulāri jāiesniedz elektroniski. Būtu 
jānosaka, ka dalībvalstis ir atbildīgas par 
zvejas kuģu kapteiņu nodrošināšanu ar 
mācību līdzekļiem, lai viņiem būtu vieglāk 
reģistrēties tiešsaistē.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Kad zvejas kuģis atstāj ostu, tam 
būtu nekavējoties jāiedarbina 
elektroniskais zvejas žurnāls, un 
attiecīgajam zvejas reisam tiek piešķirts 
unikāls zvejas reisa identifikācijas numurs. 
Lai varētu veikt pastiprinātas kontroles un 
uzlabotu datu validāciju dalībvalstīs un 
zvejas produktu izsekojamību piegādes 
ķēdē, atsauce uz minēto unikālo zvejas 
reisa identifikācijas numuru būtu jānorāda 
zvejas žurnālā, pārkraušanas deklarācijās 
un izkraušanas deklarācijās. Lai uzlabotu 
un vienkāršotu to, kā dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm tiek nosūtīta 
informācija par zvejas rīku pazaudēšanu, 
zvejas žurnāla formātā būtu jāietver 
informācija par pazaudētiem zvejas rīkiem.

(20) Kad zvejas kuģis atstāj ostu, tam 
būtu nekavējoties jāiedarbina 
elektroniskais zvejas žurnāls, un 
attiecīgajam zvejas reisam tiek piešķirts 
unikāls zvejas reisa identifikācijas numurs. 
Lai varētu veikt pastiprinātas kontroles un 
uzlabotu datu validāciju dalībvalstīs un 
zvejas produktu izsekojamību piegādes 
ķēdē, atsauce uz minēto unikālo zvejas 
reisa identifikācijas numuru būtu jānorāda 
zvejas žurnālā, pārkraušanas deklarācijās 
un izkraušanas deklarācijās. Lai uzlabotu 
un vienkāršotu to, kā dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm tiek nosūtīta 
informācija par zvejas rīku pazaudēšanu, 
zvejas žurnāla formātā būtu jāietver 
precīza informācija par pazaudētiem zvejas 
rīkiem, norādot, tieši kurā vietā, datumā 
un laikā kāds un cik liels zvejas rīks ir 
pazaudēts.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Noteikumi par agregēto nozvejas 
datu un zvejas piepūles datu iesniegšanu 
būtu jāvienkāršo, paredzot vienu datumu 
visu iesniegumu iesniegšanai.

(24) Noteikumi par agregēto nozvejas 
datu un zvejas piepūles datu iesniegšanu 
būtu jāvienkāršo, paredzot vienu datumu 
visu iesniegumu iesniegšanai. Būtu 
jānodrošina, ka šāda informācija tiek 
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izplatīta un ir pieejama arī sabiedrībai, ja 
vien no tās ir izņemti sensitīvi dati un ir 
nodrošināta informācijas anonimitāte.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Zvejai ierobežotas teritorijas ir 
noteiktas saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem, valsts tiesību aktiem un 
starptautiskajiem nolīgumiem. Tāpēc 
noteikumi par zvejai ierobežotu teritoriju 
kontroli, ko veic dalībvalstis, būtu 
jāattiecina uz zvejai ierobežotām 
teritorijām neatkarīgi no to atrašanās 
vietās. Attiecīgā gadījumā būtu jākontrolē 
arī atpūtas kuģi, kas zvejo zvejai 
ierobežotās teritorijās.

(29) Aizsargājamu teritoriju tīkls palīdz 
saglabāt ekosistēmu pakalpojumus, 
tostarp oglekļa uztveršanu un uzkrāšanu, 
un nodrošina ekosistēmā balstītas 
pielāgošanās iespējas nākotnē, jo veicina 
dinamiskas sugu, populāciju un 
ekosistēmu pārmaiņas, kas rodas globālās 
sasilšanas un jūras līmeņa celšanās 
ietekmē. Zvejai ierobežotas teritorijas ir 
noteiktas saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem, valsts tiesību aktiem un 
starptautiskajiem nolīgumiem. Tāpēc 
noteikumi par zvejai ierobežotu teritoriju 
kontroli, ko veic dalībvalstis, būtu 
jāattiecina uz zvejai ierobežotām 
teritorijām neatkarīgi no to atrašanās 
vietās. Attiecīgā gadījumā būtu jākontrolē 
arī atpūtas kuģi, kas zvejo zvejai 
ierobežotās teritorijās.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
32.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32a) Sešu mēnešu laikā no šīs regulas 
spēkā stāšanās dienas Komisijai un 
dalībvalstīm būtu jāsagatavo un jāsāk 
īstenot tieši zvejniekiem un atpūtas zvejas 
organizētājiem paredzētu komunikācijas 
kampaņu, lai tos pienācīgi informētu par 
jaunajiem noteikumiem, kas izklāstīti šajā 
regulā.
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (EK) Nr. 178/200232 
18. pantā noteiktajām izsekojamības 
prasībām Komisijas Īstenošanas 
regulā (ES) Nr. 931/201133 paredzēti daži 
izsekojamības noteikumi attiecībā uz 
dzīvnieku izcelsmes pārtikas konkrēto 
nozari, proti, tā paredz, ka operatoriem 
jāglabā noteikts informācijas kopums, kurš 
pēc pieprasījuma jādara pieejams 
kompetentajām iestādēm un jānosūta 
operatoram, kuram zvejas produkts tiek 
piegādāts. Zivsaimniecības nozarē 
izsekojamība ir svarīga ne tikai pārtikas 
nekaitīguma nodrošināšanai, bet arī lai 
varētu veikt kontroles un garantētu 
patērētāju interešu aizsardzību.

(34) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (EK) Nr. 178/200232 
18. pantā noteiktajām izsekojamības 
prasībām Komisijas Īstenošanas 
regulā (ES) Nr. 931/201133 paredzēti daži 
izsekojamības noteikumi attiecībā uz 
dzīvnieku izcelsmes pārtikas konkrēto 
nozari, proti, tā paredz, ka operatoriem 
jāglabā noteikts informācijas kopums, kurš 
pēc pieprasījuma jādara pieejams 
kompetentajām iestādēm un jānosūta 
operatoram, kuram zvejas produkts tiek 
piegādāts. Zivsaimniecības nozarē 
izsekojamība ir svarīga ne tikai pārtikas 
nekaitīguma nodrošināšanai, bet arī lai 
varētu veikt kontroles, garantētu patērētāju 
interešu aizsardzību, apkarotu NNN 
zvejošanu un no negodīgas konkurences 
aizsargātu zvejniekus, kuri ievēro 
likumus.

__________________ __________________
32 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 
28. janvāra Regula (EK) Nr. 178/2002, ar ko 
paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus 
principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādi un paredz procedūras 
saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (OV L 31, 
1.2.2002., 1. lpp.).

32 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 
28. janvāra Regula (EK) Nr. 178/2002, ar ko 
paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus 
principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādi un paredz procedūras 
saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (OV L 31, 
1.2.2002., 1. lpp.).

33 Komisijas 2011. gada 19. septembra 
Īstenošanas regula (ES) Nr. 931/2011 par 
izsekojamības prasībām, kas ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 
Nr. 178/2002 noteiktas dzīvnieku izcelsmes 
pārtikai (OV L 242, 20.9.2011., 2. lpp.).

33 Komisijas 2011. gada 19. septembra 
Īstenošanas regula (ES) Nr. 931/2011 par 
izsekojamības prasībām, kas ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 
Nr. 178/2002 noteiktas dzīvnieku izcelsmes 
pārtikai (OV L 242, 20.9.2011., 2. lpp.).

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
37. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Tādi paši noteikumi būtu jāpiemēro 
zvejas un akvakultūras produktiem, kas 
importēti no trešām valstīm. Attiecībā uz 
importētiem produktiem obligātajā 
izsekojamības informācijā būtu jāiekļauj 
atsauce uz nozvejas sertifikātu, kas 
paredzēts Regulā (EK) Nr. 1005/200834.

(37) Tādi paši noteikumi būtu jāpiemēro 
zvejas un akvakultūras produktiem, kas 
importēti no trešām valstīm, lai tādējādi 
saglabātu augstus pārtikas nekaitīguma 
standartus un attiecīgajās valstīs veicinātu 
ilgtspējīgas zvejošanas praksi. Attiecībā uz 
importētiem produktiem obligātajā 
izsekojamības informācijā būtu jāiekļauj 
atsauce uz nozvejas sertifikātu, kas 
paredzēts Regulā (EK) Nr. 1005/200834.

__________________ __________________
34 Padomes 2008. gada 29. septembra 
Regula (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido 
Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un 
izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu 
zveju, un ar ko groza Regulas (EEK) 
Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1936/2001 un 
(EK) Nr. 601/2004, un ar ko atceļ 
Regulas (EK) Nr. 1093/94 un 
(EK) Nr. 1447/1999 (OV L 286, 29.10.2008., 
1. lpp.).

34 Padomes 2008. gada 29. septembra 
Regula (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido 
Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un 
izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu 
zveju, un ar ko groza Regulas (EEK) 
Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1936/2001 un 
(EK) Nr. 601/2004, un ar ko atceļ 
Regulas (EK) Nr. 1093/94 un 
(EK) Nr. 1447/1999 (OV L 286, 29.10.2008., 
1. lpp.).

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Lai nodrošinātu zvejas un 
akvakultūras produktu izsekojamības 
informācijas efektīvu un savlaicīgu 
nosūtīšanu, minētā informācija būtu 
jāreģistrē digitalizētā veidā un elektroniski 
jānosūta piegādes ķēdē un kompetentajām 
iestādēm pēc to pieprasījuma.

(38) Lai nodrošinātu zvejas un 
akvakultūras produktu izsekojamības 
informācijas efektīvu un savlaicīgu 
nosūtīšanu, minētā informācija būtu 
jāreģistrē digitalizētā veidā un elektroniski 
jānosūta piegādes ķēdē un kompetentajām 
iestādēm ne vēlāk kā 24 stundu laikā.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
40. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Kopējās zivsaimniecības politikas 
mērķu sasniegšanā izšķirīga nozīme ir 
nozvejas datu ticamībai un visaptverošai 
vākšanai. Konkrētāk, pēc iespējas 
uzticamākā veidā būtu jāveic nozvejas 
reģistrēšana izkraušanas laikā. Tāpēc 
nepieciešams pastiprināt procedūras 
attiecībā uz zvejas produktu svēršanu 
izkraušanas laikā.

(40) Kopējās zivsaimniecības politikas 
mērķu sasniegšanā izšķirīga nozīme ir 
nozvejas datu ticamībai un visaptverošai 
vākšanai. Konkrētāk, pēc iespējas 
uzticamākā veidā būtu jāveic nozvejas 
reģistrēšana izkraušanas laikā. Tāpēc 
nepieciešams pastiprināt procedūras 
attiecībā uz zvejas produktu svēršanu 
izkraušanas laikā un investēt digitalizācijā 
izkraušanas vietās, lai būtu vieglāk 
sistemātiski un standartizēti vākt datus.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Svēršana būtu jāveic, izmantojot 
kompetento iestāžu apstiprinātas sistēmas, 
un operatoriem, ko dalībvalstis 
reģistrējušas šī uzdevuma veikšanai. Lai 
nozvejas varētu paziņot precīzi, 
izkraušanas laikā visi produkti būtu 
jānosver pa sugām. Turklāt svēršanas dati 
būtu jāreģistrē elektroniski un jāglabā trīs 
gadus.

