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Grozījums Nr. 52
Margrete Auken

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.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Sara Cerdas

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, 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. Dalībvalstīm būs pienākums 
nodrošināt kuģu kapteiņus ar mācību 
līdzekļiem, lai viņiem būtu vieglāk 
reģistrēties tiešsaistē.

Or. pt
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Grozījums Nr. 54
Sara Cerdas

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.

Or. pt

Grozījums Nr. 55
Sara Cerdas

Regulas priekšlikums
40. apsvērums

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.

Or. pt

Grozījums Nr. 56
Sara Cerdas

Regulas priekšlikums
41. apsvērums
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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. Ir jānodrošina šo sistēmu atbilstība 
minimālajām prasībām, par kurām 
dalībvalstis ir vienojušās, lai attiecīgās 
sistēmas standartizētu visā Savienībā.   

Or. pt

Grozījums Nr. 57
Sara Cerdas

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 

(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 
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identifikācijas numuru un kuģa īpašnieka 
un kapteiņa vārdu.

identifikācijas numuru un kuģa īpašnieka 
un kapteiņa vārdu. Ir jānodrošina, lai 
saglabātie dati būtu pieejami 
kompetentajām iestādēm gadījumos, kad 
ir apdraudēta sabiedrības veselība un/vai 
pārtikas nekaitīgums.

Or. pt

Grozījums Nr. 58
Sara Cerdas

Regulas priekšlikums
58.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(58a) Visi personas dati ir jāvāc, 
jānodod un jāglabā, ievērojot Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2016. gada 
27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679.

Or. pt

Grozījums Nr. 59
Margrete Auken

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 visu zvejas un 
akvakultūras darbību, tirgu un izsoļu 
uzraudzība un pārraudzība;”

Or. en

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20170101&from=lv))
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Grozījums Nr. 60
Manuel Pizarro

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

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

„6. „ierēdnis” ir persona, ko valsts 
iestāde, Komisija vai Eiropas 
Zivsaimniecības kontroles aģentūra ir 
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.)

Or. en

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20170101&from=lv))

Grozījums Nr. 61
Manuel Pizarro

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

(bb) 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;”

Or. en
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((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20170101&from=lv))

Grozījums Nr. 62
Margrete Auken

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 spēja visos 
ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas 
posmos izsekot un atrast jebkuru pārtiku, 
barību, produktīvo dzīvnieku vai vielu, ko 
paredzēts vai ko varētu pievienot pārtikai 
vai barībai.”

Or. en

Pamatojums

Šī jēdziena oficiālā definīcija Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (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.

Grozījums Nr. 63
Jessica Polfjärd

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 „atpūtas zvejas pakalpojumu 
kuģis” ir kuģis, kuru ekspluatē 
uzņēmums, kas piedāvā pakalpojumus, 
cita starpā arī nodrošina zvejas 
aprīkojumu, transporta un/vai zvejas gida 
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pakalpojumus saistībā ar tādu sugu 
atpūtas zveju, kurām Savienība īsteno 
konkrētus saglabāšanas pasākumus.”

Or. en

Grozījums Nr. 64
César Luena

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

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 
kuģa pozīcijas datus.

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

Or. es

Pamatojums

Kuģu satelītnovērošanas [monitoringa] sistēmas var izmantot, lai sekotu līdzi tam, kā tiek 
zvejots un kā tas ietekmē jūras vidi, jo pēc informācijas, ko kuģi pārraida par savu pozīciju un 
kustību, varēs noskaidrot, piemēram, vai kuģis ir zvejojis aizsargājamās teritorijās, liegumos 
vai — kas jo īpaši svarīgi, — neaizsargātās dzīvotnēs.

Grozījums Nr. 65
Manuel Pizarro

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

Or. en

Pamatojums

Pateicoties tehnoloģiju progresam, zvejas kuģus var aprīkot ar izsekošanas ierīcēm, kas datus 
spēj pārraidīt tuvu reāllaikam — 10 minūšu intervāls ļauj samazināt sakaru izmaksas.

Grozījums Nr. 66
Manuel Pizarro

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 sauszemes mobilo 
tīklu, ja kuģis atrodas šāda tīkla 
uztveršanas zonā, vai arī citu datu sakaru 
savienojumam pieejamu tehnoloģiju, kas 
garantē drošu un ātru pārraidi.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāapsver iespējas izmantot jaunās tehnoloģijas, kas kuģu satelītnovērošanas 
[monitoringa] sistēmām jau ir pieejamas vai tiek izstrādātas, un visiem risinājumiem ir 
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jāgarantē droša un ātra pārraide.

Grozījums Nr. 67
Inese Vaidere

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, karoga 
dalībvalsts var noteikt, ka Savienības 
zvejas kuģiem, kuru lielākais garums ir 
mazāks nekā 12 metri, šā panta 2. punktā 
minētās prasības netiek piemērotas.

Or. en

Pamatojums

Ir jānosaka atšķirīgas prasības rūpnieciskās zvejas kuģiem un mazapjoma zvejas kuģiem. 
Tāpēc būtu jāuztur spēkā atkāpes maziem piekrastes flotes segmentiem attiecībā uz datu 
pārraidi par mazapjoma zvejas kuģu atrašanās vietu, kā arī izkraušanas datu digitālu 
ierakstīšanu un pārraidi, jo tas būtiski palielina administratīvo slogu mazapjoma zvejas 
kuģiem (zvejas kuģiem, kuru lielākais garums nepārsniedz 10 metrus).

Grozījums Nr. 68
Manuel Pizarro

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

Or. en

Pamatojums

Pateicoties tehnoloģiju progresam, zvejas kuģus var aprīkot ar izsekošanas ierīcēm, kas datus 
spēj pārraidīt tuvu reāllaikam — 10 minūšu intervāls ļauj samazināt sakaru izmaksas.

Grozījums Nr. 69
Margrete Auken

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, 

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 vai ne ilgāk kā ar 10 minūšu 
intervālu. Ja ierīce nav mobilo sakaru tīkla 
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tiklīdz kuģis ir šāda tīkla uztveršanas zonā 
un vēlākais pirms tā ieiešanas ostā.

uztveršanas zonā, kuģa pozīcijas datus 
attiecīgajā laikposmā reģistrē un pārraida, 
tiklīdz kuģis ir šāda tīkla uztveršanas zonā 
un vēlākais pirms tā ieiešanas ostā.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Sirpa Pietikäinen

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 arī 
automātiski pārraida tās dalībvalsts zvejas 
uzraudzības centram, kuras ostās zvejas 
kuģis, visticamāk, izkraus nozveju vai 
kuras ūdeņos zvejas kuģis, visticamāk, 
turpinās zvejas darbības.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai kuģa pozīcijas dati automātiski būtu pieejami arī tai dalībvalstij, kurā notiks 
izkraušana vai kur zvejas darbība turpināsies.

Grozījums Nr. 71
Manuel Pizarro

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
9. pants – 4. punkts
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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 dara pieejamus arī tai 
dalībvalstij, kuras ostās zvejas kuģis, 
visticamāk, izkraus nozveju vai kuras 
ūdeņos zvejas kuģis, visticamāk, turpinās 
zvejas darbības.

Or. en

Pamatojums

Būtu jānodrošina, lai dati par ikvienu kuģa pozīciju attiecīgajā zvejas reisā būtu pieejami arī 
tai dalībvalstij, kurā zvejas kuģis izkrauj nozvejoto vai kur attiecīgais kuģis zvejo, jo tad 
attiecīgā dalībvalsts var zveju labāk kontrolēt.

Grozījums Nr. 72
Sirpa Pietikäinen

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 automātiski pārraida arī 
struktūrai, ko izraudzījusies attiecīgā 
valsts vai organizācija.

Or. en
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Pamatojums

Ja reģionāla zvejniecības pārvaldības organizācija ir noteikusi vai ja nolīgumā ar trešo valsti 
ir paredzēts, ka ir jāsniedz dati par to Savienības zvejas kuģu pozīciju, kuri darbojas 
attiecīgās trešās valsts ūdeņos, šo datu pieejamība tiek nodrošināta automātiski, negaidot šīs 
trešās valsts vai reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas pieprasījumu.

Grozījums Nr. 73
Anja Hazekamp

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 dati ir automātiski pieejami arī 
struktūrai, ko izraudzījusies attiecīgā 
valsts vai organizācija.

Or. en

Pamatojums

Ja reģionāla zvejniecības pārvaldības organizācija ir noteikusi vai ja nolīgumā ar trešo valsti 
ir paredzēts, ka ir jāsniedz dati par to Savienības zvejas kuģu pozīciju, kuri darbojas 
attiecīgās trešās valsts ūdeņos, šo datu pieejamība tiek nodrošināta automātiski, negaidot šīs 
trešās valsts vai reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas pieprasījumu.

Grozījums Nr. 74
Manuel Pizarro

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
9. pants – 5. punkts
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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 
dara pieejamus arī attiecīgajai valstij vai 
organizācijai.

Or. en

Pamatojums

Būtu jānodrošina, lai dati par ikvienu kuģa pozīciju attiecīgajā zvejas reisā būtu pieejami tai 
trešajai valstij vai reģionālajai zvejniecības organizācijai, kuras pārvaldītajā teritorijā zvejas 
kuģis izkrauj nozvejoto vai zvejo, jo tad attiecīgā valsts vai organizācija var zveju labāk 
kontrolēt.