(41) Svēršana būtu jāveic, izmantojot 
kompetento iestāžu apstiprinātas sistēmas, 
un operatoriem, ko dalībvalstis 
reģistrējušas šī uzdevuma veikšanai. Lai 
nozvejas varētu paziņot precīzi, 
izkraušanas laikā visi produkti būtu 
jānosver pa sugām. Turklāt svēršanas dati 
būtu jāreģistrē elektroniski un jāglabā trīs 
gadus. Būtu jānodrošina minēto sistēmu 
atbilstība minimālajām prasībām, par 
kurām dalībvalstis ir vienojušās, lai 
attiecīgās sistēmas standartizētu visā 
Savienībā.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49) Lai dalībvalstīs nodrošinātu 
vienlīdzīgu tiesisko attieksmi pret visiem 
kopējās zivsaimniecības politikas 
noteikumu pārkāpējiem, būtu jāprecizē un 

(49) Lai dalībvalstīs nodrošinātu 
vienlīdzīgu tiesisko attieksmi pret visiem 
kopējās zivsaimniecības politikas 
noteikumu pārkāpējiem, būtu jāprecizē un 
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jānostiprina noteikumi par tādas rīcības 
noteikšanu, kas uzskatāma par smagu 
pārkāpumu.

jānostiprina noteikumi par tādas rīcības 
noteikšanu, kas uzskatāma par smagu 
pārkāpumu, un tādējādi jāpanāk, ka 
minētie noteikumi tiek pilnībā un 
konsekventi piemēroti visās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
58. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(58) Personas datu apstrāde ir vajadzīga 
zivsaimniecības kontrolei un noteikumu 
izpildei. Konkrētāk, lai uzraudzītu zvejas 
iespējas, tostarp kvotas apguvi, un validētu 
dalībvalstu iesniegtos agregētos datus, 
Komisijai vajadzētu būt iespējai apstrādāt 
zvejas žurnālu, izkraušanas deklarāciju, 
pārdošanas zīmju datus un citus zvejas 
darbību datus. Lai veiktu verifikāciju, 
revīzijas un uzraudzītu dalībvalstu 
kontroles darbības, Komisijai vajadzētu būt 
iespējai piekļūt tādai informācijai kā 
inspekcijas un kontroles novērotāju 
ziņojumiem un pārkāpumu datubāzei un šo 
informāciju apstrādāt. Saistībā ar 
starptautisko nolīgumu un saglabāšanas 
pasākumu sagatavošanu un īstenošanu 
Komisijai vajadzības gadījumā būtu 
jāapstrādā dati par Savienības zvejas kuģu 
zvejas darbībām ārpus Savienības 
ūdeņiem; šie dati ietver arī kuģa 
identifikācijas numuru un kuģa īpašnieka 
un kapteiņa vārdu.

(58) Personas datu apstrāde ir vajadzīga 
zivsaimniecības kontrolei un noteikumu 
izpildei. Konkrētāk, lai uzraudzītu zvejas 
iespējas, tostarp kvotas apguvi, un validētu 
dalībvalstu iesniegtos agregētos datus, 
Komisijai vajadzētu būt iespējai apstrādāt 
zvejas žurnālu, izkraušanas deklarāciju, 
pārdošanas zīmju datus un citus zvejas 
darbību datus. Lai veiktu verifikāciju, 
revīzijas un uzraudzītu dalībvalstu 
kontroles darbības, Komisijai vajadzētu būt 
iespējai piekļūt tādai informācijai kā 
inspekcijas un kontroles novērotāju 
ziņojumiem un pārkāpumu datubāzei un šo 
informāciju apstrādāt. Saistībā ar 
starptautisko nolīgumu un saglabāšanas 
pasākumu sagatavošanu un īstenošanu 
Komisijai vajadzības gadījumā būtu 
jāapstrādā dati par Savienības zvejas kuģu 
zvejas darbībām ārpus Savienības 
ūdeņiem; šie dati ietver arī kuģa 
identifikācijas numuru un kuģa īpašnieka 
un kapteiņa vārdu. Būtu jānodrošina, lai 
saglabātie dati būtu pieejami 
kompetentajām iestādēm gadījumos, kad 
ir apdraudēta sabiedrības veselība un/vai 
pārtikas nekaitīgums.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
58.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(58a) Visi personas dati ir jāvāc, 
jānodod un jāglabā, ievērojot Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) 2016/6791a.
__________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 
par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 
(Vispārīgā datu aizsardzības regula) 
(OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1224/2009
4. pants – 1. daļa – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(ba) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:
3. „kontrole” ir uzraudzība un 
pārraudzība;

„3. „kontrole” ir uzraudzība un 
pārraudzība, kura īstenojama visām zvejas 
un akvakultūras darbībām, kā arī tirgiem 
un izsolēm, kas ir kopējās zivsaimniecības 
politikas un cita starpā arī attiecīgo vides 
tiesību aktu darbības jomā;”

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – bb apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1224/2009
4. pants – 1. daļa – 6. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(bb) panta 6. punktu aizstāj ar šādu:
6. „ierēdnis” ir persona, ko valsts 
iestāde, Komisija vai Kopienas 
Zivsaimniecības kontroles aģentūra ir 

„6. „ierēdnis” ir persona, ko valsts 
iestāde, Komisija vai Eiropas 
Zivsaimniecības kontroles aģentūra ir 
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pilnvarojusi veikt inspekciju; pilnvarojusi veikt inspekciju;”
(Attiecīgās norādes uz Kopienas 
Zivsaimniecības kontroles aģentūru 
viscaur tekstā būtu jāaizstāj ar norādi uz 
Eiropas Zivsaimniecības kontroles 
aģentūru. Šis grozījums attiecas uz visu 
tekstu. Ja tas tiks pieņemts, attiecīgas 
izmaiņas būs jāveic visā tekstā.)

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – bc apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1224/2009
4. pants – 1. daļa – 7. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(bc) panta 7. punktu aizstāj ar šādu:
7. „Savienības inspektori” ir 
dalībvalsts vai Komisijas, vai Komisijas 
izraudzītas struktūras ierēdņi, kuru vārdi 
norādīti sarakstā, kas izveidots saskaņā ar 
79. pantu;

„7. „Savienības inspektori” ir 
dalībvalsts, Komisijas vai Eiropas 
Zivsaimniecības kontroles aģentūras 
ierēdņi, kuru vārdi norādīti sarakstā, kas 
izveidots saskaņā ar 79. pantu;”

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – ka apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1224/2009
4. pants – 1. daļa – 34.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ka) pievieno šādu 34.a punktu:
„34.a „izsekojamība” ir jēdziens, kas 
definēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (EK) Nr. 178/20021a 3. panta 
15. punktā;
__________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 28. janvāra Regula (EK) 
Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites 
tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, 
izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi 
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un paredz procedūras saistībā ar pārtikas 
nekaitīgumu (OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.).”

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
8. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) kārtību, kādā ir jāziņo gadījumos, 
kad zvejas rīku izmantošana beidzas 
atbilstoši Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvām (ES) 2019/8831a un 
(ES) 2019/9041b;
_________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2019. gada 17. aprīļa Direktīva (ES) 2019/883 
par ostas atkritumu pieņemšanas iekārtām 
kuģu atkritumu nodošanai (OV L 151, 
7.6.2019., 116. lpp.).
1b Eiropas Parlamenta un Padomes 
2019. gada 5. jūnija Direktīva (ES) 2019/904 
par konkrētu plastmasas izstrādājumu 
ietekmes uz vidi samazināšanu (OV L 155, 
12.6.2019., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstīs darbojas kuģu 
satelītnovērošanas [monitoringa] sistēmas, 
kas veic sava karoga zvejas kuģu pozīcijas 
un kustības efektīvu monitoringu visur, kur 
šie kuģi atrodas, kā arī zvejas kuģu 
efektīvu monitoringu dalībvalstu ūdeņos, 
vācot un analizējot kuģa pozīcijas datus. 

1. Dalībvalstīs darbojas kuģu 
satelītnovērošanas [monitoringa] sistēmas, 
kas veic sava karoga zvejas kuģu pozīcijas, 
kustības un zvejas darbības efektīvu 
monitoringu visur, kur šie kuģi atrodas, kā 
arī zvejas kuģu efektīvu monitoringu 
dalībvalstu ūdeņos, vācot un analizējot 
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Katra karoga dalībvalsts nodrošina kuģa 
pozīcijas datu pareizības nepārtrauktu un 
sistemātisku monitoringu un kontroli.

kuģa pozīcijas datus. Katra karoga 
dalībvalsts nodrošina kuģa pozīcijas datu 
pareizības nepārtrauktu un sistemātisku 
monitoringu un kontroli.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
9. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz Savienības zvejas kuģiem ir uzstādīta 
pilnībā funkcionējoša ierīce, kas kuģu 
satelītnovērošanas [monitoringa] sistēmai 
ļauj automātiski noteikt kuģa atrašanās 
vietu un identificēt to, regulāros intervālos 
pārraidot kuģa pozīcijas datus.

Uz Savienības zvejas kuģiem ir uzstādīta 
pilnībā funkcionējoša ierīce, kas kuģu 
satelītnovērošanas [monitoringa] sistēmai 
ļauj automātiski noteikt kuģa atrašanās 
vietu un identificēt to, regulāros intervālos 
pārraidot kuģa pozīcijas datus tuvu 
reāllaikam, ar iespēju pozīcijas datus 
pārraidīt reizi 10 minūtēs.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
9. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kuģu satelītnovērošanas [monitoringa] 
sistēmas arī ļauj karoga dalībvalsts zvejas 
uzraudzības centram, kas minēts 9.a pantā, 
jebkurā laikā iegūt datus par zvejas kuģi. 
Kuģa pozīcijas datu pārraidīšanai un datu 
iegūšanai izmanto vai nu 
satelītsavienojumu, vai arī var izmantot 
sauszemes mobilo tīklu, ja kuģis atrodas 
šāda tīkla uztveršanas zonā.

Kuģu satelītnovērošanas [monitoringa] 
sistēmas arī ļauj karoga dalībvalsts zvejas 
uzraudzības centram, kas minēts 9.a pantā, 
jebkurā laikā iegūt datus par zvejas kuģi. 
Kuģa pozīcijas datu pārraidīšanai un datu 
iegūšanai izmanto vai nu 
satelītsavienojumu, vai arī var izmantot 
sauszemes mobilo tīklu, ja kuģis atrodas 
šāda tīkla uztveršanas zonā, vai arī citu 
datu sakaru savienojumam pieejamu 
tehnoloģiju, kas garantē drošu un ātru 
pārraidi.
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Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no 2. punkta, 
Savienības zvejas kuģu, kuru lielākais 
garums ir mazāks nekā 12 metri, kapteiņi 
drīkst lietot uz kuģa mobilu ierīci, kas 
kuģu satelītnovērošanas [monitoringa] 
sistēmai ļauj automātiski noteikt kuģa 
atrašanās vietu un identificēt to, regulāros 
intervālos reģistrējot un pārraidot kuģa 
pozīcijas datus. Ja ierīce nav mobilo sakaru 
tīkla uztveršanas zonā, kuģa pozīcijas datus 
attiecīgajā laikposmā reģistrē un pārraida, 
tiklīdz kuģis ir šāda tīkla uztveršanas zonā 
un vēlākais pirms tā ieiešanas ostā.

3. Atkāpjoties no 2. punkta, 
Savienības zvejas kuģu, kuru lielākais 
garums ir mazāks nekā 12 metri, kapteiņi 
drīkst lietot uz kuģa pilnībā funkcionējošu 
mobilo ierīci, kas kuģu satelītnovērošanas 
[monitoringa] sistēmai ļauj automātiski 
noteikt kuģa atrašanās vietu un identificēt 
to, regulāros intervālos reģistrējot un 
pārraidot kuģa pozīcijas datus tuvu 
reāllaikam, ar iespēju pozīcijas datus 
pārraidīt reizi 10 minūtēs. Ja ierīce nav 
sakaru tīkla uztveršanas zonā, kuģa 
pozīcijas datus attiecīgajā laikposmā 
reģistrē un pārraida, tiklīdz kuģis ir šāda 
tīkla uztveršanas zonā, bet ne vēlāk kā tad, 
kad kuģis ieiet ostā.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja Savienības zvejas kuģis atrodas 
citas dalībvalsts ūdeņos, karoga dalībvalsts 
minētā kuģa pozīcijas datus dara 
pieejamus, automātiski tos pārraidot 
piekrastes dalībvalstu zvejas uzraudzības 
centram. Kuģa pozīcijas datus dara 
pieejamus arī tai dalībvalstij, kuras ostās 
zvejas kuģis, visticamāk, izkraus nozveju 
vai kuras ūdeņos zvejas kuģis, visticamāk, 
turpinās zvejas darbības.

4. Ja Savienības zvejas kuģis atrodas 
citas dalībvalsts ūdeņos, karoga dalībvalsts 
minētā kuģa pozīcijas datus dara 
pieejamus, automātiski tos pārraidot 
piekrastes dalībvalstu zvejas uzraudzības 
centram. Kuģa pozīcijas datus par attiecīgo 
zvejas reisu arī automātiski pārraida tās 
dalībvalsts zvejas uzraudzības centram, 
kuras ostās zvejas kuģis, visticamāk, 
izkraus nozveju vai kuras ūdeņos zvejas 
kuģis, visticamāk, turpinās zvejas darbības.
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Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja Savienības zvejas kuģis darbojas 
trešās valsts ūdeņos vai ūdeņos, kuros 
zvejas resursus pārvalda reģionāla 
zvejniecības pārvaldības organizācija, kā 
minēts 3. panta 1. punktā, un ja tas ir 
paredzēts ar minēto trešo valsti noslēgtā 
nolīgumā vai minētās organizācijas 
piemērojamajos noteikumos, kuģa 
pozīcijas datus dara pieejamus arī 
attiecīgajai valstij vai organizācijai.

5. Ja Savienības zvejas kuģis darbojas 
trešās valsts ūdeņos vai ūdeņos, kuros 
zvejas resursus pārvalda reģionāla 
zvejniecības pārvaldības organizācija, kā 
minēts 3. panta 1. punktā, un ja tas ir 
paredzēts ar minēto trešo valsti noslēgtā 
nolīgumā vai minētās organizācijas 
piemērojamajos noteikumos, kuģa 
pozīcijas datus par attiecīgo zvejas reisu 
automātiski pārraida arī struktūrai, ko 
izraudzījusies attiecīgā valsts vai 
organizācija.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
9.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstīs tiek izveidoti un 
darbojas zvejas uzraudzības centri, kas 
uzrauga zvejas darbības un zvejas piepūli. 
Konkrētas dalībvalsts zvejas uzraudzības 
centri uzrauga sava karoga zvejas kuģus 
neatkarīgi no tā, kādos ūdeņos tie darbojas 
vai kurā ostā atrodas, kā arī Savienības 
zvejas kuģus, kuri kuģo ar citu dalībvalstu 
karogu, un trešo valstu zvejas kuģus, 
kuriem piemēro noteikumus par kuģu 
satelītnovērošanas [monitoringa] sistēmu 
un kuri darbojas konkrētās dalībvalsts 
suverenitātē vai jurisdikcijā esošos ūdeņos.

1. Dalībvalstīs tiek izveidoti un 
darbojas zvejas uzraudzības centri, kas 
uzrauga zvejas darbības un zvejas piepūli. 
Konkrētas dalībvalsts zvejas uzraudzības 
centri uzrauga sava karoga zvejas kuģus 
neatkarīgi no tā, kādos ūdeņos tie darbojas 
vai kurā ostā atrodas, kā arī Savienības 
zvejas kuģus, kuri kuģo ar citu dalībvalstu 
karogu, un trešo valstu zvejas kuģus, 
kuriem piemēro noteikumus par kuģu 
satelītnovērošanas [monitoringa] sistēmu 
un kuri darbojas konkrētās dalībvalsts 
suverenitātē vai jurisdikcijā esošos ūdeņos. 
Zvejas uzraudzības centri arī ziņo par 
pamestu, nozaudētu vai citādi izmestu 
zvejas rīku skaitu un par to, kas tiek 
darīts, lai nepieļautu, ka zvejas rīki tiek 
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pamesti, nozaudēti vai citādi izmesti, un 
lai mazāk šādu zvejas rīku nonāktu vidē.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
9.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Karoga dalībvalstis nodrošina to, ka 
zvejas uzraudzības centriem ir pieejami 
visi attiecīgie dati un jo īpaši 109. un 
110. pantā uzskaitītie dati un ka tie 
darbojas 7 dienas nedēļā un 24 stundas 
diennaktī.

3. Karoga dalībvalstis nodrošina to, ka 
zvejas uzraudzības centriem ir pieejami 
visi attiecīgie dati un jo īpaši 109. un 
110. pantā uzskaitītie dati, un tādējādi 
garantē, ka uzraudzība un pieejamība ir 
nodrošināta 7 dienas nedēļā un 24 stundas 
diennaktī.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
9.a pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Zvejas uzraudzības centru 
savāktos datus karoga dalībvalstis 
izmanto, lai izvērtētu, kā tiek īstenoti citi 
Savienības tiesību akti, jo īpaši Padomes 
Direktīva 92/43/EEK1a un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2008/56/EK1b, 2009/147/EK1c 
un 2014/89/EK1d.
_________________
1a Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību 
(OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.).
1b Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 17. jūnija Direktīva 2008/56/EK, 
ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai jūras 
vides politikas jomā (Jūras stratēģijas 
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pamatdirektīva) (OV L 164, 25.6.2008., 
19. lpp.).
1c Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra 
Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību (OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.)
1d Eiropas Parlamenta un Padomes 
2014. gada 23. jūlija Direktīva 2014/89/ES, ar 
ko izveido jūras telpiskās plānošanas satvaru 
(OV L 257, 28.8.2014., 135. lpp.).

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
9.a pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Zvejas uzraudzības centri palīdz 
īstenot kuģu novērošanu reāllaikā un 
tādējādi nodrošina, ka nevilcinoties ir 
iespējams veikt uz izpildes nodrošināšanu 
vērstas darbības.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
9.a pants – 4. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) pasākumiem, kas jāveic, lai 
nepieļautu, ka zvejas rīki tiek pamesti, 
nozaudēti vai citādi izmesti, lai mazāk 
šādu zvejas rīku nonāktu vidē un lai tos 
no vides aizvāktu.”;

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
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Regula (EK) Nr. 1224/2009
10. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar Direktīvu 2002/59/EK zvejas 
kuģis, kura lielākais garums pārsniedz 
15 metrus, ir aprīkots ar automātiskās 
identifikācijas sistēmu, ko uztur darbībā un 
kas atbilst veiktspējas standartiem, kurus 
izstrādājusi Starptautiskā Jūrniecības 
organizācija.

Saskaņā ar Direktīvu 2002/59/EK zvejas 
kuģis, kura lielākais garums pārsniedz 
15 metrus, ir aprīkots ar pilnībā 
funkcionējošu automātiskās identifikācijas 
sistēmu, ko uztur nepārtrauktā darbībā un 
kas atbilst veiktspējas standartiem, kurus 
izstrādājusi Starptautiskā Jūrniecības 
organizācija.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1224/2009
10. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) regulas 10. pantā iekļauj šādu 
1.a punktu:
„1.a Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, 
ja Savienības zvejas kuģa kapteinis 
uzskata, ka automātiskās identifikācijas 
sistēmas nepārtraukta darbība var kaitēt 
drošībai, vai tad, ja ir nenovēršami 
drošības incidenti, automātiskās 
identifikācijas sistēmu drīkst izslēgt.
Ja, ievērojot šā punkta pirmo daļu, 
automātiskās identifikācijas sistēma tiek 
izslēgta, Savienības zvejas kuģa kapteinis 
kuģa karoga dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm un attiecīgā gadījumā arī 
piekrastes valsts kompetentajām iestādēm 
ziņo, ka tas ir izdarīts un kāpēc tas ir 
darīts. Tiklīdz briesmu avots ir zudis, 
kapteinis restartē automātiskās 
identifikācijas sistēmu.”

Pamatojums

Ir jānosaka pienākums zvejas kuģa kapteinim nodrošināt automātiskās identifikācijas sistēmu 
(AIS) nepārtrauktu darbību uz klāja, ja vien kapteinim tās nav jāizslēdz drošības apsvērumu 
dēļ.
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Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1224/2009
10. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8b) regulas 10. pantu papildina ar 
šādu 1.b punktu:
„1.b Dalībvalstis saskaņā ar 109. un 
110. pantu nodrošina, lai dati no 
automātiskās identifikācijas sistēmas būtu 
pieejami dalībvalstu valsts zivsaimniecības 
kontroles iestādēm kontroles vajadzībām, 
cita starpā arī no automātiskās 
identifikācijas sistēmas saņemto datu un 
citu pieejamo datu kontrolpārbaudēm.”

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
14. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) dzīvsvara ekvivalentā izteikts 
aplēsto izmetumu apjoms katrai sugai, uz 
ko neattiecas izkraušanas pienākums;

(h) dzīvsvara ekvivalentā izteikts 
aplēsto izmetumu apjoms un skaits katrai 
sugai, uz ko neattiecas izkraušanas 
pienākums;

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
14. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Lai izpildītu citu Savienības tiesību 
aktu prasības, un tas jo īpaši attiecas uz 
Padomes Direktīvu 92/42/EEK1a, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
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Direktīvām 2008/56/EK1b, 2009/147/EK1c 
un 2014/89/ES1d un 
Regulu (ES) 2017/10041e, gadījumos, kad 
ir nozvejotas jutīgas sugas, zvejas žurnālā 
tiek norādīta arī šāda informācija:
(a) nozvejotās sugas;
(b) nozvejoto īpatņu skaits;
(c) nozvejas datums un ģeogrāfiskā 
pozīcija;
(d) nogalināto īpatņu skaits;
(e) jūrā atlaisto īpatņu skaits;
(f) ievainoto un jūrā atlaisto īpatņu 
skaits.
________________
1a Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību 
(OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.).
1b Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 17. jūnija Direktīva 2008/56/EK, 
ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai jūras 
vides politikas jomā (Jūras stratēģijas 
pamatdirektīva) (OV L 164, 25.6.2008., 
19. lpp.).
1c Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra 
Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību (OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.)
1d Eiropas Parlamenta un Padomes 
2014. gada 23. jūlija Direktīva 2014/89/ES, ar 
ko izveido jūras telpiskās plānošanas satvaru 
(OV L 257, 28.8.2014., 135. lpp.).
1e Eiropas Parlamenta un Padomes 
2017. gada 17. maija Regula (ES) 2017/1004 
par Savienības sistēmas izveidi datu vākšanai, 
pārvaldībai un izmantošanai zivsaimniecības 
nozarē un par atbalstu zinātniskā ieteikuma 
izstrādei saistībā ar kopējo zivsaimniecības 
politiku, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) 
Nr. 199/2008 (OV L 157, 20.6.2017., 1. lpp.).
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Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Savienības nozvejotājkuģu, kuru 
lielākais garums ir mazāks nekā 12 metri, 
kapteiņi 14. pantā minēto informāciju 
savas karoga dalībvalsts kompetentajai 
iestādei elektroniski iesniedz pēc pēdējās 
zvejas darbības pabeigšanas un pirms 
ieiešanas ostā.

2. Savienības nozvejotājkuģu, kuru 
lielākais garums ir mazāks nekā 12 metri, 
kapteiņi 14. pantā minēto informāciju 
savas karoga dalībvalsts kompetentajai 
iestādei elektroniski iesniedz pēc pēdējās 
zvejas darbības pabeigšanas un pirms 
ieiešanas ostā. 

Šā punkta pirmā daļa ir spēkā no ... 
[18 mēneši pēc 15. panta piemērošanas 
dienas]. Līdz tam Savienības 
nozvejotājkuģu, kuru lielākais garums ir 
mazāks nekā 12 metri, kapteiņi 14. pantā 
minēto informāciju joprojām var iesniegt 
papīra formātā.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Piekrastes dalībvalsts kompetentās 
iestādes pieņem no karoga dalībvalsts 
saņemtos elektroniskos ziņojumus, kuros 
iekļauti 1., 2. un 3. punktā minētie zvejas 
kuģu sūtītie dati.

4. Karoga dalībvalsts kompetentās 
iestādes elektroniskos ziņojumus, kuros 
iekļauti zvejas kuģu sūtītie dati, kas iegūti 
saskaņā ar šā panta 1., 2. un 3. punktu, 
nosūta piekrastes dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm. Piekrastes 
dalībvalsts kompetentās iestādes pieņem no 
karoga dalībvalsts saņemtos elektroniskos 
ziņojumus, kuros iekļauti 1., 2. un 
3. punktā minētie zvejas kuģu sūtītie dati.
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Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
15. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Trešās valsts nozvejotājkuģu, kas 
darbojas Savienības ūdeņos, kapteiņi 
14. pantā minēto informāciju piekrastes 
dalībvalsts kompetentajai iestādei iesniedz 
elektroniski.

5. Trešās valsts nozvejotājkuģu, kas 
darbojas Savienības ūdeņos, kapteiņi 
14. pantā minēto informāciju piekrastes 
dalībvalsts kompetentajai iestādei iesniedz 
elektroniski, ievērojot tieši tos pašus 
nosacījumus, kas jāievēro Savienības 
zvejas kuģu kapteiņiem.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
19.a pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja, pamatojoties uz iesniegtās 
informācijas un citas pieejamās 
informācijas analīzi, ir pamatots iemesls 
uzskatīt, ka zvejas kuģis neievēro kopējās 
zivsaimniecības politikas noteikumus, 
karoga dalībvalsts kompetentās iestādes to 
trešo valsti, kurā kuģis plāno veikt 
izkraušanu, lūdz sadarboties nolūkā veikt 
iespējamo inspekciju. Šajā nolūkā karoga 
dalībvalsts var pieprasīt zvejas kuģim veikt 
izkraušanu citā ostā vai aizkavēt ostā 
ierašanās laiku vai izkraušanu.