Grozījums Nr. 75
Margrete Auken

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.

Or. en
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Grozījums Nr. 76
Margrete Auken

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 
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.).

Or. en

Grozījums Nr. 77
Margrete Auken

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
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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.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Sirpa Pietikäinen

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

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 automātiskās 
identifikācijas sistēmu, ko uztur 
nepārtrauktā darbībā un kas atbilst 
veiktspējas standartiem, kurus izstrādājusi 
Starptautiskā Jūrniecības organizācija.

Or. en

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.

Grozījums Nr. 79
Stanislav Polčák

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
10. pants – 1. punkts
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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 darbībā un kas atbilst 
veiktspējas standartiem, kurus izstrādājusi 
Starptautiskā Jūrniecības organizācija.

Or. cs

Grozījums Nr. 80
Sirpa Pietikäinen

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.

Or. en
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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.

Grozījums Nr. 81
Sirpa Pietikäinen

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.”

Or. en

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.

Grozījums Nr. 82
Inese Vaidere

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra Savienības nozvejotājkuģa 
kapteinis kārto elektronisku zvejas žurnālu, 
kurā reģistrē zvejas darbības.

1. Savienības nozvejotājkuģa 
kapteinis kārto elektronisku zvejas žurnālu, 
kurā reģistrē zvejas darbības.
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Or. en

Pamatojums

Piedāvātie grozījumi attiecas uz izņēmumu, kas piemērojams mazai flotei (piekrastes flotes 
zvejas kuģiem), un ļauj datus par zvejas darbībām reģistrēt papīra formāta žurnālā (tieši 
tāpat, kā tas pašlaik regulā ir noteikts).

Grozījums Nr. 83
Stanislav Polčák

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. cs

Grozījums Nr. 84
César Luena

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) katras sugas aplēstie daudzumi 
dzīvsvara kilogramos vai attiecīgā 
gadījumā īpatņu skaits, to vidū — atsevišķā 
ierakstā — tādi daudzumi vai īpatņu skaits, 
kas nepārsniedz piemērojamo minimālo 
saglabāšanas references izmēru; Savienības 
zvejas kuģiem, kuru lielākais garums ir 
12 metru vai vairāk, šo informāciju sniedz 
par katru zvejas rīka iemetienu vai par 
katru zvejas darbību;

(g) katras sugas aplēstie daudzumi 
dzīvsvara kilogramos vai attiecīgā 
gadījumā īpatņu skaits, to vidū — atsevišķā 
ierakstā — tādi daudzumi vai īpatņu skaits, 
kas nepārsniedz piemērojamo minimālo 
saglabāšanas references izmēru; Savienības 
zvejas kuģiem, kuru lielākais garums ir 
12 metru vai vairāk, šo informāciju sniedz 
par katru zvejas rīka iemetienu vai par 
katru zvejas darbību; citos gadījumos 
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attiecīgo informāciju var vākt par katru 
zvejas dienu;

Or. es

Pamatojums

Ir vajadzīga informācija par jutīgu sugu nejaušu nozveju.

Grozījums Nr. 85
Anja Hazekamp

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) katras sugas aplēstie daudzumi 
dzīvsvara kilogramos vai attiecīgā 
gadījumā īpatņu skaits, to vidū — 
atsevišķā ierakstā — tādi daudzumi vai 
īpatņu skaits, kas nepārsniedz piemērojamo 
minimālo saglabāšanas references izmēru; 
Savienības zvejas kuģiem, kuru lielākais 
garums ir 12 metru vai vairāk, šo 
informāciju sniedz par katru zvejas rīka 
iemetienu vai par katru zvejas darbību;

(g) īpatņu skaits, to vidū — atsevišķā 
ierakstā — tādi daudzumi vai īpatņu skaits, 
kas nepārsniedz piemērojamo minimālo 
saglabāšanas references izmēru; Savienības 
zvejas kuģiem, kuru lielākais garums ir 
12 metru vai vairāk, šo informāciju sniedz 
par katru zvejas rīka iemetienu vai par 
katru zvejas darbību;

Or. en

Grozījums Nr. 86
Stanislav Polčák

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) katras sugas aplēstie daudzumi 
dzīvsvara kilogramos vai attiecīgā 
gadījumā īpatņu skaits, to vidū — atsevišķā 

(g) katras sugas aplēstie daudzumi 
dzīvsvara kilogramos vai attiecīgā 
gadījumā uz kuģa paturēto īpatņu skaits, to 



AM\1203430LV.docx 23/98 PE650.512v01-00

LV

ierakstā — tādi daudzumi vai īpatņu skaits, 
kas nepārsniedz piemērojamo minimālo 
saglabāšanas references izmēru; Savienības 
zvejas kuģiem, kuru lielākais garums ir 
12 metru vai vairāk, šo informāciju sniedz 
par katru zvejas rīka iemetienu vai par 
katru zvejas darbību;

vidū — atsevišķā ierakstā — tādi 
daudzumi vai īpatņu skaits, kas 
nepārsniedz piemērojamo minimālo 
saglabāšanas references izmēru; Savienības 
zvejas kuģiem, kuru lielākais garums ir 
12 metru vai vairāk, šo informāciju sniedz 
par katru zvejas rīka iemetienu vai par 
katru zvejas darbību;

Or. cs

Grozījums Nr. 87
Margrete Auken

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;

Or. en

Grozījums Nr. 88
César Luena

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ia) informācija par jutīgu sugu 
nejaušu nozveju par katru zvejas rīka 
iemetienu vai par katru zvejas darbību 
(sugas veids, īpatņu skaits, laiks, kad ir 
veikts attiecīgais nozvejas manevrs, un 
jebkāda cita būtiska un konkrēta 
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informācija);

Or. es

Pamatojums

Visu zvejas kuģu kapteiņiem — neatkarīgi no tā, vai attiecīgā zvejas kuģa lielākais garums ir 
mazāks vai lielāks par 12 metriem, — savos zvejas žurnālos būtu jānorāda konkrēta 
informācija par jutīgu sugu nejaušu nozveju, ja tāda ir notikusi. Tas palīdzēs veidot datubāzi, 
ko pārvaldības struktūras un eksperti varēs izmantot, lai problēmu labāk izanalizētu un 
piedāvātu efektīvus risinājumus, kuru pamatā ir pieejamie zinātniskie fakti.

Grozījums Nr. 89
Margrete Auken

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ka) dati par zvejas ietekmi uz plašāku 
ekosistēmu, ko cita starpā rada arī jutīgu 
sugu nejauša nozveja, un jo īpaši ziņas 
par to, kādas sugas ir nozvejotas, cik 
daudz šādu gadījumu ir bijis, kurā 
datumā un laikā tas ir noticis, kādi zvejas 
rīki ir izmantoti un vai nozvejotie īpatņi ir 
izdzīvojuši, jo minētā informācija ir 
vajadzīga, lai izpildītu citu Savienības 
tiesību aktu prasības, un tas jo īpaši 
attiecas uz Padomes 
Direktīvu 92/42/EEK1a, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvām 2008/56/EK1b, 2009/147/EK1c 
un 2014/89/ES1d un 
Regulu (ES) 2017/1004.
________________
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 
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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.).

Or. en

Grozījums Nr. 90
Anja Hazekamp

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ka) dati par jutīgu sugu piezveju, kā 
tās ir definētas Regulā (ES) 2019/1241, 
un jo īpaši ziņas par to, kādas sugas ir 
nozvejotas, cik daudz šādu gadījumu ir 
bijis, kurā datumā un laikā tas ir noticis, 
kādi zvejas rīki ir izmantoti un kāds ir 
attiecīgo dzīvnieku dzimums, svars un 
veselības stāvoklis.

Or. en

Grozījums Nr. 91
Manuel Pizarro

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

3.a Ja 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.

Or. en

Pamatojums

Zvejas darbību ietekme uz jutīgām sugām zvejas žurnālā ir jāreģistrē, kamēr kuģi zvejo, jo 
īpaši tad, ja tiek zvejots konkrētos apgabalos, piemēram, tajos, kas ir attiecīgi definēti 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija Regulā (ES) 2019/1241 par zvejas 
resursu saglabāšanu un jūras ekosistēmu aizsardzību ar tehniskiem pasākumiem.

Grozījums Nr. 92
Margrete Auken

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) vismaz reizi dienā un attiecīgā 
gadījumā pēc katra zvejas rīka iemetiena 
un

(a) vismaz reizi dienā un — kuģiem, 
kuru lielākais garums pārsniedz 
12 metrus, — pēc katra zvejas rīka 
iemetiena un

Or. en

Grozījums Nr. 93
Stanislav Polčák
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
15. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pēc pēdējās zvejas darbības 
pabeigšanas un pirms ieiešanas ostā.

(b) tiklīdz ir pabeigta pēdējā zvejas 
darbība pirms ieiešanas ostā.

Or. cs

Grozījums Nr. 94
Stanislav Polčák

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.

svītrots

Or. cs

Grozījums Nr. 95
Inese Vaidere

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, 

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

kapteiņi 14. pantā minēto informāciju 
reģistrē, tiklīdz ir pabeigta pēdējās zvejas 
darbība un pirms ieiešanas ostā vai arī 
uzreiz pēc atgriešanās krastā.