4. Ja, pamatojoties uz iesniegtās 
informācijas un citas pieejamās 
informācijas analīzi, ir pamatots iemesls 
uzskatīt, ka zvejas kuģis neievēro kopējās 
zivsaimniecības politikas noteikumus vai 
noteikumus, kas ir spēkā trešās valsts 
ūdeņos vai atklātā jūrā, kur zvejas kuģis 
darbojas, karoga dalībvalsts kompetentās 
iestādes to trešo valsti, kurā kuģis plāno 
veikt izkraušanu, lūdz sadarboties nolūkā 
veikt iespējamo inspekciju. Šajā nolūkā 
karoga dalībvalsts var pieprasīt zvejas 
kuģim veikt izkraušanu citā ostā vai 
aizkavēt ostā ierašanās laiku vai 
izkraušanu.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 19. punkts



PE647.141v04-00 28/67 AD\1217322LV.docx

LV

Regula (EK) Nr. 1224/2009
20. pants – 2.b punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) katras sugas FAO trīsburtu kods un 
attiecīgais ģeogrāfiskais apgabals, kurā 
gūtas nozvejas;

(c) katras citā kuģī pārkrautas sugas 
FAO trīsburtu kods un attiecīgais 
ģeogrāfiskais apgabals, kurā gūtas 
nozvejas;

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 19. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
20. pants – 2.b punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) katras sugas aplēstie daudzumi 
produkta svara un dzīvsvara kilogramos, 
norādot produkta sagatavošanas veidu;

(d) katras citā kuģī pārkrautas sugas 
aplēstie daudzumi produkta svara un 
dzīvsvara kilogramos, norādot produkta 
sagatavošanas veidu;

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
21. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) katras sugas FAO trīsburtu kods un 
attiecīgais ģeogrāfiskais apgabals, kurā 
gūtas nozvejas;

(c) katras citā kuģī pārkrautas sugas 
FAO trīsburtu kods un attiecīgais 
ģeogrāfiskais apgabals, kurā gūtas 
nozvejas;

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
21. pants – 2. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) katras sugas aplēstie daudzumi 
produkta svara un dzīvsvara kilogramos, 
norādot produkta sagatavošanas veidu vai 
attiecīgā gadījumā īpatņu skaitu, to vidū — 
atsevišķā ierakstā — tādus daudzumus vai 
īpatņu skaitu, kas nepārsniedz 
piemērojamo minimālo saglabāšanas 
references izmēru;

(d) katras citā kuģī pārkrautas sugas 
aplēstie daudzumi produkta svara un 
dzīvsvara kilogramos, norādot produkta 
sagatavošanas veidu vai attiecīgā gadījumā 
īpatņu skaitu, to vidū — atsevišķā 
ierakstā — tādus daudzumus vai īpatņu 
skaitu, kas nepārsniedz piemērojamo 
minimālo saglabāšanas references izmēru.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 21. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
23. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) no jūras zvejošanas rezultātā 
izvilkto drazu daudzums kubikmetros 
atbilstoši Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas (ES) 2019/8831a 
prasībām;
________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2019. gada 17. aprīļa Direktīva (ES) 2019/883 
par ostas atkritumu pieņemšanas iekārtām 
kuģu atkritumu nodošanai (OV L 151, 
7.6.2019., 116. lpp.).

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 23. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
25.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina izkraušanas 
pienākuma efektīvu kontroli. Šajā nolūkā 
atbilstoši 2. punktam noteikta minimāla 
procentuālā daļa zvejas kuģu, kuri zvejo 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka efektīvi 
tiek kontrolēts izkraušanas pienākums, 
jutīgu sugu nejauša nozveja un nozvejas 
datu ticamība. Šajā nolūkā atbilstoši 
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sugas, uz ko attiecas izkraušanas 
pienākums, un kuri kuģo ar to karogu, ir 
aprīkota ar pastāvīgi reģistrējošām 
videonovērošanas (CCTV) sistēmām, kas 
veic arī datu uzglabāšanu.

2. punktam noteikta minimāla procentuālā 
daļa visu to zvejas kuģu, kuri zvejo sugas, 
uz ko attiecas izkraušanas pienākums, un 
kuri kuģo ar to karogu, ir aprīkota ar 
pastāvīgi reģistrējošām videonovērošanas 
(CCTV) sistēmām, tīklu sensoriem un 
vajadzīgajām sistēmām, kuras veic arī 
datu uzglabāšanu. Ar šādām CCTV 
sistēmām nedrīkst ierakstīt audiosignālu, 
un audiosignālu nedrīkst izmantot 
monitoringa vajadzībām.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 23. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
25.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Zvejas kuģu procentuālo daļu, kas 
minēta 1. punktā, nosaka attiecībā uz 
dažādām riska kategorijām īpašās 
kontroles un inspekcijas programmās, kas 
pieņemtas saskaņā ar 95. pantu. Minētās 
programmas nosaka arī šādās kategorijās 
ietverto zvejas kuģu riska kategorijas un 
veidus.

2. Zvejas kuģu procentuālo daļu, kas 
minēta 1. punktā, nosaka pēc visu to zvejas 
kuģu skaita, kuriem tiek piemērotas 
īpašas kontroles un inspekcijas 
programmas, kas pieņemtas saskaņā ar 
95. pantu, un pēc to zvejas kuģu skaita, 
kurus Eiropas Zivsaimniecības kontroles 
aģentūra, veicot riska novērtēšanu, ir 
identificējusi kā kuģus, kuru gadījumā 
liels vai ļoti liels ir risks, ka tie neievēros 
kopējās zivsaimniecības politikas 
noteikumus.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 27. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
33. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra karoga dalībvalsts reģistrē 
visus ar nozvejām un zvejas piepūli 
saistītos datus, kas minēti šīs regulas 14., 
21., 23., 55., 59.a, 62., 66. un 68. pantā, un 

1. Katra karoga dalībvalsts reģistrē 
visus ar nozvejām un zvejas piepūli 
saistītos datus, kas minēti šīs regulas 14., 
21., 23., 25.a, 55., 59.a, 62., 66. un 
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minēto datu oriģinālus glabā trīs gadus vai 
ilgāk atbilstīgi valsts noteikumiem.

68. pantā, un minēto datu oriģinālus glabā 
trīs gadus vai ilgāk atbilstīgi valsts 
noteikumiem.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 27. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
33. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja dalībvalsts konstatē 
nekonsekvences starp informāciju, ko tā 
Komisijai iesniegusi saskaņā ar 2. un 
3. punktu, un atbilstīgi 109. pantam veiktās 
apstiprināšanas [validēšanas] rezultātiem, 
tad koriģētos daudzumus, kas noteikti pēc 
minētās apstiprināšanas [validēšanas], šī 
dalībvalsts Komisijai iesniedz, tiklīdz tie ir 
pieejami un ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc 
izkraušanas dienas.

4. Ja dalībvalsts konstatē 
nekonsekvences starp informāciju, ko tā 
Komisijai iesniegusi saskaņā ar 2. un 
3. punktu, un atbilstīgi 109. pantam veiktās 
apstiprināšanas [validēšanas] rezultātiem, 
tad koriģētos daudzumus, kas noteikti pēc 
minētās apstiprināšanas [validēšanas], šī 
dalībvalsts Komisijai iesniedz, tiklīdz tie ir 
pieejami un ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc 
izkraušanas dienas.

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 28. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
33. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja konstatē, ka 80 % no krājuma vai 
krājuma grupas kvotas uzskatāmi par 
izmantotiem, Komisija var prasīt, lai 
dalībvalsts iesniegtu sīkāku informāciju, 
nekā paredzēts 33. pantā, un sniegtu to 
biežāk.

Ja konstatē, ka 70 % no krājuma vai 
krājuma grupas kvotas uzskatāmi par 
izmantotiem, Komisija var prasīt, lai 
dalībvalsts iesniegtu sīkāku informāciju, 
nekā paredzēts 33. pantā, un sniegtu to 
biežāk.

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 31. punkts – a apakšpunkts
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Regula (EK) Nr. 1224/2009
37. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja netiek novērsts kaitējums, kas 
nodarīts dalībvalstij, kurai aizliedza zvejot, 
pirms tās zvejas iespējas bija pilnībā 
izmantotas, Komisija ar īstenošanas aktiem 
pieņem pasākumus, kuru mērķis ir attiecīgi 
kompensēt nodarīto kaitējumu. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
119. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru. Minētie pasākumi var ietvert 
atvilkumus no ikvienas pārzvejojušās 
dalībvalsts zvejas iespējām un šo atvilkto 
daudzumu atbilstīgu iedalīšanu 
dalībvalstīm, kuru zvejas darbības tika 
aizliegtas, pirms to zvejas iespējas bija 
pilnībā izmantotas.

2. Ja netiek novērsts kaitējums, kas 
nodarīts dalībvalstij, kurai aizliedza zvejot, 
pirms tās zvejas iespējas bija pilnībā 
izmantotas, Komisija ar īstenošanas aktiem 
pieņem pasākumus, kuru mērķis ir attiecīgi 
kompensēt nodarīto kaitējumu. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
119. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru. Minētie pasākumi var ietvert 
atvilkumus no ikvienas pārzvejojušās 
dalībvalsts zvejas iespējām, pārzvejotā 
daudzuma vērtībai proporcionālu naudas 
sodu vai šo atvilkto daudzumu atbilstīgu 
iedalīšanu dalībvalstīm, kuru zvejas 
darbības tika aizliegtas, pirms to zvejas 
iespējas bija pilnībā izmantotas.

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 31. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
37. pants – 4. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) attiecīgā gadījumā — nosaka citus 
nodarītā kaitējuma kompensēšanai 
vajadzīgus pasākumus.

(g) attiecīgā gadījumā — nosaka citus 
nodarītā kaitējuma kompensēšanai 
vajadzīgus pasākumus, piemēram, naudas 
sodu uzlikšanu vai finansiālu 
kompensāciju dalībvalstij, kurai ir 
nodarīts kaitējums.

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 42. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
48. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja pazaudētais zvejas rīks nav 
atgūstams, ziņas par šo rīku kuģa kapteinis 
iekļauj zvejas žurnālā saskaņā ar 14. panta 
3. punktu. Karoga dalībvalsts kompetentā 
iestāde informē piekrastes dalībvalsts 
kompetento iestādi.

3. Ja pazaudētais zvejas rīks nav 
atgūstams, ziņas par šo rīku kuģa kapteinis 
nekavējoties iekļauj zvejas žurnālā saskaņā 
ar 14. panta 3. punktu. Karoga dalībvalsts 
kompetentā iestāde nekavējoties informē 
piekrastes dalībvalsts kompetento iestādi.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 42. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
48. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis vāc un reģistrē 
informāciju par pazaudētiem zvejas rīkiem 
un pēc pieprasījuma sniedz šo informāciju 
Komisijai.

5. Dalībvalstis, ievērojot 48. panta 
3. punktu, vāc un reģistrē pilnīgi visu 
informāciju par pazaudētiem zvejas rīkiem, 
kas nav atgūstami, un pēc pieprasījuma 
sniedz šo informāciju Komisijai.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 43. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
50. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zvejai ierobežotu teritoriju kontrole Zvejai ierobežotu teritoriju un 
aizsargājamu jūras teritoriju kontrole

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 43. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
50. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Zvejas darbības, kas norisinās 
zvejai ierobežotās teritorijās Savienības 
ūdeņos, kontrolē piekrastes dalībvalsts. 
Piekrastes dalībvalstij ir sistēma, kas ļauj 
konstatēt un reģistrēt zvejas kuģu ieiešanu 
minētās dalībvalsts suverenitātē vai 
jurisdikcijā esošās zvejai ierobežotās 
teritorijās, to šķērsošanu tranzītā un 
iziešanu no tām.

1. Zvejas darbības, kas norisinās 
zvejai ierobežotās teritorijās un 
aizsargājamās jūras teritorijās Savienības 
ūdeņos, kontrolē piekrastes dalībvalsts. 
Piekrastes dalībvalstij ir sistēma, kas ļauj 
konstatēt un reģistrēt zvejas kuģu ieiešanu 
minētās dalībvalsts suverenitātē vai 
jurisdikcijā esošās zvejai ierobežotās 
teritorijās un aizsargājamās jūras 
teritorijās, to šķērsošanu tranzītā un 
iziešanu no tām.

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 43. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
50. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Zvejas darbības, ko Savienības 
zvejas kuģi veic zvejai ierobežotās 
teritorijās atklātā jūrā vai trešās valsts 
ūdeņos, kontrolē karoga dalībvalstis.

2. Zvejas darbības, kuras Savienības 
zvejas kuģi veic zvejai ierobežotās 
teritorijās un aizsargājamās jūras 
teritorijās, kas ir ārpus valstu jurisdikcijas 
vai kas ir trešās valsts ūdeņos, kontrolē 
karoga dalībvalstis.