Or. en

Pamatojums

Piedāvātie grozījumi attiecas uz izņēmumu, kas piemērojams mazai flotei (piekrastes flotes 
zvejas kuģiem), un ļauj datus par zvejas darbībām iesniegt papīra formāta žurnālā (tieši 
tāpat, kā tas pašlaik regulā ir noteikts).

Grozījums Nr. 96
Stanislav Polčák

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.

Or. cs

Grozījums Nr. 97
Stanislav Polčák

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 

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

14. pantā minēto informāciju piekrastes 
dalībvalsts kompetentajai iestādei iesniedz 
elektroniski, ievērojot tieši tos pašus 
nosacījumus, kas jāievēro Savienības 
zvejas kuģu kapteiņiem.

Or. cs

Grozījums Nr. 98
Stanislav Polčák

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
17. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) katras sugas FAO trīsburtu kods; (f) katras nozvejotās un uz kuģa 
paturētās sugas FAO trīsburtu kods;

Or. cs

Grozījums Nr. 99
Stanislav Polčák

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
19.a pants – 3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) katras sugas FAO trīsburtu kods; (f) katras nozvejotās un uz kuģa 
paturētās sugas FAO trīsburtu kods;

Or. cs

Grozījums Nr. 100
Margrete Auken

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts
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Regula (EK) Nr. 1224/2009
19.a pants – 3. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) zvejas žurnālā reģistrētie katras 
sugas daudzumi;

(g) zvejas žurnālā reģistrētie katras 
sugas daudzumi, to vidū — atsevišķā 
ierakstā — daudzumi, kas nepārsniedz 
piemērojamo minimālo saglabāšanas 
references izmēru;

Or. en

Grozījums Nr. 101
Anja Hazekamp

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.

Or. en

Pamatojums

ES zvejas kuģiem, kuri darbojas ārpus ES ūdeņiem, ir jāievēro ne vien kopējās 
zivsaimniecības politikas noteikumi, bet attiecīgā gadījumā arī noteikumi, kas ir spēkā tās 
trešās valsts ūdeņos, kur kuģi darbojas, vai kas ir spēkā atklātā jūrā.
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Grozījums Nr. 102
Stanislav Polčák

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

Or. cs

Grozījums Nr. 103
Stanislav Polčák

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;

Or. cs

Grozījums Nr. 104
Stanislav Polčák

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

Or. cs

Grozījums Nr. 105
Stanislav Polčák

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

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.

Or. cs

Grozījums Nr. 106
Inese Vaidere

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 21. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
23. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no šā punkta pirmās daļas, ja 
Savienības zvejas kuģa lielākais garums ir 
mazāks nekā 12 metri un kuģis darbojas 
piekrastes ūdeņos, kuģa kapteinis var 
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aizpildīt papīra formāta izkraušanas 
deklarāciju.

Or. en

Pamatojums

Piedāvātie grozījumi attiecas uz izņēmumu, kas piemērojams mazai flotei (piekrastes flotes 
zvejas kuģiem), un ļauj izkraušanas deklarācijas datus norādīt papīra formāta izkraušanas 
deklarācijā (tieši tāpat, kā tas pašlaik regulā ir noteikts).

Grozījums Nr. 107
Inese Vaidere

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 21. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienības zvejas kuģa kapteinis 
vai viņa pārstāvis 24 stundu laikā pēc 
izkraušanas pabeigšanas 23. pantā minēto 
informāciju elektroniski nosūta savas 
karoga dalībvalsts kompetentajai iestādei.

1. Savienības zvejas kuģa kapteinis 
vai viņa pārstāvis 48 stundu laikā pēc 
izkraušanas pabeigšanas izkraušanas 
deklarāciju iesniedz savas karoga 
dalībvalsts kompetentajai iestādei.

Or. en

Pamatojums

Piedāvātie grozījumi attiecas uz izņēmumu, kas piemērojams mazai flotei (piekrastes flotes 
zvejas kuģiem), un ļauj izkraušanas deklarāciju iesniegt papīra formātā (tieši tāpat, kā tas 
pašlaik regulā ir noteikts).Piedāvātais deklarācijas iesniegšanas termiņš — 48 stundas — ir 
ņemts no spēkā esošās regulas.

Grozījums Nr. 108
Inese Vaidere

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

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

1. Dalībvalstis nodrošina izkraušanas 
pienākuma efektīvu kontroli. Dalībvalstis 
var pieprasīt izkraušanas pienākuma 
izpildes kontrolei izmantot elektroniskās 
monitoringa sistēmas.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā iepriekšminēto, prasība izmantot attālinātas darbības sistēmas — pat piemērota 
tikai noteiktai kuģu procentuālajai daļai, — palielinās papildu slogu, kas ekonomiski nav 
samērīgs ar attiecīgo rezultātu saglabāšanas ziņā, jo īpaši mazākām dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 109
Margrete Auken

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 
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.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka efektīvi 
tiek kontrolēts izkraušanas pienākums, 
jutīgu sugu nejauša nozveja un nozvejas 
datu ticamība. Šajā nolūkā visi kuģi, kuru 
garums pārsniedz 12 metrus, ir aprīkoti ar 
attālinātas elektroniskās novērošanas 
sistēmām, kas sastāv no pastāvīgi 
reģistrējošas videonovērošanas (CCTV), 
tīklu sensoriem un vajadzīgajām 
sistēmām, kuras veic arī datu uzglabāšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 110
Sirpa Pietikäinen

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 
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.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka efektīvi 
tiek kontrolēts izkraušanas pienākums, 
nozvejas datu ticamība un jutīgu sugu 
piezveja. Šajā nolūkā visi Savienības 
zvejas kuģi, kuru garums pārsniedz 
12 metrus, ir aprīkoti ar attālinātas 
elektroniskās novērošanas sistēmām, kas 
sastāv no pastāvīgi reģistrējošas 
videonovērošanas (CCTV), tīklu 
sensoriem un vajadzīgajām sistēmām, 
kuras veic arī datu uzglabāšanu.

Or. en

Pamatojums

Ja ir liels risks, ka zvejas kuģi varētu neievērot kopējās zivsaimniecības politikas noteikumus, 
tie ir jāaprīko ar iedarbīgām monitoringa sistēmām, kuru praktiskā izmantošana ir 
apliecinājusi, ka ar tām var raitāk nodrošināt pienākumu izpildi saistībā ar izkraušanu, datu 
vākšanu un jutīgu sugu piezveju.

Grozījums Nr. 111
Anja Hazekamp

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 
sugas, uz ko attiecas izkraušanas 
pienākums, un kuri kuģo ar to karogu, ir 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka efektīvi 
tiek kontrolēts izkraušanas pienākums, 
nozvejas datu ticamība un jutīgu sugu 
piezveja. Šajā nolūkā visi zvejas kuģi ir 
aprīkoti ar attālinātas elektroniskās 
novērošanas sistēmām, kas sastāv no 
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aprīkota ar pastāvīgi reģistrējošām 
videonovērošanas (CCTV) sistēmām, kas 
veic arī datu uzglabāšanu.

pastāvīgi reģistrējošas videonovērošanas 
(CCTV), tīklu sensoriem un sistēmām, 
kuras veic arī datu uzglabāšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 112
Sirpa Pietikäinen

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. Šā panta 1. punktā minētās 
prasības par attālinātas elektroniskās 
novērošanas sistēmām tiek piemērotas arī 
minimālai procentuālajai daļai zvejas 
kuģu, kuru garums ir mazāks nekā 
12 metri. Attiecīgo procentuālo daļu 
nosaka pēc to kuģu skaita, kuri saskaņā ar 
īpašām kontroles un inspekcijas 
programmām, kas pieņemtas saskaņā ar 
95. pantu, ir identificēti kā kuģi, kuru 
gadījumā liels vai ļoti liels ir risks, ka tie 
neievēros kopējās zivsaimniecības 
politikas noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Inese Vaidere

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 23. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
25.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Papildus 1. punktā minētajām 
CCTV sistēmām dalībvalstis var pieprasīt, 
lai izkraušanas pienākuma kontrolē tiktu 

svītrots
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izmantotas citas elektroniskās 
monitoringa sistēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 114
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 23. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
25.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Papildus 1. punktā minētajām 
CCTV sistēmām dalībvalstis var pieprasīt, 
lai izkraušanas pienākuma kontrolē tiktu 
izmantotas citas elektroniskās 
monitoringa sistēmas.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 115
Margrete Auken

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 
minēto datu oriģinālus glabā trīs gadus vai 
ilgāk atbilstīgi valsts noteikumiem.

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

Or. en
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Grozījums Nr. 116
Margrete Auken

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.

Or. en

Grozījums Nr. 117
Anja Hazekamp

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

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.

Or. en

Pamatojums

Informācija par pazaudētiem zvejas rīkiem ir jāziņo pēc iespējas ātrāk, lai gan karoga 
dalībvalsts, gan piekrastes dalībvalsts kompetentās iestādes varētu — ja vēl iespējams, — 
attiecīgi rīkoties, cenšoties nepieļaut, ka tiek nodarīts kaitējums jūras videi.
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Grozījums Nr. 118
Margrete Auken

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

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 
iekļauj zvejas žurnālā saskaņā ar 14. panta 
3. punktu. Karoga dalībvalsts kompetentā 
iestāde nekavējoties informē piekrastes 
dalībvalsts kompetento iestādi.

Or. en

Grozījums Nr. 119
Margrete Auken

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.

Or. en

Grozījums Nr. 120
Manuel Pizarro

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm īpaša uzmanība ir jāpievērš zvejas kuģu kontrolei ne vien zvejai ierobežotās 
teritorijās, bet arī aizsargājamās jūras teritorijās.

Grozījums Nr. 121
Anja Hazekamp

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

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 — tostarp 
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 — tostarp 
aizsargājamās jūras teritorijās —, to 
šķērsošanu tranzītā un iziešanu no tām.

Or. en

Pamatojums

Regulas 50. panta prasības tiek piemērotas plašāk, tās nepārprotami attiecinot arī uz 
aizsargājamām jūras teritorijām.
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Grozījums Nr. 122
Manuel Pizarro

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

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.

Or. en

Grozījums Nr. 123
Anja Hazekamp

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, ko Savienības 
zvejas kuģi veic zvejai ierobežotās 
teritorijās — tostarp aizsargājamās jūras 
teritorijās, — atklātā jūrā vai trešās valsts 
ūdeņos, kontrolē karoga dalībvalstis.

Or. en

Pamatojums

Regulas 50. panta prasības tiek piemērotas plašāk, tās nepārprotami attiecinot arī uz 
aizsargājamām jūras teritorijām. Turklāt būtu jānosaka, ka dati no zvejai ierobežotām 
teritorijām, tostarp aizsargājamām jūras teritorijām, ir jāpārraida biežāk, jo tagad ir 
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izstrādāti izmaksu ziņā lietderīgi risinājumi, kas zvejas kuģu monitoringu ļauj īstenot 
reāllaikā.

Grozījums Nr. 124
Stanislav Polčák

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, ko Savienības 
zvejas kuģi veic zvejai ierobežotās 
teritorijās apgabalos, kas nav nevienas 
valsts jurisdikcijā, vai trešās valsts ūdeņos, 
kontrolē karoga dalībvalstis.

Or. cs

Grozījums Nr. 125
Manuel Pizarro

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, ko Savienības 
zvejas kuģi veic zvejai ierobežotās 
teritorijās un aizsargājamās jūras 
teritorijās atklātā jūrā vai trešās valsts 
ūdeņos, kontrolē karoga dalībvalstis.

Or. en

Grozījums Nr. 126
Anja Hazekamp
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 43. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
50. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Datu pārraidei ir jānotiek 
intervālos, kas ir tuvu reāllaikam, bet ne 
retāk kā reizi 3 minūtēs, tiklīdz zvejas 
kuģis ir iegājis zvejai ierobežotā teritorijā, 
tostarp aizsargājamā jūras teritorijā.

Or. en

Pamatojums

Regulas 50. panta prasības tiek piemērotas plašāk, tās nepārprotami attiecinot arī uz 
aizsargājamām jūras teritorijām. Turklāt būtu jānosaka, ka dati no zvejai ierobežotām 
teritorijām, tostarp aizsargājamām jūras teritorijām, ir jāpārraida biežāk, jo tagad ir 
izstrādāti izmaksu ziņā lietderīgi risinājumi, kas zvejas kuģu monitoringu ļauj īstenot 
reāllaikā.

Grozījums Nr. 127
Margrete Auken

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pēc ieiešanas zvejai ierobežotā 
teritorijā ikviena zvejas kuģa pozīcija ir 
jāpārraida reizi 2 minūtēs.

Or. en

Grozījums Nr. 128
Anja Hazekamp

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 43. punkts
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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 — 
tostarp aizsargājamā jūras teritorijā —, 
drīkst attiecīgo teritoriju šķērsot tranzītā, 
ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

Or. en

Pamatojums

Regulas 50. panta prasības tiek piemērotas plašāk, tās nepārprotami attiecinot arī uz 
aizsargājamām jūras teritorijām. Turklāt būtu jānosaka, ka dati no zvejai ierobežotām 
teritorijām, tostarp aizsargājamām jūras teritorijām, ir jāpārraida biežāk, jo tagad ir 
izstrādāti izmaksu ziņā lietderīgi risinājumi, kas zvejas kuģu monitoringu ļauj īstenot 
reāllaikā.

Grozījums Nr. 129
Manuel Pizarro

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:

Or. en

Grozījums Nr. 130
Stanislav Polčák

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 43. punkts
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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. Savienības zvejas kuģi, kuriem nav 
atļauts zvejot zvejai ierobežotā teritorijā, 
drīkst to šķērsot tranzītā, ja tiek ievēroti 
šādi nosacījumi:

Or. cs

Grozījums Nr. 131
Stanislav Polčák

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) 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 attiecīgā 
gadījumā informē piekrastes dalībvalsts 
kompetentās iestādes;

Or. cs

Grozījums Nr. 132
Manuel Pizarro

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 ir noteikti 
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konkrētā dienas vai gada periodā.

Or. en

Pamatojums

Dažās zvejai ierobežotās teritorijās un aizsargājamās jūras teritorijās jebkāds kuģu tranzīts ir 
aizliegts, savukārt citos gadījumos attiecīgs aizliegums varētu būt spēkā konkrētos dienas vai 
gada periodos.

Grozījums Nr. 133
Manuel Pizarro

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 
tuvāk reāllaikam.

Or. en

Pamatojums

Šķērsojot attiecīgo teritoriju tranzītā — pat ja kuģa ātrums nemazinās —, datu pārraides 
intervālam ir jābūt pēc iespējas tuvāk reāllaikam, jo parastas darbības apstākļos pārraides 
intervāls ir 2 stundas.

Grozījums Nr. 134
Anja Hazekamp

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 44. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
55. pants – 1. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, lai atpūtas 
zveja to teritorijā un Savienības ūdeņos 
notiktu ar kopējās zivsaimniecības 
politikas mērķiem un noteikumiem 
saskanīgā veidā.

1. Dalībvalstis nodrošina, lai atpūtas 
zveja notiktu ar kopējās zivsaimniecības 
politikas mērķiem un noteikumiem 
saskanīgā veidā.

Or. en

Pamatojums

Ar šiem pasākumiem ir iecerēts nodrošināt, lai tie, kuri nodarbojas ar atpūtas zveju, būtu 
informēti par visiem saglabāšanas pasākumiem, kā tas jau ir, piemēram, medību gadījumā. 
Turklāt tādējādi ir iecerēts panākt, lai vieniem un tiem pašiem krājumiem vai sugām noteiktie 
saglabāšanas pasākumi, kas īstenojami attiecībā uz komerciālo zveju, un atpūtas zvejai 
paredzētie pasākumi būtu konsekventi.

Grozījums Nr. 135
Inese Vaidere

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā nolūkā dalībvalstis: Šajā nolūkā dalībvalstis var:

Or. en

Pamatojums

Attiecīgās prasības rada papildu slogu tām dalībvalstīm, kurās atpūtas zvejai nav lielas 
ietekmes uz jūras zivju krājumiem.

Grozījums Nr. 136
Jessica Polfjärd

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

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 137
Anja Hazekamp

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

Or. en

Pamatojums

Ar šiem pasākumiem ir iecerēts nodrošināt, lai tie, kuri nodarbojas ar atpūtas zveju, būtu 
informēti par visiem saglabāšanas pasākumiem, kā tas jau ir, piemēram, medību gadījumā. 
Turklāt tādējādi ir iecerēts panākt, lai vieniem un tiem pašiem krājumiem vai sugām noteiktie 
saglabāšanas pasākumi, kas īstenojami attiecībā uz komerciālo zveju, un atpūtas zvejai 
paredzētie pasākumi būtu konsekventi.

Grozījums Nr. 138
Jessica Polfjärd

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 44. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
 55. pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) vāc datus par šādā zvejniecībā 
gūtām nozvejām; tālab izmanto nozvejas 
ziņojumus vai citus datu vākšanas 
mehānismus, kuru pamatā ir metodika, ko 
paziņo Komisijai.

(b) vāc datus par atpūtas zvejā gūtām 
nozvejām; tālab izmanto nozvejas 
ziņojumus vai citus datu vākšanas 
mehānismus, kuru pamatā ir metodika, ko 
noteikusi katra dalībvalsts un kas 
paziņota Komisijai. Šos datus dalībvalstis 
vismaz reizi gadā nosūta Komisijai. Lai 
izpildītu šajā apakšpunktā noteikto 
pienākumu, dalībvalstis var izmantot 
saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1004 
savāktos datus.

Or. en

Grozījums Nr. 139
Jessica Polfjärd

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:

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

Or. en

Grozījums Nr. 140
Jessica Polfjärd

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

(a) nodrošina, lai atpūtas zvejā 
iesaistījušās fiziskās un juridiskās 
personas par šādiem krājumiem vai 
sugām katru dienu pēc katra zvejas reisa 
elektroniski sastādītu un kompetentajām 
iestādēm sūtītu nozvejas deklarācijas, un

(a) nodrošina, lai nozvejoto sugu, 
krājumu vai krājumu grupu daudzumi 
būtu reģistrēti atpūtas zvejas pakalpojumu 
kuģiem un kuģiem, kuru lielākais garums 
ir 12 metri vai vairāk un kuri tiek 
izmantoti atpūtas zvejai, un

Or. en

Grozījums Nr. 141
Jessica Polfjärd

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) papildus 1. punktā minētajai 
fiziskajām un juridiskajām personām 
paredzētajai reģistrācijas vai licencēšanas 
sistēmai ievieš reģistrācijas vai 
licencēšanas sistēmu, kas paredzēta atpūtas 
zvejā izmantotajiem kuģiem.