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 43. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
50. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Zvejas kuģi, kuriem nav atļauts 
zvejot zvejai ierobežotā teritorijā, drīkst to 
šķērsot tranzītā, ja tiek ievēroti šādi 
nosacījumi:

3. Zvejas kuģi, kuriem nav atļauts 
zvejot zvejai ierobežotā teritorijā vai 
aizsargājamā jūras teritorijā, drīkst 
attiecīgo teritoriju šķērsot tranzītā, ja tiek 
ievēroti šādi nosacījumi:
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Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 43. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
50. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ātrums tranzīta laikā ir ne mazāk kā 
seši mezgli, izņemot nepārvaramas varas 
vai nelabvēlīgu laikapstākļu gadījumā. 
Šādos gadījumos kapteinis nekavējoties 
informē karoga dalībvalsts zvejas 
uzraudzības centru, kurš savukārt informē 
piekrastes dalībvalsts kompetentās 
iestādes;

(b) tranzītā ir aizliegts apstāties, un 
ātrums tranzīta laikā ir ne mazāk kā seši 
mezgli, izņemot nepārvaramas varas vai 
nelabvēlīgu laikapstākļu gadījumā. Šādos 
gadījumos kapteinis nekavējoties informē 
karoga dalībvalsts zvejas uzraudzības 
centru, kurš savukārt informē piekrastes 
dalībvalsts kompetentās iestādes;

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 43. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
50. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) nav īpašu aizliegumu, kas kuģu 
tranzītam attiecīgajā teritorijā būtu 
noteikti konkrētā dienas vai gada periodā.

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 43. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
50. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Tiklīdz kuģis ir iegājis zvejai 
ierobežotā teritorijā vai aizsargājamā 
jūras teritorijā un līdz kuģa iziešanai no 
attiecīgās teritorijas, kuģa monitoringa 
datu pārraides intervāls ir automātiski 
jāsamazina tā, lai tas būtu pēc iespējas 
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tuvāk reāllaikam.

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 44. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
55. pants – 1. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ievieš reģistrācijas vai licencēšanas 
sistēmu, ar kuru uzrauga atpūtas zvejā 
iesaistījušos fizisko un juridisko personu 
skaitu, un

(a) ievieš reģistrācijas vai licencēšanas 
sistēmu, ar kuru uzrauga atpūtas zvejā 
iesaistījušos fizisko un juridisko personu 
skaitu, un informē pieteikuma iesniedzējus 
par to, kādus saglabāšanas pasākumus 
saistībā ar zveju Savienība īsteno, un

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 44. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
55. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz krājumiem, krājumu 
grupām un sugām, kuras ir atpūtas zvejā 
piemērojamo Savienības saglabāšanas 
pasākumu priekšmets, dalībvalstis:

Attiecībā uz sugām, krājumiem vai 
krājumu grupām, kuru atpūtas zvejai tiek 
piemēroti Savienības noteikti 
saglabāšanas pasākumi, piemēram, 
kvotas, nozvejas limiti un atpūtas zvejai 
noteikti individuālie limiti, dalībvalstis:

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 44. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
55. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Šo pantu piemēro visām atpūtas 
zvejas darbībām, to vidū tūrisma un sporta 
pasākumu komercsubjektu organizētām 

6. Šo pantu piemēro visām atpūtas 
zvejas darbībām, ko veic no kuģa vai no 
krasta, un neatkarīgi no tā, kāds nozvejas 
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zvejas darbībām. vai ieguves paņēmiens tiek izmantots, to 
vidū tūrisma un sporta pasākumu 
komercsubjektu organizētām zvejas 
darbībām.

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 46. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
58. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Zvejas un akvakultūras produktu 
partijas, ko laiž tirgū vai varētu laist tirgū 
Savienībā vai ko eksportē vai varētu 
eksportēt, pienācīgi marķē vai iezīmē, lai 
nodrošinātu katras partijas izsekojamību.

3. Zvejas un akvakultūras produktu 
partijas, ko laiž tirgū vai varētu laist tirgū 
Savienībā vai ko eksportē vai varētu 
eksportēt, pienācīgi marķē vai iezīmē, lai 
nodrošinātu katras partijas izsekojamību 
un lai patērētāji varētu precīzi noteikt 
zivju izcelsmi.

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 46. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
58. pants – 6. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ha) jūrā iegūtiem zvejas produktiem — 
SJO numurs vai cits unikāls 
nozvejotājkuģa identifikācijas numurs 
gadījumā, ja SJO numerācija uz to 
neattiecas.

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 46. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
58. pants – 7. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Dalībvalstis var nepiemērot šajā 
pantā izklāstītās prasības maziem produktu 
daudzumiem, kurus no zvejas kuģa tieši 
pārdod patērētājiem, ja šie daudzumi dienā 
nepārsniedz 5 kg zvejas produktu vienam 
patērētājam.

7. Dalībvalstis var nepiemērot šajā 
pantā izklāstītās prasības maziem produktu 
daudzumiem, kurus no zvejas kuģa tieši 
pārdod patērētājiem, ja šie daudzumi dienā 
nepārsniedz 5 kg zvejas produktu vienam 
patērētājam un 150 kg zvejas produktu 
nedēļā vienam kuģim.

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 46. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
58. pants – 8. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) izsekojamības informācijas 
digitalizēšanu un elektronisku nosūtīšanu;

(a) izsekojamības informācijas 
digitalizēšanu un elektronisku nosūtīšanu, 
cita starpā arī par šādas informācijas 
pieejamību patērētājiem;

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 49. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
60. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Atkāpjoties no 1. punkta, 
dalībvalstis var atļaut zvejas produktus 
pēc izkraušanas svērt nešķirotus, bet jābūt 
izpildītiem šādiem nosacījumiem:

svītrots

(a) nešķirotos zvejas produktus pēc 
izkraušanas sver pirms to 
transportēšanas, uzglabāšanas vai 
laišanas tirgū un izmanto kompetento 
iestāžu darbinātu vai kontrolētu sistēmu;
(b) ja nešķirotie izkrāvumi nav 
paredzēti lietošanai pārtikā, dalībvalstij 
jābūt pieņēmušai paraugu ņemšanas 
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plānu, kas pamatojas uz riska izvērtējuma 
metodiku, un Komisijai jābūt šo plānu 
apstiprinājušai; 
(c) ja nešķirotie izkrāvumi ir paredzēti 
lietošanai pārtikā, zvejas produktus (katru 
sugu atsevišķi) sver otrreiz, un to dara 
reģistrēts svērējs. Otro svēršanu drīkst 
veikt pēc transportēšanas, izsoļu namā, 
reģistrēta pircēja vai ražotāju 
organizācijas telpās. Otrās svēršanas 
rezultātus paziņo kapteinim.

Pamatojums

Lai garantētu vienlīdzīgus konkurences apstākļus visās ES zvejniecības nozarēs un ņemot 
vērā nesenos krāpšanas gadījumus saistībā ar svēršanas prasībām, kas noteiktas spēkā 
esošajā Kontroles regulā, ir svarīgi svītrot visas 60. pantā paredzētās atkāpes.

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 59. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1224/2009
73. pants – 7. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(ba) panta 7. punktu aizstāj ar šādu:
7. Kopienas zvejas kuģu kapteiņi 
nodrošina darbam norīkotajiem kontroles 
novērotājiem pienācīgus uzturēšanās 
apstākļus, veicina viņu darbu un novērš 
iejaukšanos viņu pienākumu izpildē. 
Kopienas zvejas kuģu kapteiņi nodrošina 
kontroles novērotājiem arī piekļuvi 
attiecīgām kuģa vietām, tostarp nozvejai, 
un kuģa dokumentiem, tostarp 
elektroniskām datnēm.

„7. Savienības zvejas kuģu kapteiņi 
nodrošina darbam norīkotajiem kontroles 
novērotājiem pienācīgus uzturēšanās 
apstākļus, veicina viņu darbu un novērš 
iejaukšanos viņu pienākumu izpildē. 
Savienības zvejas kuģu kapteiņi nodrošina 
kontroles novērotājiem arī piekļuvi 
attiecīgām kuģa vietām, tostarp nozvejai, 
un kuģa dokumentiem, tostarp 
elektroniskām datnēm.”;

Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 59. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
73. pants – 9. punkts – fa punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) Savienības apmācību minimuma 
prasībām Savienības kontroles 
novērotājiem.

Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 60. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
74. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ierēdņi verificē, vai operatoru un 
kapteiņu darbības ir saskaņā ar kopējās 
zivsaimniecības politikas noteikumiem, 
konkrēti par:

3. Ierēdņi verificē, vai operatoru un 
kapteiņu darbības ir saskaņā ar kopējās 
zivsaimniecības politikas un Savienības 
vides politikas noteikumiem, konkrēti par:

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 60. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
74. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) uz kuģa paturētu, uzglabātu, 
transportētu, pārkrautu citā kuģī, nodotu, 
izkrautu, apstrādātu vai tirgū laistu zvejas 
produktu likumību un ar tiem saistītās 
dokumentācijas vai elektronisko sūtījumu 
pareizību;

(a) uz kuģa paturētu, izmestu, 
uzglabātu, transportētu, pārkrautu citā kuģī, 
nodotu, izkrautu, apstrādātu vai tirgū laistu 
zvejas produktu likumību un ar tiem 
saistītās dokumentācijas vai elektronisko 
sūtījumu pareizību;

Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 60. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
74. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) to zvejas rīku likumību, kas 
izmantoti, lai iegūtu mērķsugas un 
nozvejas, kuras paturētas uz kuģa, un tā 
aprīkojuma likumību, kas izmantots zvejas 
rīku atgūšanai, kas minēta 48. pantā;

(b) to zvejas rīku likumību, kas 
izmantoti, lai iegūtu mērķsugas un 
piezvejotās sugas, kā arī nozvejas, kuras 
paturētas uz kuģa, un tā aprīkojuma 
likumību, kas izmantots zvejas rīku 
atgūšanai, kas minēta 48. pantā;

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 60. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
74. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ierēdņiem jāspēj pārbaudīt visas 
attiecīgās vietas, klāji un telpas. Tiem 
jāspēj pārbaudīt arī apstrādātas vai 
neapstrādātas nozvejas, tīklus vai citus 
zvejas rīkus, iekārtas, tvertnes un 
iepakojumus, kuros ir zivis vai zvejas 
produkti, un visus attiecīgos dokumentus 
vai elektroniskos sūtījumus, kurus tie 
uzskata par vajadzīgu pārbaudīt, lai 
verificētu kopējās zivsaimniecības politikas 
noteikumu ievērošanu. Turklāt tiem jābūt 
iespējamam iztaujāt personas, par kurām 
uzskata, ka tām ir informācija par 
inspekcijas priekšmetu.

4. Ierēdņiem ir jāļauj pārbaudīt visas 
attiecīgās vietas, klājus un telpas. Tiem 
jābūt iespējai pārbaudīt arī apstrādātas vai 
neapstrādātas nozvejas, tīklus vai citus 
zvejas rīkus, iekārtas, nejaušas nozvejas 
riska mazināšanai uz kuģa ieviestos 
pasākumus, tvertnes un iepakojumus, 
kuros ir zivis vai zvejas produkti, un visus 
attiecīgos dokumentus vai elektroniskos 
sūtījumus, kurus tie uzskata par vajadzīgu 
pārbaudīt, lai verificētu kopējās 
zivsaimniecības politikas noteikumu 
ievērošanu. Turklāt tiem jābūt iespējai 
iztaujāt personas, par kurām uzskata, ka 
tām ir informācija par inspekcijas 
priekšmetu.

Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 60. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
74. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ierēdņiem ir jāsaņem apmācība, 
kas viņiem vajadzīga, lai pildītu savus 
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inspekcijas un kontroles pienākumus, un 
ierēdņi ir jānodrošina ar attiecīgo 
pienākumu pareizai izpildei vajadzīgajiem 
resursiem.

Grozījums Nr. 82

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 60. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
74. pants – 6. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) to, kā dalībvalstis pieņem uz riska 
izvērtējumu balstītu pieeju inspicējamo 
objektu izvēlei;

(b) to, kā dalībvalstis pieņem uz riska 
izvērtējumu balstītu pieeju inspicējamo 
objektu izvēlei un cik bieži inspekcijas ir 
veicamas;

Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 60. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
78. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis izveido un regulāri 
atjaunina elektronisku datubāzi, kur tās 
augšupielādē visus inspekcijas ziņojumus 
un pārraudzības ziņojumus, kurus par to 
karoga zvejas kuģiem sagatavojuši to 
ierēdņi vai citas dalībvalsts vai trešo valstu 
ierēdņi, kā arī citus inspekcijas ziņojumus 
un pārraudzības ziņojumus, ko sagatavojuši 
to ierēdņi.

1. Dalībvalstis izveido un regulāri 
atjaunina elektronisku datubāzi, kur ir 
publiski pieejama nekonfidenciāla un 
nesensitīva informācija un kur tās 
augšupielādē visus inspekcijas ziņojumus 
un pārraudzības ziņojumus, kurus par to 
karoga zvejas kuģiem sagatavojuši to 
ierēdņi vai citas dalībvalsts vai trešo valstu 
ierēdņi, kā arī citus inspekcijas ziņojumus 
un pārraudzības ziņojumus, ko sagatavojuši 
to ierēdņi.