(b) ievieš reģistrācijas vai licencēšanas 
sistēmu, kas paredzēta fiziskām un 
juridiskām personām, kuras nodarbojas 
ar atpūtas zveju, vai atpūtas zvejas 
pakalpojumu kuģiem un kuģiem, kuru 
lielākais garums ir 12 metri vai vairāk un 
kuri tiek izmantoti atpūtas zvejai.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Anja Hazekamp

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija saskaņā ar 119.a pantu 
pieņem deleģētos aktus, ar ko šī regula 
tiek papildināta, nosakot vēl arī citus 
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pasākumus, kuru mērķis ir panākt 
konsekvenci starp krājumu, krājumu 
grupas un sugu apsaimniekošanu, kas 
īstenojama ar Savienības noteiktiem 
saglabāšanas pasākumiem, un to pašu 
krājumu, krājumu grupas un sugu 
atpūtas zveju. Minētie pasākumi cita 
starpā attiecas arī uz zvejas rīkiem un 
nozvejas limitiem, minimālo izkraušanas 
izmēru, kā arī teritorijas un laika 
ierobežojumiem.

Or. en

Pamatojums

Ar šiem pasākumiem ir iecerēts nodrošināt, lai tie, kuri nodarbojas ar atpūtas zveju, būtu 
informēti par visiem saglabāšanas pasākumiem, kā tas jau ir, piemēram, medību gadījumā. 
Turklāt tādējādi ir iecerēts panākt, lai vieniem un tiem pašiem krājumiem vai sugām noteiktie 
saglabāšanas pasākumi, kas īstenojami attiecībā uz komerciālo zveju, un atpūtas zvejai 
paredzētie pasākumi būtu konsekventi.

Grozījums Nr. 143
Anja Hazekamp

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 44. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
55. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atpūtas zvejā iegūtu nozveju 
pārdošana ir aizliegta.

3. Atpūtas zvejā iegūtu nozveju 
pārdošana ir aizliegta. Dalībvalstis veic 
pasākumus, ar ko nodrošina, ka tirgū 
netiek laistas un pārdotas sugas, kurām 
tiek īstenoti īpaši Savienības noteikti 
saglabāšanas pasākumi.

Or. en

Pamatojums

Ar šiem pasākumiem ir iecerēts nodrošināt, lai tie, kuri nodarbojas ar atpūtas zveju, būtu 
informēti par visiem saglabāšanas pasākumiem, kā tas jau ir, piemēram, medību gadījumā. 
Turklāt tādējādi ir iecerēts panākt, lai vieniem un tiem pašiem krājumiem vai sugām noteiktie 
saglabāšanas pasākumi, kas īstenojami attiecībā uz komerciālo zveju, un atpūtas zvejai 
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paredzētie pasākumi būtu konsekventi.

Grozījums Nr. 144
Jessica Polfjärd

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 44. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
55. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atpūtas zvejā iegūtu nozveju 
pārdošana ir aizliegta.

3. Laist tirgū un pārdot atpūtas zvejā 
iegūtas nozvejas ir aizliegts.

Or. en

Grozījums Nr. 145
Jessica Polfjärd

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 44. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
55. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šīs regulas 93.a pantā minētajās 
valsts kontroles programmās iekļauj 
kontroles darbības, kas īpaši paredzētas 
atpūtas zvejai.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 146
Jessica Polfjärd

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 44. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
55. pants – 5. punkts – 1. daļa – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ar īstenošanas aktiem var 
pieņemt sīki izstrādātus noteikumus par:

Attiecībā uz šā panta 2. punkta 
a) apakšpunktā minētajām nozvejām 
Komisija, pieņemot īstenošanas aktus, var 
izklāstīt sīki izstrādātus noteikumus par:

Or. en

Grozījums Nr. 147
Jessica Polfjärd

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 44. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
55. pants – 5. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) reģistrācijas vai licencēšanas 
sistēmām, kas paredzētas konkrētām 
atpūtas zvejas sugām vai krājumiem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 148
Jessica Polfjärd

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 44. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
55. pants – 5. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) datu vākšanu un nozvejas datu 
reģistrēšanu un iesniegšanu;

(b) nozvejas datu reģistrēšanu un 
iesniegšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 149
Jessica Polfjärd
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 44. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
55. pants – 5. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) atpūtas zvejai izmantoto kuģu 
izsekošanu un

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 150
Jessica Polfjärd

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 44. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
55. pants – 5. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) atpūtas zvejā izmantoto zvejas rīku 
kontrolēšanu un marķēšanu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 151
Jessica Polfjärd

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 zvejas darbībām.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 152
Manuel Pizarro

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 
zvejas darbībām.

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

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi precizēt, ka šis pants attiecas uz jebkādu atpūtas zveju — gan no kuģa, gan no 
krasta, — neatkarīgi no tā, kāds nozvejas vai ieguves paņēmiens tiek izmantots.

Grozījums Nr. 153
Anja Hazekamp

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 (ja 
SJO numerācija uz to neattiecas).

Or. en

Pamatojums

Jaunajām izsekojamības prasībām būtu jānodrošina, ka kompetentās iestādes var noskaidrot 
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ES importēto zvejas produktu izcelsmi, to izsekojot līdz konkrētam kuģim, kurš zivis ir 
nozvejojis.

Grozījums Nr. 154
Manuel Pizarro

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

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.

Or. en

Pamatojums

Tieši pārdodami daudzumi ir jāierobežo — 150 kg nedēļā ir piedāvāts noteikt, ņemot vērā to, 
ka no kuģa var pārdot ļoti ierobežotus daudzumus (30 kg dienā, ja kuģis strādā vidēji 
5 dienas nedēļā); ja attiecīgais daudzums ir lielāks, tas ir jātirgo ierastajā kārtībā.

Grozījums Nr. 155
Anja Hazekamp

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 
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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 
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.

Or. en

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. 156
Margrete Auken

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;

Or. en
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Pamatojums

Cita starpā ir noteikts, ka darbībām jāatbilst KZP noteikumiem, tāpēc šī prasība ir jāattiecina 
arī uz izmešanu, kas veicama, ievērojot attiecīgā izmetumu plāna noteikumus.

Grozījums Nr. 157
Margrete Auken

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

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;

Or. en

Grozījums Nr. 158
César Luena

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 

4. Ierēdņiem jāspēj pārbaudīt visas 
attiecīgās vietas, klāji un telpas. Tiem 
jāspēj 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 
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iespējamam iztaujāt personas, par kurām 
uzskata, ka tām ir informācija par 
inspekcijas priekšmetu.

zivsaimniecības politikas noteikumu 
ievērošanu. Turklāt tiem jābūt iespējamam 
iztaujāt personas, par kurām uzskata, ka 
tām ir informācija par inspekcijas 
priekšmetu.

Or. es

Pamatojums

Sava parastā kontroles un inspekcijas protokola kārtībā inspektoriem ir jāpārbauda arī jutīgu 
sugu — piemēram, putnu, zīdītāju, bruņurupuču, rajveidīgo zivju un haizivju, — nejauša 
nozveja, kā arī tas, vai ir ieviesti pasākumi, kas flotē īstenojami, lai līdz minimumam 
samazinātu nejaušas nozvejas gadījumu skaitu, un vai attiecīgie pasākumi pareizi darbojas.

Grozījums Nr. 159
Stanislav Polčák

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 
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.

Or. cs

Grozījums Nr. 160
César Luena
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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 
inspekcijas un kontroles pienākumus, un 
ierēdņi ir jānodrošina ar attiecīgo 
pienākumu pareizai izpildei vajadzīgajiem 
resursiem.

Or. es

Pamatojums

Inspektoriem ir jāsaņem apmācība, lai viņi varētu pareizi veikt savu inspekcijas darbu, cita 
starpā pārbaudot arī izmetumus un jutīgu sugu — piemēram, putnu, zīdītāju, bruņurupuču, 
rajveidīgo zivju un haizivju, — nejaušas nozvejas riska mazināšanas pasākumus. Visi zvejas 
inspektori ir jānodrošina ar atbilstošiem instrumentiem, kas ļauj viņiem pareizi pildīt savus 
kontroles un inspekcijas pienākumus, piemēram, ar aparatūru tīklu lieluma mērīšanai vai ar 
transportlīdzekļiem pārvietošanās vajadzībām.

Grozījums Nr. 161
Stanislav Polčák

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 publiski pieejamu 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.

Or. cs
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Grozījums Nr. 162
César Luena

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 publiski pieejamu 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.

Or. es

Pamatojums

Ir jānodrošina informācijas elektroniska un publiska pieejamība, lai plašāka sabiedrība un jo 
īpaši zinātnieki un eksperti varētu iepazīties ar datiem un veikt pētījumus, kā arī piedāvāt 
apsaimniekošanas priekšlikumus, kurus uzskata par lietderīgiem — tādējādi tiek garantēts, ka 
vides informācija par ES zvejas darbību ir pārredzama.

Grozījums Nr. 163
Margrete Auken

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 

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

sagatavojuši to ierēdņi vai citas dalībvalsts 
vai trešo valstu ierēdņi, kā arī citus 
inspekcijas ziņojumus un pārraudzības 
ziņojumus, ko sagatavojuši to ierēdņi.