Grozījums Nr. 84

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 60. punkts
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Regula (EK) Nr. 1224/2009
79. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) zvejas inspektoriem paredzētu 
apmācību rīkošanai trešās valstīs, lai 
palīdzētu kontrolēt Savienības kuģus 
ārpus Savienības ūdeņiem.

Grozījums Nr. 85

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 60. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
79. pants – 7. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) Savienības inspektoriem paredzētu 
apmācību minimuma prasībām, kas ietver 
padziļinātas zināšanas par kopējo 
zivsaimniecības politiku, kā arī par 
attiecīgajiem Savienības vides tiesību 
aktiem.

Grozījums Nr. 86

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 63. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
82. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja pamanīts smags pārkāpums, 
ierēdņiem jāvar palikt uz zvejas kuģa tik 
ilgi, līdz ir veikta 85. pantā minētā 
izmeklēšana.

2. Ja pamanīts smags pārkāpums, 
ierēdņiem ir jāļauj palikt uz zvejas kuģa 
tik ilgi, līdz ir veikta 85. pantā minētā 
izmeklēšana.

Grozījums Nr. 87

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 68. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
88. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja izkraušanas vai citā kuģī 
pārkraušanas dalībvalsts nav karoga 
dalībvalsts un tās kompetentās iestādes 
neveic atbilstīgus pasākumus pret atbildīgo 
fizisko vai juridisko personu vai nenodod 
procesuālo darbību saskaņā ar 86. pantu, 
zivju daudzumus, kas nozvejoti, izkrauti 
vai citā kuģī pārkrauti, pārkāpjot kopējās 
zivsaimniecības politikas noteikumus, 
drīkst ieskaitīt izkraušanas vai citā kuģī 
pārkraušanas dalībvalstij iedalītās kvotas 
izlietojumā.

1. Ja izkraušanas vai citā kuģī 
pārkraušanas dalībvalsts nav karoga 
dalībvalsts un tās kompetentās iestādes 
neveic atbilstīgus pasākumus pret atbildīgo 
fizisko vai juridisko personu vai nenodod 
procesuālo darbību saskaņā ar 86. pantu, 
zivju daudzumi, kas nozvejoti, izmesti, 
izkrauti vai citā kuģī pārkrauti, pārkāpjot 
kopējās zivsaimniecības politikas 
noteikumus, ir jāieskaita izkraušanas vai 
citā kuģī pārkraušanas dalībvalstij iedalītās 
kvotas izlietojumā.

Grozījums Nr. 88

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 68. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
88. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja izkraušanas vai citā kuģī 
pārkraušanas dalībvalstij attiecīgas kvotas 
vairs nav, piemēro 37. pantu. Tālab zivju 
daudzumus, kas nozvejoti, izkrauti vai citā 
kuģī pārkrauti, pārkāpjot kopējās 
zivsaimniecības politikas noteikumus, 
uzskata par ekvivalentiem karoga 
dalībvalstij nodarītā kaitējuma apjomam, 
kā norādīts minētajā pantā.

3. Ja izkraušanas vai citā kuģī 
pārkraušanas dalībvalstij attiecīgas kvotas 
vairs nav, piemēro 37. pantu. Tālab zivju 
daudzumus, kas nozvejoti, izmesti, izkrauti 
vai citā kuģī pārkrauti, pārkāpjot kopējās 
zivsaimniecības politikas noteikumus, 
uzskata par ekvivalentiem karoga 
dalībvalstij nodarītā kaitējuma apjomam, 
kā norādīts minētajā pantā.

Grozījums Nr. 89

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 69. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
89. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis līdz [24 mēneši no šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas] paziņo 
Komisijai 1. punktā minētos valsts 

2. Dalībvalstis līdz [18 mēneši pēc šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas] paziņo 
Komisijai 1. punktā minētos valsts 
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noteikumus un pēc tam nekavējoties ziņo 
tai par visiem turpmākajiem minēto 
noteikumu grozījumiem.

noteikumus un pēc tam nekavējoties ziņo 
tai par visiem turpmākajiem minēto 
noteikumu grozījumiem.

Grozījums Nr. 90

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 69. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
89.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, lai fiziskām 
personām, kas pārkāpušas kopējās 
zivsaimniecības politikas noteikumus, vai 
juridiskām personām, kuras uzskata par 
atbildīgām par minēto noteikumu 
pārkāpšanu, piemērotu efektīvas, samērīgas 
un preventīvas administratīvās sankcijas.

1. Dalībvalstis nodrošina, lai fiziskām 
personām, kas pārkāpušas kopējās 
zivsaimniecības politikas noteikumus, vai 
juridiskām personām, kuras uzskata par 
atbildīgām par minēto noteikumu 
pārkāpšanu, piemērotu efektīvas, samērīgas 
un preventīvas administratīvās sankcijas. 
Dalībvalstis kā alternatīvu var izmantot 
arī efektīvas, samērīgas un preventīvas 
kriminālsankcijas.

Grozījums Nr. 91

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 69. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
89.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kad dalībvalstis nosaka minētās 
sankcijas, tās ņem vērā konkrēti 
pārkāpuma smagumu, arī videi un zvejas 
resursiem nodarītā kaitējuma pakāpi, 
pārkāpuma raksturu un apmēru, ilgumu vai 
atkārtošanos vai vairāku pārkāpumu 
vienlaicīgumu.

3. Kad dalībvalstis nosaka minētās 
sankcijas, tās ņem vērā konkrēti 
pārkāpuma smagumu, arī videi un zvejas 
resursiem nodarītā kaitējuma pakāpi, 
nelabvēlīgo ietekmi uz dzīvnieku labturību 
vai saglabāšanu, pārkāpuma raksturu un 
apmēru, ilgumu vai atkārtošanos un 
vairāku pārkāpumu vienlaicīgumu.
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Grozījums Nr. 92

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 69. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
89.a pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis var piemērot sistēmu, 
ar kuru saskaņā uzliktais naudassods ir 
proporcionāls juridiskās personas 
apgrozījumam vai ekonomiskajam 
labumam, kas iegūts vai sagaidāms 
pārkāpuma rezultātā.

4. Dalībvalstis piemēro sistēmu, ar 
kuru saskaņā uzliktais naudassods ir 
proporcionāls juridiskās personas 
apgrozījumam vai ekonomiskajam 
labumam, kas iegūts vai sagaidāms 
pārkāpuma rezultātā.

Grozījums Nr. 93

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 69. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
90. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) haizivju spuru atdalīšana uz 
kuģiem, jo tas ir Padomes Regulas (EK) 
Nr. 1185/20031a pārkāpums, vai krabju 
spīļu atdalīšana, jo tas ir Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES) 2019/12411b pārkāpums; vai
________________
1a Padomes 2003. gada 26. jūnija Regula (EK) 
Nr. 1185/2003 par haizivju spuru atdalīšanu 
uz kuģiem (OV L 167, 4.7.2003., 1. lpp.).
1b Eiropas Parlamenta un Padomes 
2019. gada 20. jūnija Regula (ES) 2019/1241 
par zvejas resursu saglabāšanu un jūras 
ekosistēmu aizsardzību ar tehniskiem 
pasākumiem un ar ko groza Padomes 
Regulas (EK) Nr. 1967/2006, 
(EK) Nr. 1224/2009 un Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulas (ES) Nr. 1380/2013, 
(ES) 2016/1139, (ES) 2018/973, 
(ES) 2019/472 un (ES) 2019/1022 un atceļ 
Padomes Regulas (EK) Nr. 894/97, 
(EK) Nr. 850/98, (EK) Nr. 2549/2000, 
(EK) Nr. 254/2002, (EK) Nr. 812/2004 un 
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(EK) Nr. 2187/2005 (OV L 198, 25.7.2019., 
105. lpp.).

Grozījums Nr. 94

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 69. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
90. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) iesaistīšanās tāda kuģa darbībā, kas 
veic NNN zveju, kā noteikts Padomes 
Regulā (EK) Nr. 1005/2008, jo īpaši tādu 
kuģu darbībā, kas iekļauti Padomes 
Regulas (EK) Nr. 1005/2008 29. un 30. 
pantā minētajā Savienības vai reģionālās 
zvejniecības pārvaldības organizācijas 
NNN kuģu sarakstā, un iesaistīšanās šādu 
kuģu pārvaldībā vai algota darba veikšanā 
uz tiem, vai to turēšana īpašumā, vai ar 
NNN zvejas kuģi saistītu pakalpojumu 
sniegšana operatoriem, vai

(h) iesaistīšanās tāda kuģa darbībā, kas 
veic NNN zveju, kā noteikts Padomes 
Regulā (EK) Nr. 1005/2008, jo īpaši tādu 
kuģu darbībā, kas iekļauti Padomes 
Regulas (EK) Nr. 1005/2008 29. un 
30. pantā minētajā Savienības vai 
reģionālās zvejniecības pārvaldības 
organizācijas NNN kuģu sarakstā, un 
iesaistīšanās šādu kuģu pārvaldībā vai 
algota darba veikšanā uz tiem, vai to 
turēšana īpašumā, vai ar NNN zvejas kuģi 
saistītu pakalpojumu sniegšana 
operatoriem, vai labuma gūšana no NNN 
zvejas, šādas zvejas atbalstīšana vai 
nodarbošanās ar šādu zveju, cita starpā 
arī operatora, faktiskā saņēmēja, 
īpašnieka, loģistikas un pakalpojumu 
sniedzēja statusā, tostarp apdrošināšanas 
un citu finanšu pakalpojumu sniedzēja 
statusā, vai

Grozījums Nr. 95

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 69. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
90. pants – 2. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) zvejošana zvejai ierobežotā 
teritorijā vai lieguma apgabalā, zivju 
krājumu atjaunošanas apgabalā, zvejas 
lieguma laikā, bez attiecīgas kvotas vai pēc 
tās pilnīgas apguves vai pārsniedzot 

(i) zvejošana zvejai ierobežotā 
teritorijā vai lieguma apgabalā, zivju 
krājumu atjaunošanas apgabalā, zvejas 
lieguma laikā, bez attiecīgas kvotas vai pēc 
tās pilnīgas apguves vai pārsniedzot 
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aizliegto dziļumu, vai aizliegto dziļumu, cita starpā arī zvejai 
ierobežotās teritorijās vai lieguma 
apgabalos, kas jutīgu sugu un jutīgu 
dzīvotņu aizsardzībai ir noteikti ar 
Padomes Direktīvu 92/43/EEK1a vai ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2009/147/EK1b, vai

_____________________
 1a Padomes 1992. gada 21. maija 

Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību 
(OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.).
1b Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra 
Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību (OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.)

Grozījums Nr. 96

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 69. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
90. pants – 2. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ia) ar Savienības tiesību aktiem un jo 
īpaši ar Direktīvu 92/43/EEK vai ar 
Direktīvu 2009/147/EK aizsargājamu 
jutīgu sugu tīša zvejošana (arī piezveja),

Grozījums Nr. 97

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 69. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
90. pants – 2. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ja) ar Savienības tiesību aktiem un jo 
īpaši ar Direktīvu 92/43/EEK vai ar 
Direktīvu 2009/147/EK aizsargājamu 
jutīgu sugu tieša zvejošana, vai
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Grozījums Nr. 98

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 69. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
90. pants – 2. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(l) aizliegtu zvejas rīku izmantošana, 
vai

(l) aizliegtu zvejas rīku vai aizliegtu 
zvejas metožu izmantošana, vai

Grozījums Nr. 99

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 69. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
90. pants – 2. punkts – qa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(qa) tīša zvejas rīku izmešana jūrā un 
jūras piedrazošana no zvejas kuģiem.

Grozījums Nr. 100

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 69. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
90. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) nav izpildīti kopējās 
zivsaimniecības politikas noteikumos 
paredzētie pienākumi saistībā ar zvejas rīku 
izmantošanu, vai

(d) nav izpildīti kopējās 
zivsaimniecības politikas noteikumos 
paredzētie pienākumi saistībā ar zvejas rīku 
izmantošanu, identifikāciju, atgūšanu un 
iznīcināšanu, vai nav izpildīti pienākumi 
saistībā ar tehniskiem pasākumiem un 
jūras ekosistēmu aizsardzību, jo īpaši 
pienākums veikt pasākumus, kas mazina 
jutīgu sugu nejaušas nozvejas risku, vai
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Grozījums Nr. 101

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 69. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
91. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tūlītējie noteikumu izpildes 
pasākumi, kas minēti 1. punktā, ir tādi, kas 
novērš attiecīgā pamanītā smagā 
pārkāpuma turpināšanos, ļauj rīkoties, lai 
pēc vajadzības nodrošinātu uz šādu 
iespējamu smagu pārkāpumu attiecošos 
pierādījumu saglabāšanu, un ļauj 
kompetentajām iestādēm pabeigt 
izmeklēšanu.