Or. en

Grozījums Nr. 164
César Luena

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 60. punkts
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 ES ūdeņiem.

Or. es

Pamatojums

Uz ES kuģiem, kas zvejo ārpus ES ūdeņiem, ir jāveic inspekcijas, lai būtu garantēts, ka tie 
pilda ES tiesību aktu prasības. Tas bieži vien nozīmē, ka trešo valstu vietējām iestādēm nākas 
inspicēt ES kuģus, nepārzinot ES regulējumu. Tāpēc ES inspektoriem attiecīgie ierēdņi ir 
jāapmāca, lai nodrošinātu, ka pareizi tiek kontrolēti ES kuģi, kas zvejo ārpus ES ūdeņiem.

Grozījums Nr. 165
Stanislav Polčák

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.
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Or. cs

Grozījums Nr. 166
Margrete Auken

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

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 daudzumus, kas nozvejoti, izmesti, 
izkrauti vai citā kuģī pārkrauti, pārkāpjot 
kopējās zivsaimniecības politikas 
noteikumus, drīkst ieskaitīt izkraušanas vai 
citā kuģī pārkraušanas dalībvalstij iedalītās 
kvotas izlietojumā.

Or. en

Grozījums Nr. 167
Anja Hazekamp

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

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 

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, izkrauti vai 
citā kuģī pārkrauti, pārkāpjot kopējās 
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zivsaimniecības politikas noteikumus, 
drīkst ieskaitīt izkraušanas vai citā kuģī 
pārkraušanas dalībvalstij iedalītās kvotas 
izlietojumā.

zivsaimniecības politikas noteikumus, ir 
jāieskaita izkraušanas vai citā kuģī 
pārkraušanas dalībvalstij iedalītās kvotas 
izlietojumā.

Or. en

Pamatojums

Ja ir pārkāpti kopējās zivsaimniecības politikas noteikumi, attiecīgajām dalībvalstīm saskaņā 
ar Kontroles regulu ir jāveic atbilstošas papildu pārbaudes un jārīkojas. Ja dalībvalstis savu 
pienākumu nav izpildījušas, tad gadījumos, kad izkraušanas vai citā kuģī pārkraušanas 
dalībvalsts neveic atbilstošus pasākumus vai nenodod procesuālo darbību karoga dalībvalstij, 
Komisija ir vienlīdz atbildīga par to, lai zivis, kas nozvejotas, izkrautas vai citā kuģī 
pārkrautas, pārkāpjot kopējās zivsaimniecības politikas noteikumus, būtu ieskaitītas 
attiecīgajai izkraušanas vai citā kuģī pārkraušanas dalībvalstij iedalītās kvotas izlietojumā.

Grozījums Nr. 168
Margrete Auken

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.

Or. en

Grozījums Nr. 169
Stanislav Polčák

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 69. punkts
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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.

Or. cs

Grozījums Nr. 170
Anja Hazekamp

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, 
jebkādu nelabvēlīgo ietekmi uz dzīvnieku 
labturību vai saglabāšanu, pārkāpuma 
raksturu un apmēru, ilgumu vai 
atkārtošanos vai vairāku pārkāpumu 
vienlaicīgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 171
Margrete Auken

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 69. punkts
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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.

Or. en

Grozījums Nr. 172
Margrete Auken

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.

Or. en

Grozījums Nr. 173
Anja Hazekamp

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 69. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
90. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)
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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 
(EK) Nr. 2187/2005 (OV L 198, 25.7.2019., 
105. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 174
Margrete Auken

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 

(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 
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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

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

Or. en

Grozījums Nr. 175
Margrete Auken

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 
aizliegto dziļumu, vai

(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 
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 
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Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību (OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 176
Margrete Auken

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 Padomes Direktīvu 92/43/EEK1a 
vai ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2009/147/EK1b aizsargājamu 
jutīgu sugu tīša zvejošana (arī piezveja),
________________
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.).

Or. en

Grozījums Nr. 177
Margrete Auken

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ib) haizivju spuru atdalīšana uz 
kuģiem, jo tas ir Padomes Regulas (EK) 
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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 
(EK) Nr. 2187/2005 (OV L 198, 25.7.2019., 
105. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 178
Margrete Auken

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 Padomes Direktīvu 92/43/EEK1a 
vai ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2009/147/EK1b aizsargājamu 
jutīgu sugu tieša zvejošana, 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.).
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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.).

Or. en

Grozījums Nr. 179
Stanislav Polčák

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

Or. cs

Grozījums Nr. 180
Anja Hazekamp

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

Or. en
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Pamatojums

Ja operators nepilda savus pienākumus, kas tam noteikti regulā par tehniskiem pasākumiem, 
jo īpaši pienākumus saistībā ar jutīgu sugu nejaušas nozvejas riska mazināšanas 
pasākumiem, tas patlaban netiek uzskatīts par smagu kopējās zivsaimniecības politikas 
noteikumu pārkāpumu. To vajadzētu labot, jo noteikumi, kuri attiecas uz tehniskiem 
pasākumiem, ir viens no kopējās zivsaimniecības politikas elementiem.

Grozījums Nr. 181
Margrete Auken

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 
identifikāciju, izmantošanu, iznīcināšanu 
vai atgūšanu, vai nav izpildīti pienākumi 
saistībā ar jūras ekosistēmu aizsardzību 
un tehniskiem pasākumiem, jo īpaši 
pienākums veikt pasākumus, kas mazina 
jutīgu sugu nejaušas nozvejas risku, vai

Or. en

Grozījums Nr. 182
Margrete Auken

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) bez dalībvalsts iepriekšējas 
piekrišanas zinātniskajam novērotājam 
nav atļauts uzkāpt uz kuģa,

Or. en
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Grozījums Nr. 183
Margrete Auken

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.

Or. en

Grozījums Nr. 184
Stanislav Polčák

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

Or. cs

Grozījums Nr. 185
Stanislav Polčák
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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.

Or. cs

Grozījums Nr. 186
Stanislav Polčák

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nacionālajā reģistrā 
ievada visus varbūtīgos un apstiprinājušos 
kopējās zivsaimniecības politikas 
noteikumu pārkāpumus, ko izdarījuši tās 
karoga kuģi vai trešās valsts karoga kuģi 
vai ko izdarījuši to valstspiederīgie, un 
tostarp norāda visus pieņemtos lēmumus 
un piemērotās sankcijas un piešķirto 
punktu skaitu. Dalībvalstis savā pārkāpumu 
reģistrā ievada arī pārkāpumus, kurus 
izdarījuši to karoga zvejas kuģi vai to 
valstspiederīgie, kas apsūdzēti citās 
dalībvalstīs; to veic pēc tam, kad 
dalībvalsts, kuras jurisdikcijā ir pārkāpuma 
izskatīšana, atbilstīgi 92.b pantam 
paziņojusi galīgo nolēmumu.

1. Dalībvalstis nacionālajā reģistrā 
ievada visus varbūtējos un apstiprinājušos 
kopējās zivsaimniecības politikas 
noteikumu pārkāpumus, ko izdarījuši tās 
karoga kuģi vai trešās valsts karoga kuģi 
vai ko izdarījuši to valstspiederīgie, un 
tostarp norāda visus pieņemtos lēmumus 
un piemērotās sankcijas un piešķirto 
punktu skaitu. Dalībvalstis savā pārkāpumu 
reģistrā ievada arī pārkāpumus, kurus 
izdarījuši to karoga zvejas kuģi vai to 
valstspiederīgie, kas apsūdzēti citās 
dalībvalstīs; to veic pēc tam, kad 
dalībvalsts, kuras jurisdikcijā ir pārkāpuma 
izskatīšana, atbilstīgi 92.b pantam 
paziņojusi galīgo nolēmumu. Dalībvalstis 
nodrošina, lai nacionālajā reģistrā 
ievadītie dati, vismaz kā anonīmi dati, 
būtu pieejami sabiedrībai un citām 
dalībvalstīm.

Or. cs
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Grozījums Nr. 187
Margrete Auken

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 
nacionālajām kontroles programmām un 
atbilstoši šai regulai.

2. Dalībvalstis katru gadu līdz 
30. jūnijam iesniedz Komisijai ziņojumu 
par inspekcijām un kontrolēm, kas 
iepriekšējā gadā veiktas saskaņā ar 
nacionālajām kontroles programmām un 
atbilstoši šai regulai. Šie ziņojumi tiek 
publicēti ziņojuma iesniedzējas dalībvalsts 
oficiālajā tīmekļa vietnē un Komisijas 
publiskajā tīmekļa vietnē.

Or. en

Grozījums Nr. 188
Margrete Auken

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 
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sods, kriminālsods, tūlītējs noteikumu 
izpildes pasākums, piešķirto soda punktu 
skaits), un
e) cik, kur un kādi zvejas rīki ir 
pazaudēti.

Or. en

Grozījums Nr. 189
Sirpa Pietikäinen

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 attiecīgā ziņojuma 
kopsavilkumu.”

Or. en

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. 190
Margrete Auken

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

Or. en

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20170101&from=lv))

Pamatojums

Līdzīgi ziņojumi jau tiek publicēti citās politikas jomās, piemēram, saistībā ar barībai un 
pārtikai piemērojamo tiesību aktu vai dzīvnieku veselības noteikumu izpildi.

Grozījums Nr. 191
Anja Hazekamp

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.”