2. Tūlītējie noteikumu izpildes 
pasākumi, kas minēti 1. punktā, ir tādi, kas 
novērš attiecīgā pamanītā smagā 
pārkāpuma turpināšanos, nepieļauj vēl 
kādu kaitējumu videi, ļauj darīt visu, kas 
nepieciešams, lai garantētu, ka tiek 
saglabāti ar šādu iespējamu smagu 
pārkāpumu saistītie pierādījumi, un ļauj 
kompetentajām iestādēm pabeigt 
izmeklēšanu.

Grozījums Nr. 102

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 69. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
91.a pants – 2. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– minimālā summa vismaz piecas 
reizes pārsniedz to zvejas produktu vērtību, 
kas iegūti, izdarot smago pārkāpumu, bet

– minimālā summa vismaz sešas 
reizes pārsniedz to zvejas produktu vērtību, 
kas iegūti, izdarot smago pārkāpumu, bet

Grozījums Nr. 103

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 69. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
91.a pants – 2. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– maksimālā summa vismaz astoņas 
reizes pārsniedz to zvejas produktu vērtību, 
kas iegūti, izdarot smago pārkāpumu.

– maksimālā summa vismaz 10 reizes 
pārsniedz to zvejas produktu vērtību, kas 
iegūti, izdarot smago pārkāpumu.
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Grozījums Nr. 104

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 69. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
92. pants – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. Dalībvalstis nodrošina, lai 
nacionālās procesuālās darbības šo punktu 
sistēmu nepadarītu neefektīvu.

12. Komisija nodrošina, lai dalībvalstu 
nacionālās procesuālās darbības šo punktu 
sistēmu nepadarītu neefektīvu.

Grozījums Nr. 105

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 69. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
93. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Nacionālajā reģistrā iekļauto 
informāciju sniedz atklātā pirmkoda 
formātā, un dalībvalstis un Komisija 
nodrošina attiecīgās informācijas 
anonimitāti, lai tā būtu pieejama 
sabiedrībai un dalībvalstīm un lai cita 
starpā arī zinātnieku aprindās varētu 
analizēt to, kā šī regula ietekmē iespējas 
sasniegt mērķus — nodrošināt 
zivsaimniecības kontroli un zivju krājumu 
ilgtspēju Savienībā.

Grozījums Nr. 106

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 70. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
93.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis katru gadu līdz 
30. jūnijam iesniedz Komisijai ziņojumu 
par inspekcijām un kontrolēm, kas 
iepriekšējā gadā veiktas saskaņā ar 

2. Dalībvalstis katru gadu līdz 
30. jūnijam iesniedz Komisijai ziņojumu 
par inspekcijām un kontrolēm, kas 
iepriekšējā gadā veiktas saskaņā ar 
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nacionālajām kontroles programmām un 
atbilstoši šai regulai.

nacionālajām kontroles programmām un 
atbilstoši šai regulai. Minētie ziņojumi tiek 
publicēti ziņojuma iesniedzējas dalībvalsts 
oficiālajā tīmekļa vietnē un Komisijas 
publiskajā tīmekļa vietnē.

Grozījums Nr. 107

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 70. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
93.a pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šā panta 2. punktā minētajos 
ziņojums ir iekļauta vismaz šāda 
informācija:
(a) kopējais zivsaimniecības kontrolei 
atvēlētais budžets,
(b) cik un kādi inspekcijas un 
kontroles pasākumi ir īstenoti,
(c) cik un kādi ir iespējamie un 
apstiprinātie pārkāpumi, tostarp smagi 
pārkāpumi,
(d) kādi pasākumi saistībā ar 
apstiprinātajiem pārkāpumiem ir veikti 
(vienkāršs brīdinājums, administratīvs 
sods, kriminālsods, tūlītējs noteikumu 
izpildes pasākums, piešķirto soda punktu 
skaits), un
(e) cik, kur un kādi zvejas rīki ir 
pazaudēti.

Grozījums Nr. 108

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 70. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
93.a pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Katru gadu līdz 1. septembrim 
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Komisija sagatavo ziņojumu par šā panta 
2. punktā minēto ziņojumu secinājumiem. 
Komisija ziņojumā analizē arī to, kā šīs 
regulas piemērošanu nodrošina trešās 
valstīs reģistrēti zvejas kuģi, kuri zvejo 
Savienības ūdeņos, un jo īpaši tie kuģi, 
kas reģistrēti Savienības kaimiņvalstīs. Ir 
nodrošināts, ka ziņojums ir publiski 
pieejams Komisijas tīmekļa vietnē.

Grozījums Nr. 109

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 71.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1224/2009
101. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(71a) regulas 101. pantu papildina ar 
šādu 4.a punktu:
„4.a Ne vēlāk kā viena mēneša laikā 
pēc verifikācijas, autonomas inspekcijas 
vai revīzijas beigām Komisija savā tīmekļa 
vietnē publicē konkrētu attiecīgā 
ziņojuma versiju.”

Pamatojums

Lai pārredzamība būtu lielāka un lai lēmumu pieņēmēji būtu kopumā labāk informēti par 
faktisko stāvokli saistībā ar zivsaimniecības kontroles noteikumu īstenošanu ES, Komisijai 
savā tīmekļa vietnē ir jāpublicē konkrēta attiecīgā verifikācijas, autonomas inspekcijas vai 
revīzijas ziņojuma versija. Tā tas jau notiek, piemēram, saistībā ar barībai un pārtikai 
piemērojamo tiesību aktu, kā arī dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumu 
izpildi.

Grozījums Nr. 110

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 73. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
104. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja dalībvalsts nepilda savus 1. Ja dalībvalsts nepilda savus 
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daudzgadu plāna īstenošanas pienākumus 
un ja Komisijai ir pierādījumi, ka minēto 
pienākumu nepildīšana būtiski apdraud 
krājuma vai krājumu grupas saglabāšanu, 
Komisija ar īstenošanas aktiem var 
attiecīgajai dalībvalstij provizoriski aizliegt 
darboties zvejniecībās, uz kurām attiecas 
minētās nepilnības.

pienākumus īstenot kopējās 
zivsaimniecības politikas noteikumus, 
tostarp noteikumus par zvejas resursu 
saglabāšanu un jūras ekosistēmu 
aizsardzību ar tehniskiem pasākumiem, 
un savus pienākumus īstenot šīs regulas 
noteikumus un ja Komisijai ir pierādījumi, 
ka minēto pienākumu nepildīšana būtiski 
apdraud krājuma vai krājumu grupas 
saglabāšanu vai sugas vai dzīvotnes 
saglabāšanās stāvokli, Komisija ar 
īstenošanas aktiem var attiecīgajai 
dalībvalstij provizoriski aizliegt darboties 
zvejniecībās, uz kurām attiecas minētās 
nepilnības.

Grozījums Nr. 111

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 73. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
104. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija ar īstenošanas aktiem 
atceļ aizliegumu pēc tam, kad dalībvalsts ir 
Komisijai rakstiski pierādījusi, ka 
attiecīgās zvejniecības var droši izmantot.

4. Komisija ar īstenošanas aktiem 
atceļ aizliegumu pēc tam, kad dalībvalsts ir 
Komisijai pierādījusi, ka attiecīgās 
zvejniecības var droši izmantot un ka 
draudi jūras videi ir novērsti. Komisija var 
prasīt, lai savu pienākumu izpildi 
dalībvalsts apliecinātu rakstiski saskaņā 
ar daudzgadu plānu, vai arī uzdot Eiropas 
Zivsaimniecības kontroles aģentūrai veikt 
inspekciju.

Grozījums Nr. 112

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 73. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1224/2009
104. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) pantam pievieno šādu punktu: 
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„4.a Katru gadu pirmo trīs mēnešu 
laikā Komisija ziņo Eiropas Parlamentam 
un Padomei par to, kā iepriekšējā gadā ir 
piemērots šīs regulas 104. pants, izņemot 
gadījumu, kad Savienībā nevienā 
zvejniecībā darboties nav bijis aizliegts.”;

Grozījums Nr. 113

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 75. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
106. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja atvilkumu no krājuma 
maksimālās pieļaujamās zvejas piepūles, 
kas ir tikusi pārsniegta, saskaņā ar 
2. punktu veikt nav iespējams, jo minētā 
krājuma maksimālā pieļaujamā zvejas 
piepūle attiecīgajai dalībvalstij nav 
pieejama vai nav pieejama pietiekamā 
mērā, Komisija ar īstenošanas aktiem 
nākamajā gadā vai gados saskaņā ar 
2. punktu var veikt atvilkumus no zvejas 
piepūles, kas attiecīgajai dalībvalstij 
pieejama tajā pašā ģeogrāfiskajā apgabalā.

3. Ja atvilkumu no krājuma 
maksimālās pieļaujamās zvejas piepūles, 
kas ir tikusi pārsniegta, saskaņā ar 
2. punktu veikt nav iespējams, jo minētā 
krājuma maksimālā pieļaujamā zvejas 
piepūle attiecīgajai dalībvalstij nav 
pieejama vai nav pieejama pietiekamā 
mērā, Komisija ar īstenošanas aktiem 
nākamajā gadā vai gados saskaņā ar 
2. punktu veic atvilkumus no zvejas 
piepūles, kas attiecīgajai dalībvalstij 
pieejama tajā pašā ģeogrāfiskajā apgabalā.

Grozījums Nr. 114

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 75. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
106. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija ar īstenošanas aktiem var 
noteikt sīki izstrādātus noteikumus par to, 
kā novērtē maksimālo pieļaujamo zvejas 
piepūli, attiecībā pret kuru aprēķina 
izmantojuma pārsniegumu. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 119. panta 
2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

4. Komisija ar īstenošanas aktiem 
nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, 
kā novērtē maksimālo pieļaujamo zvejas 
piepūli, attiecībā pret kuru aprēķina 
izmantojuma pārsniegumu. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 119. panta 
2. punktā minēto pārbaudes procedūru.
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Grozījums Nr. 115

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 76. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
107. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja ir pierādījumi, ka dalībvalsts 
neievēro kopējās zivsaimniecības politikas 
noteikumus un ka tas var būtiski apdraudēt 
to krājumu saglabāšanu, uz kuriem attiecas 
zvejas iespējas, Komisija, piemērojot 
proporcionalitātes principu un ņemot vērā 
krājumiem nodarīto kaitējumu, ar 
īstenošanas aktiem nākamajā gadā vai 
gados var veikt atvilkumus no minētajai 
dalībvalstij pieejamajām gada kvotām, 
iedalītā apjoma vai daļas no krājuma vai 
krājumu grupas.

1. Ja ir pierādījumi, ka dalībvalsts 
neievēro kopējās zivsaimniecības politikas 
noteikumus un ka tas var būtiski apdraudēt 
to krājumu saglabāšanu, uz kuriem attiecas 
zvejas iespējas, Komisija, piemērojot 
proporcionalitātes principu un ņemot vērā 
krājumiem nodarīto kaitējumu, nākamajā 
gadā vai gados ar īstenošanas aktiem veic 
atvilkumus no minētajai dalībvalstij 
pieejamajām gada kvotām, iedalītā apjoma 
vai daļas no krājuma vai krājumu grupas 
vai nosaka attiecīgus aizliegumus.

Grozījums Nr. 116

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 76. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
107. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 
119.a pantu pieņemt deleģētos aktus par 
termiņu, kādā dalībvalstīm jāpierāda, ka 
zvejniecības var droši izmantot, par 
materiāliem, kas dalībvalstīm jāiekļauj 
savā atbildē, un par atvelkamo daudzumu 
noteikšanu, ko veic, ņemot vērā:

4. Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 
119.a pantu pieņemt deleģētos aktus par 
termiņu, kādā dalībvalstīm jāpierāda, ka 
zvejniecības var droši izmantot, par 
materiāliem, kas dalībvalstīm jāiekļauj 
savā atbildē, un par atvelkamo daudzumu 
vai aizliegumu noteikšanu, ko veic, ņemot 
vērā:

Grozījums Nr. 117

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 78. punkts
Regulation (EC) 1224/2009
110. pants – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Neskarot Regulu (ES) 2016/679, 
pieeju šā panta 1. punktā minētajiem 
datiem dalībvalstis nodrošina ikvienai 
fiziskai vai juridiskai personai, kas var 
apliecināt, ka ar minētajiem datiem ir 
saistītas attiecīgās personas leģitīmās 
intereses.

Grozījums Nr. 118

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 78. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
110. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Datus, kas minēti 1. punkta a) apakšpunkta 
ii) un iii) punktā, drīkst sniegt dalībvalstu 
zinātniskajām struktūrām, Savienības 
zinātniskajām struktūrām un Eurostat.