Or. en

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 
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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. 192
Anja Hazekamp

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 
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.

1. Ja dalībvalsts nepilda savus 
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.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais grozījums veiksmīgāk atspoguļo jēdziena „kopējās zivsaimniecības politikas 
noteikumi” jaunās definīcijas piemērošanas jomu, ļaujot Komisijai slēgt zvejniecības, kur 
netiek pildīta prasība veikt tehniskus pasākumus un tā rezultātā ir apdraudēts sugu (jūras 
putnu, bruņurupuču, jūras zīdītāju u. c.) vai dzīvotņu saglabāšanās stāvoklis.

Grozījums Nr. 193
Margrete Auken

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja dalībvalsts nepilda savus 
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.

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

Or. en

Pamatojums

Kā tas ir norādīts KZP 9. un 10. pantā, daudzgadu plāniem vajadzētu būt holistiskiem 
pārvaldības instrumentiem, kuros nav izklāstīts tikai tas, kā apsaimniekot zivju krājumus.

Grozījums Nr. 194
Margrete Auken

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 rakstiski pierādījusi, ka 
attiecīgās zvejniecības var droši izmantot 
un ka draudi jūras videi ir novērsti.

Or. en

Grozījums Nr. 195
Margrete Auken
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 74. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
105. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja dalībvalsts iepriekšējos gados ir 
pārzvejojusi tai pieejamo kvotu, iedalīto 
apjomu vai daļu no krājuma vai krājumu 
grupas, Komisija ar īstenošanas aktiem var 
veikt atvilkumus no attiecīgās dalībvalsts 
turpmākajām kvotām, lai ņemtu vērā 
pārzvejas apjomu.

4. Ja dalībvalsts iepriekšējos gados ir 
pārzvejojusi tai pieejamo kvotu, iedalīto 
apjomu vai daļu no krājuma vai krājumu 
grupas, Komisija ar īstenošanas aktiem 
veic atvilkumus no attiecīgās dalībvalsts 
turpmākajām kvotām, lai ņemtu vērā 
pārzvejas apjomu.

Or. en

Grozījums Nr. 196
Margrete Auken

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 74. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
105. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja atvilkumus par pārzvejotu kvotu, 
iedalīto apjomu vai daļu no krājuma vai 
krājumu grupas saskaņā ar 1. un 2. punktu 
veikt nav iespējams, jo minētā kvota, 
iedalītais apjoms vai daļa no krājuma vai 
krājumu grupas attiecīgajai dalībvalstij nav 
pieejami vai nav pieejami pietiekamā mērā, 
Komisija ar īstenošanas aktiem nākamajā 
gadā vai gados saskaņā ar 1. punktu var 
veikt atvilkumus no citu krājumu vai 
krājumu grupu kvotām, kas attiecīgajai 
dalībvalstij pieejamas tajā pašā 
ģeogrāfiskajā apgabalā vai kam ir tāda pati 
tirdzniecības vērtība.

5. Ja atvilkumus par pārzvejotu kvotu, 
iedalīto apjomu vai daļu no krājuma vai 
krājumu grupas saskaņā ar 1. un 2. punktu 
veikt nav iespējams, jo minētā kvota, 
iedalītais apjoms vai daļa no krājuma vai 
krājumu grupas attiecīgajai dalībvalstij nav 
pieejami vai nav pieejami pietiekamā mērā, 
Komisija ar īstenošanas aktiem nākamajā 
gadā vai gados saskaņā ar 1. punktu veic 
atvilkumus no citu krājumu vai krājumu 
grupu kvotām, kas attiecīgajai dalībvalstij 
pieejamas tajā pašā ģeogrāfiskajā apgabalā 
vai kam ir tāda pati tirdzniecības vērtība.

Or. en
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Grozījums Nr. 197
Margrete Auken

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.

Or. en

Grozījums Nr. 198
Margrete Auken

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. Minētos 
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. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
119. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. en
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Grozījums Nr. 199
Margrete Auken

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, ar 
īstenošanas aktiem nākamajā gadā vai 
gados veic atvilkumus no minētajai 
dalībvalstij pieejamajām gada kvotām, 
iedalītā apjoma vai daļas no krājuma vai 
krājumu grupas.

Or. en

Grozījums Nr. 200
Margrete Auken

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 78. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
110. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Neskarot Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) 2016/6791a, 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.
_________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 
par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
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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.).

Or. en

Pamatojums

Ja zinātniekiem un žurnālistiem būs dota iespēja sekot līdzi zvejas datiem, tas veicinās 
neatkarīgu zinātnisko analīzi un žurnālistiku. Tas darbojas kā preventīvs instruments, turklāt 
palīdz iestādēm konstatēt ilgtspējīgas tendences un brīdinājuma signālus. Tā dēvētā brētliņu 
un reņģu lieta liecina, ka zvejas datu kontrolpārbaude ir svarīga, jo, veicot inspekcijas 
Zviedrijas komerciālajās zvejniecībās, tika konstatēts, ka ir nozvejots par aptuveni 50 % 
vairāk brētliņu un par 50 % mazāk reņģu, nekā bija ziņots, tā radot maldinošu priekšstatu par 
krājuma stāvokli un aplamus ieteikumus. Leģitīmu interešu jēdziens ir izmantots arī 
Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvā.

Grozījums Nr. 201
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 78. punkts
Regula (EK) Nr. 1224/2009
110. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Neskarot Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) 2016/6791a, 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.
_____________________
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.).

Or. en
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Pamatojums

Ja zinātniekiem, žurnālistiem, inspektoriem no trešām valstīm un pilsoniskajai sabiedrībai būs 
dota iespēja sekot līdzi galvenajiem zvejas datiem, tas veicinās neatkarīgu zinātnisko analīzi, 
pētniecisko žurnālistiku un palīdzēs atpazīt aizdomīgu uzvedību jūrā. Šādi pasākumi darbojas 
kā preventīvs instruments, turklāt palīdz kompetentajām iestādēm konstatēt ilgtspējīgas 
tendences un brīdinājuma signālus. Leģitīmu interešu jēdziens ir izmantots arī citos kontroles 
tiesiskā regulējuma pamataktos — piemēram, Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 
novēršanas direktīvā, —, lai garantētu iespēju nodrošināt datu pieejamību gadījumos, kad tas 
ir samērīgi un ir nepieciešams galveno mērķu sasniegšanai.

Grozījums Nr. 202
Margrete Auken

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.

Datus, kas minēti 1. punkta a) apakšpunkta 
ii) un iii) punktā, sniedz dalībvalstu 
zinātniskajām struktūrām, Savienības 
zinātniskajām struktūrām un Eurostat, un 
ikvienai fiziskai vai juridiskai personai, 
kas var apliecināt, ka ar minētajiem 
datiem ir saistītas attiecīgās personas 
leģitīmās intereses.

Or. en

Grozījums Nr. 203
Margrete Auken

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 
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programmām.

Or. en

Grozījums Nr. 204
Margrete Auken

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 vienu gadu, 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.

Or. en

Grozījums Nr. 205
Margrete Auken

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;

Or. en



PE650.512v01-00 86/98 AM\1203430LV.docx

LV

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20170101&from=lv))

Pamatojums

Eiropas Komisija regulāri veic valsts kontroles sistēmu verifikācijas un revīzijas uzdevumus, 
lai gan dalībvalstīm, pamatojoties uz 113. pantu, ir veto tiesības aizliegt attiecīgās 
informācijas publicēšanu. Šis pārredzamības trūkums veicina nepareizu pārvaldību, jo 
zvejniekiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām nav iespēju dot savu ieguldījumu, 
konstatēto problēmu kontekstā piedāvājot risinājumus labākai zvejniecības pārvaldībai. 
Turklāt tas ir pretrunā Orhūsas konvencijai un Eiropas Savienības Tiesas judikatūrai.

Grozījums Nr. 206
Anja Hazekamp

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;

Or. en

Pamatojums

Autorības noteikums regulas 113. pantā būtu jāsvītro, lai zvejniecības pārvaldība kļūtu 
pārredzamāka.

Grozījums Nr. 207
Margrete Auken

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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Or. en

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20170101&from=lv))

Pamatojums

Eiropas Komisija regulāri veic valsts kontroles sistēmu verifikācijas un revīzijas uzdevumus, 
lai gan dalībvalstīm, pamatojoties uz 113. pantu, ir veto tiesības aizliegt attiecīgās 
informācijas publicēšanu. Šis pārredzamības trūkums veicina nepareizu pārvaldību, jo 
zvejniekiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām nav iespēju dot savu ieguldījumu, 
konstatēto problēmu kontekstā piedāvājot risinājumus labākai zvejniecības pārvaldībai. 
Turklāt tas ir pretrunā Orhūsas konvencijai un Eiropas Savienības Tiesas judikatūrai.

Grozījums Nr. 208
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Eiropas Komisija regulāri veic valsts kontroles sistēmu verifikācijas un revīzijas uzdevumus, 
lai gan dalībvalstīm, pamatojoties uz 113. pantu, ir veto tiesības aizliegt attiecīgās 
informācijas publicēšanu. Šis pārredzamības trūkums veicina nepareizu pārvaldību, jo 
zvejniekiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām nav iespēju dot savu ieguldījumu, 
konstatēto problēmu kontekstā piedāvājot risinājumus labākai zvejniecības pārvaldībai. 
Turklāt tas ir pretrunā Orhūsas konvencijai un Eiropas Savienības Tiesas judikatūrai.