Nodrošinot to anonimitāti, datus, kas 
minēti 1. punkta a) apakšpunkta ii) un 
iii) punktā, atklātā pirmkoda formātā 
drīkst sniegt sabiedrībai un, konkrētāk, 
nosūtīt dalībvalstu zinātniskajām 
struktūrām, Savienības zinātniskajām 
struktūrām un Eurostat, kā arī ikvienai 
fiziskai vai juridiskai personai, kas var 
apliecināt, ka ar minētajiem datiem ir 
saistītas attiecīgās personas leģitīmās 
intereses.

Grozījums Nr. 119

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 78. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
110. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstis valsts kompetento 
iestāžu tīmekļa vietnēs reizi gadā publicē 
savus gada ziņojumus par valsts kontroles 
programmām.
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Grozījums Nr. 120

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 81. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
112. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Personas datus, ko satur 110. panta 
1. un 2. punktā minētā informācija, 
neuzglabā ilgāk par 5 gadiem, izņemot 
personas datus, kas vajadzīgi, lai veiktu 
turpmākus pasākumus saistībā ar sūdzību, 
pārkāpumu, inspekciju, verifikāciju vai 
revīziju vai notiekošu tiesas vai 
administratīvu procesu, un ko drīkst glabāt 
10 gadus. Ja 110. panta 1. un 2. punktā 
nosaukto informāciju glabā ilgāku laiku, 
dati tiek anonimizēti.

3. Personas datus, ko satur 110. panta 
1. un 2. punktā minētā informācija, 
neuzglabā ilgāk par astoņiem gadiem, 
savukārt ar CCTV iegūtos datus 
neuzglabā ilgāk kā trīs gadus, izņemot 
personas datus, kas vajadzīgi, lai veiktu 
turpmākus pasākumus saistībā ar sūdzību, 
pārkāpumu, inspekciju, verifikāciju vai 
revīziju vai notiekošu tiesas vai 
administratīvu procesu, un ko drīkst glabāt 
10gadus. Ja 110. panta 1. un 2. punktā 
nosaukto informāciju glabā ilgāku laiku, 
dati tiek anonimizēti.

Grozījums Nr. 121

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 81.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1224/2009
113. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(81a) regulas 113. panta 2. punktu 
svītro;

Grozījums Nr. 122

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 81.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1224/2009
113. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(81b) regulas 113. panta 3. punktu 
svītro;
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Grozījums Nr. 123

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 81.c punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1224/2009
113. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(81c) regulas 113. panta 4. punkta 
b) apakšpunktu svītro;

Grozījums Nr. 124

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 81.d punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1224/2009
113. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(81d) regulas 113. panta 4. punkta 
c) apakšpunktu svītro;

Grozījums Nr. 125

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 82. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
115. pants – h punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) saraksts ar zvejai ierobežotām 
teritorijām un atbilstošajiem 
ierobežojumiem;

(h) saraksts ar zvejai ierobežotām 
teritorijām un atbilstošajiem 
ierobežojumiem, kā arī grafiks vēl citu 
zvejai ierobežotu teritoriju noteikšanai 
nākotnē;

Grozījums Nr. 126

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 84.a punkts (jauns)
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Regula (EK) Nr. 1224/2009
118. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(84a) regulas 118. panta 1. punktu 
aizstāj ar šādu:

1. Reizi piecos gados dalībvalstis 
nosūta Komisijai ziņojumu par šīs regulas 
piemērošanu.

„1. Reizi divos gados dalībvalstis 
nosūta Komisijai ziņojumu par šīs regulas 
piemērošanu.”

(32019R1241)

Grozījums Nr. 127

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 84.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1224/2009
118. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(84b) regulas 118. panta 2. punktu 
aizstāj ar šādu:

2. Uz dalībvalstu iesniegto ziņojumu 
un pašas novērojumu pamata Komisija 
reizi piecos gados sagatavo ziņojumu, ko 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei.

„2. Uz dalībvalstu iesniegto ziņojumu 
un pašas novērojumu pamata Komisija 
reizi divos gados sagatavo ziņojumu, ko 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei.”

(32019R1241)

Grozījums Nr. 128

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 84.c punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1224/2009
118. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(84c) regulas 118. pantā iekļauj šādu 
2.a punktu:
„2.a Divu mēnešu laikā pēc tam, kad 
dalībvalstis ir iesniegušas šā panta 
1. punktā minētos ziņojumus, ir 
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nodrošināta šo ziņojumu publiska 
pieejamība Komisijas tīmekļa vietnē.”

Grozījums Nr. 129

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 768/2005
3. pants – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) palīdzēt dalībvalstīm un Komisijai 
saskaņot kopējās zivsaimniecības politikas 
piemērošanu;

e) palīdzēt dalībvalstīm un Komisijai 
saskaņot kopējās zivsaimniecības politikas 
piemērošanu un nodrošināt, lai šī politika, 
cita starpā arī tās ārējā dimensija, būtu 
ilgtspējīga;

(Regula (EK) Nr. 768/2005 ir kodificēta un 
atcelta ar Regulu (ES) 2019/473. 
Regulas (EK) Nr. 768/2005 3. panta 
e) punkts atbilst Regulas (ES) 2019/473 
3. panta e) punktam.)

Grozījums Nr. 130

Regulas priekšlikums
2. pants – 4.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 768/2005
17.g pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

(4a) regulas 17.g pantu aizstāj ar šādu:
17.g pants

Sadarbība jūrlietās

„17.g pants

Sadarbība jūrlietās

Aģentūra veicina ES integrētās jūrniecības 
politikas īstenošanu un jo īpaši pēc valdes 
sniegta apstiprinājuma noslēdz 
administratīvus nolīgumus ar citām 
struktūrām jautājumos, uz ko attiecas šī 
regula. Izpilddirektors šādu sarunu 
sākumposmā informē par to Komisiju un 
dalībvalstis.

Aģentūra veicina ES integrētās jūrniecības 
politikas īstenošanu un jo īpaši pēc valdes 
sniegta apstiprinājuma noslēdz 
administratīvus nolīgumus ar citām 
struktūrām jautājumos, uz ko attiecas šī 
regula. Izpilddirektors šādu sarunu 
sākumposmā informē par to Eiropas 
Parlamentu, Komisiju un dalībvalstis.”
(Regula (EK) Nr. 768/2005 ir kodificēta un 
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atcelta ar Regulu (ES) 2019/473. 
Regulas (EK) Nr. 768/2005 17.g pants 
atbilst Regulas (ES) 2019/473 25. pantam.)

Grozījums Nr. 131

Regulas priekšlikums
2. pants – 5. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 768/2005
23. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – 1. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

(aa) punkta c) apakšpunkta pirmo daļu 
aizstāj ar šādu:

c) ik gadu līdz 31. oktobrim, ņemot vērā 
Komisijas un dalībvalstu viedokli, pieņem 
Aģentūras darba programmu nākamam 
gadam, un iesniedz to Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Komisijai un 
dalībvalstīm;

„c) ik gadu līdz 31. oktobrim, ņemot vērā 
Eiropas Parlamenta, Komisijas un 
dalībvalstu viedokli, pieņem Aģentūras 
darba programmu nākamam gadam, un 
iesniedz to Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Komisijai un dalībvalstīm;”
(Regula (EK) Nr. 768/2005 ir kodificēta un 
atcelta ar Regulu (ES) 2019/473. 
Regulas (EK) Nr. 768/2005 23. pants 
atbilst Regulas (ES) 2019/473 32. pantam.)

Grozījums Nr. 132

Regulas priekšlikums
2. pants – 5. punkts – ab apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 768/2005
23. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – 2. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

(ab)  punkta c) apakšpunkta otro daļu 
aizstāj ar šādu:

Darba programmā ir iekļautas Aģentūras 
prioritātes. Tajā prioritāte ir piešķirta 
Aģentūras pienākumiem, kas saistīti ar 
kontroles un pārbaudes programmām. To 
pieņem, neskarot Kopienas gada budžeta 
procedūru. Ja 30 dienās pēc darba 
programmas pieņemšanas Komisija pauž 
neapmierinātību par to, valde divos 

„Darba programmā ir iekļautas Aģentūras 
prioritātes. Tajā prioritāte ir piešķirta 
Aģentūras pienākumiem, kas saistīti ar 
kontroles un pārbaudes programmām. To 
pieņem, neskarot Kopienas gada budžeta 
procedūru. Ja 30 dienās pēc darba 
programmas pieņemšanas Eiropas 
Parlaments vai Komisija pauž 
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mēnešos programmu izskata atkārtoti un 
pieņem otrā lasījumā, iespējams, ar 
grozījumiem;

neapmierinātību par to, valde divos 
mēnešos programmu izskata atkārtoti un 
pieņem otrā lasījumā, iespējams, ar 
grozījumiem;”
(Regula (EK) Nr. 768/2005 ir kodificēta un 
atcelta ar Regulu (ES) 2019/473. 
Regulas (EK) Nr. 768/2005 23. pants 
atbilst Regulas (ES) 2019/473 32. pantam.)

Grozījums Nr. 133

Regulas priekšlikums
2. pants – 5.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 768/2005
24. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(5a)  regulas 24. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu:

1. Valdē ir dalībvalstu pārstāvji un 
seši Komisijas pārstāvji. Katrai dalībvalstij 
ir tiesības iecelt vienu valdes locekli. 
Dalībvalstis un Komisija katram valdes 
loceklim ieceļ vienu aizstājēju, kas viņu 
pārstāv prombūtnes laikā.

„1. Valdē ir dalībvalstu pārstāvji, seši 
Komisijas pārstāvji un Eiropas 
Parlamenta pārstāvji. Katrai dalībvalstij ir 
tiesības iecelt vienu valdes locekli. Eiropas 
Parlamentam ir tiesības iecelt divus 
pārstāvjus. Dalībvalstis, Komisija un 
Eiropas Parlaments katram valdes 
loceklim ieceļ vienu aizstājēju, kas viņu 
pārstāv prombūtnes laikā.”
(Regula (EK) Nr. 768/2005 ir kodificēta un 
atcelta ar Regulu (ES) 2019/473. 
Regulas (EK) Nr. 768/2005 24. panta 
1. punkts atbilst Regulas (ES) 2019/473 
33. panta 1. punktam.)

Grozījums Nr. 134

Regulas priekšlikums
2. pants – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 768/2005
29. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) viņš sagatavo gada darba a) viņš sagatavo gada darba 
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programmas projektu un daudzgadu darba 
programmas projektu un pēc apspriešanās 
ar Komisiju un dalībvalstīm iesniedz to 
valdei. Viņš veic pasākumus, kas vajadzīgi 
darba programmas un daudzgadu darba 
programmas īstenošanai šīs regulas, tās 
īstenošanas noteikumu un citu 
piemērojamo tiesību aktu nospraustajās 
robežās;

programmas projektu un daudzgadu darba 
programmas projektu un pēc apspriešanās 
ar Eiropas Parlamentu, Komisiju un 
dalībvalstīm iesniedz to valdei. Viņš veic 
pasākumus, kas vajadzīgi darba 
programmas un daudzgadu darba 
programmas īstenošanai šīs regulas, tās 
īstenošanas noteikumu un citu 
piemērojamo tiesību aktu nospraustajās 
robežās;

(Regula (EK) Nr. 768/2005 ir kodificēta un 
atcelta ar Regulu (ES) 2019/473. 
Regulas (EK) Nr. 768/2005 29. pants 
atbilst Regulas (ES) 2019/473 38. pantam.)

Grozījums Nr. 135

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 12. punkts
Regula (EK) Nr. 1005/2008
42. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā regulā „smags pārkāpums” ir jebkurš 
pārkāpums, kas minēts Regulas (EK) 
Nr. 1224/2009 90. panta 2. punkta a)–n), o) 
un p) apakšpunktā vai ko uzskata par 
smagu pārkāpumu saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1224/2009 90. panta 3. punkta a), c), 
e), f) un i) apakšpunktu.

Šajā regulā „smags pārkāpums” ir jebkurš 
pārkāpums, kas minēts Regulas (EK) 
Nr. 1224/2009 90. panta 2. punkta a)–
p) apakšpunktā vai ko uzskata par smagu 
pārkāpumu saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1224/2009 90. panta 3. punkta a), c), 
e), f) un i) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 136

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 14. punkts
Regula (EK) Nr. 1005/2008
43. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Eiropas Prokuratūra var izmeklēt, 
sodīt un saukt pie atbildības par 
noziegumiem, kas pastrādāti pret 
Savienības budžetu, piemēram, par 
krāpšanu, korupciju vai nopietnu 
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krāpšanos ar PVN pārrobežu mērogā, cita 
starpā arī attiecībā uz NNN zvejošanu.
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