Grozījums Nr. 209
Sirpa Pietikäinen

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

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

Or. en

Pamatojums

Eiropas Komisija regulāri veic valsts kontroles sistēmu verifikācijas un revīzijas uzdevumus, 
lai gan dalībvalstīm, pamatojoties uz 113. pantu, ir veto tiesības aizliegt attiecīgās 
informācijas publicēšanu. Šis pārredzamības trūkums veicina nepareizu pārvaldību, jo 
zvejniekiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām nav iespēju dot savu ieguldījumu, 
konstatēto problēmu kontekstā piedāvājot risinājumus labākai zvejniecības pārvaldībai. 
Turklāt tas ir pretrunā Orhūsas konvencijai un Eiropas Savienības Tiesas judikatūrai.

Grozījums Nr. 210
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis valsts tīmekļa vietnēs 
reizi gadā publicē savus gada ziņojumus 
par valsts kontroles programmām. Šajos 
ziņojumos ir iekļauta 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 
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pazaudēti.

Or. en

Pamatojums

Lēmumu pieņēmējiem un zvejniekiem trūkst informācijas par to, kā dalībvalstis īsteno 
kontroles noteikumus. Ir skaidri jāsaprot un jāzina, kā īstenot kontroles regulējumu, lai radītu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus visās ES dalībvalstīs. Turklāt tādējādi var nodrošināt 
valdībām un ieinteresētajām personām, cita starpā arī pilsoniskajai sabiedrībai, iespēju 
precīzi noteikt un atbalstīt tās valstis un zvejniekus, kam nepietiek spējas īstenot regulu.

Grozījums Nr. 211
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 84.a punkts (jauns)
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.”

Or. en

(32019R1241)

Grozījums Nr. 212
Anja Hazekamp

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 84.a punkts (jauns)
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 „1. Reizi divos gados dalībvalstis 



PE650.512v01-00 90/98 AM\1203430LV.docx

LV

nosūta Komisijai ziņojumu par šīs regulas 
piemērošanu.

nosūta Komisijai ziņojumu par šīs regulas 
piemērošanu.”

Or. en

Pamatojums

Patlaban nav pietiekami pārredzams tas, kā kompetentās iestādes ES dalībvalstīs īsteno 
Kontroles regulu. Tā rezultātā lēmumu pieņēmējiem un sabiedrībai trūkst informācijas par 
faktisko stāvokli saistībā ar kontroles noteikumu īstenošanu ES. Līdz 2009. gadam attiecīgā 
informācija bija publiski pieejama, jo Komisija regulāri ziņoja Eiropas Parlamentam un 
Padomei par tādu uzvedību, kas ir smags kopējās zivsaimniecības politikas noteikumu 
pārkāpums.

Grozījums Nr. 213
Margrete Auken

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 84.a punkts (jauns)
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.”

Or. en

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20170101&from=lv))

Pamatojums

Lēmumu pieņēmējiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām trūkst informācijas par 
stāvokli saistībā ar Kontroles regulas īstenošanu. Patlaban trūkst pārredzamības, un tas 
veicina maldinošas informācijas apriti, kas neļauj gūt priekšstatu nedz par veiksmes stāstiem, 
nedz faktiskajām nepilnībām un attiecīgos veiksmes stāstus un nepilnības piefiksēt. Ar prasību 
reizi divos gados sagatavot publisku ziņojumu būtu atjaunota līdz 2009. gadam praktizētā 
kārtība, kad Komisija regulāri ziņoja Eiropas Parlamentam un Padomei par Kontroles 
regulas īstenošanu.
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Grozījums Nr. 214
Sirpa Pietikäinen

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.”

Or. en

(32019R1241)

Grozījums Nr. 215
Anja Hazekamp

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.”

Or. en

Pamatojums

Patlaban nav pietiekami pārredzams tas, kā kompetentās iestādes ES dalībvalstīs īsteno 
Kontroles regulu. Tā rezultātā lēmumu pieņēmējiem un sabiedrībai trūkst informācijas par 
faktisko stāvokli saistībā ar kontroles noteikumu īstenošanu ES. Līdz 2009. gadam attiecīgā 



PE650.512v01-00 92/98 AM\1203430LV.docx

LV

informācija bija publiski pieejama, jo Komisija regulāri ziņoja Eiropas Parlamentam un 
Padomei par tādu uzvedību, kas ir smags kopējās zivsaimniecības politikas noteikumu 
pārkāpums.

Grozījums Nr. 216
Margrete Auken

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.”

Or. en

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20170101&from=lv))

Pamatojums

Lēmumu pieņēmējiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām trūkst informācijas par 
stāvokli saistībā ar Kontroles regulas īstenošanu. Patlaban trūkst pārredzamības, un tas 
veicina maldinošas informācijas apriti, kas neļauj gūt priekšstatu nedz par veiksmes stāstiem, 
nedz faktiskajām nepilnībām un attiecīgos veiksmes stāstus un nepilnības piefiksēt. Ar prasību 
reizi divos gados sagatavot publisku ziņojumu būtu atjaunota līdz 2009. gadam praktizētā 
kārtība, kad Komisija regulāri ziņoja Eiropas Parlamentam un Padomei par Kontroles 
regulas īstenošanu.

Grozījums Nr. 217
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 84.c punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1224/2009
118. pants – 2.a punkts (jauns)
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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 
nodrošināta šo ziņojumu publiska 
pieejamība Komisijas tīmekļa vietnē.”

Or. en

Grozījums Nr. 218
Anja Hazekamp

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 reizi divos 
gados sagatavojamus ziņojumus, ir 
nodrošināta šo ziņojumu publiska 
pieejamība Komisijas tīmekļa vietnē.”

Or. en

Pamatojums

Patlaban nav pietiekami pārredzams tas, kā kompetentās iestādes ES dalībvalstīs īsteno 
Kontroles regulu. Tā rezultātā lēmumu pieņēmējiem un sabiedrībai trūkst informācijas par 
faktisko stāvokli saistībā ar kontroles noteikumu īstenošanu ES. Līdz 2009. gadam attiecīgā 
informācija bija publiski pieejama, jo Komisija regulāri ziņoja Eiropas Parlamentam un 
Padomei par tādu uzvedību, kas ir smags kopējās zivsaimniecības politikas noteikumu 
pārkāpums.

Grozījums Nr. 219
Margrete Auken
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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 reizi divos 
gados sagatavojamus ziņojumus, ir 
nodrošināta šo ziņojumu publiska 
pieejamība Komisijas tīmekļa vietnē.”

Or. en

Pamatojums

Lēmumu pieņēmējiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām trūkst informācijas par 
stāvokli saistībā ar Kontroles regulas īstenošanu. Patlaban trūkst pārredzamības, un tas 
veicina maldinošas informācijas apriti, kas neļauj gūt priekšstatu nedz par veiksmes stāstiem, 
nedz faktiskajām nepilnībām un attiecīgos veiksmes stāstus un nepilnības piefiksēt. Ar prasību 
reizi divos gados sagatavot publisku ziņojumu būtu atjaunota līdz 2009. gadam praktizētā 
kārtība, kad Komisija regulāri ziņoja Eiropas Parlamentam un Padomei par Kontroles 
regulas īstenošanu.

Grozījums Nr. 220
Manuel Pizarro

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 

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

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 
atcelta ar Regulu (ES) 2019/473. 
Regulas (EK) Nr. 768/2005 17.g pants 
atbilst Regulas (ES) 2019/473 25. pantam.)

Or. en

(32005R0768)

Pamatojums

Attiecīgā informācija ir jāsaņem arī Eiropas Parlamentam.

Grozījums Nr. 221
Manuel Pizarro

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.)

Or. en

(32005R0768)
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Pamatojums

Aģentūrai, strādājot pie programmas, ir jāņem vērā arī Eiropas Parlamenta viedoklis.

Grozījums Nr. 222
Manuel Pizarro

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 
mēnešos programmu izskata atkārtoti un 
pieņem otrā lasījumā, iespējams, ar 
grozījumiem;

„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 
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.)

Or. en

(32005R0768)

Pamatojums

Iespēja paust neapmierinātību ar Aģentūras piedāvāto programmu ir jādod arī Eiropas 
Parlamentam.

Grozījums Nr. 223
Manuel Pizarro
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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. Katrai 
Eiropas Parlamenta politiskajai grupai ir 
tiesības iecelt vienu valdes locekli. 
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. pants 
atbilst Regulas (ES) 2019/473 33. pantam.)

Or. en

(32005R0768)

Pamatojums

Iespēja iecelt vienu locekli Aģentūras valdē ir jādod arī katrai Eiropas Parlamenta 
politiskajai grupai.

Grozījums Nr. 224
Manuel Pizarro

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 
programmas projektu un daudzgadu darba 
programmas projektu un pēc apspriešanās 

a) viņš sagatavo gada darba 
programmas projektu un daudzgadu darba 
programmas projektu un pēc apspriešanās 
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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;

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.)

Or. en

Pamatojums

Arī šajā gadījumā Aģentūrai, strādājot pie savas gada darba programmas un daudzgadu 
darba programmas, būtu jāapspriežas ar Eiropas Parlamentu.

Grozījums Nr. 225
Stanislav Polčák

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

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.

Or. cs


