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Komisijas ierosinātais teksts 

 

Parlamenta izdarītie grozījumi 

Grozījumu iesniedzis Luis Manuel Capoulas Santos 

Grozījums Nr. 3 
1.a APSVĒRUMS (JAUNS) 

 1a) Padomes 2002. gada 20. decembra 
Regulas (EK) Nr. 2371/2002 par 
zivsaimniecības resursu saglabāšanu un 
ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo 
zivsaimniecības politiku 2. pantā 
noteikts, ka labas pārvaldes principi 
attiecībā uz kopējo zivsaimniecības politiku 
ietver lēmumu pieņemšanas procesu, kas 
balstīts uz pārdomātiem zinātniskiem 
ieteikumiem un plašu ieinteresēto personu 
iesaistīšanu visos politikas posmos. Tas 
nozīmē, ka ar reģionālajām 
konsultatīvajām padomēm ir jāapspriežas 
par zivsaimniecības vadību tajās jomās, 
kurās ir ierosināti Kopienas pasākumi 
zivsaimniecības resursu saglabāšanai un 
apsaimniekošanai; 
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Or. pt 

Pamatojums 

Būtu lietderīgi atsaukties uz procedūras kritērijiem, kas noteikti jaunajā kopējās 
zivsaimniecības politikas pamata regulā (Padomes Regulā (EK) Nr. 2371/2002). 

 

Grozījumu iesniedzis Luis Manuel Capoulas Santos 

Grozījums Nr. 4 
4. APSVĒRUMS 

4) atbilstīgi zinātniskiem pierādījumiem 
reģenerācija pēc bojājumiem, ko šiem 
biotopiem nodarījis pa grunti vilkts tralis, ir 
vai nu neiespējama, vai ļoti sarežģīta un 
ilgstoša. Tādēļ ir lietderīgi aizliegt grunts 
traļu un tamlīdzīgu rīku izmantošanu 
teritorijās, kur šiem biotopiem joprojām ir 
piešķirts saudzējams saglabāšanas statuss; 

4) atbilstīgi zinātniskiem pierādījumiem 
reģenerācija pēc bojājumiem, ko šiem 
biotopiem nodarījis pa grunti vilkts tralis, ir 
vai nu neiespējama, vai ļoti sarežģīta un 
ilgstoša. Tādēļ ir lietderīgi aizliegt tādu rīku, 
kas var nodarīt faktiskus bojājumus koraļļu 
rifiem, izmantošanu teritorijās, kur šiem 
biotopiem joprojām ir piešķirts saudzējams 
saglabāšanas statuss; 

Or. pt 

Pamatojums 

Jāprecizē, ka Komisijas pasākumi attiecas uz tiem rīkiem, kas bojā koraļļu rifus. 

 

 

Grozījumu iesniedzis Luis Manuel Capoulas Santos 

Grozījums Nr. 5 
1. PANTS 

30. panta 4. punkts (Regula (EK) Nr. 850/98) 
 

4. Kuģiem ir aizliegts izmantot jebkādus 
grunts traļus vai līdzīgus velkamos zvejas 
tīklus, kas darbojas saskarē ar jūras grunti, 
apgabalos, ko ierobežo līnija, kura savieno 
šādas koordinātes: 

a) teritorijā, ko sauc par “Madeiru 
un Kanāriju salām”: 

4. Ir aizliegts izmantot tādus rīkus, kas var 
nodarīt faktiskus bojājumus koraļļu rifiem 
un to biotopiem, it īpaši jebkādus grunts 
traļus, grunts žaunu tīklus vai līdzīgus 
velkamos zvejas tīklus, kas darbojas saskarē 
ar jūras grunti, Padomes 1995. gada 
15. jūnija Regulā (EK) Nr. 2027/95, ar ko 
izveido zvejas intensitātes vadības sistēmu 
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27° 00’ ziemeļu platums 19° 00’ 
rietumu garums 

26°00’ ziemeļu platums 15° 00’ 
rietumu garums 

29° 00’ ziemeļu platums 13° 00’ 
rietumu garums 

36° 00’ ziemeļu platums 13° 00’ 
rietumu garums 

36° 00’ ziemeļu platums 19° 00’ 
rietumu garums 

b) teritorijā, ko sauc par “Azoru 
salām”: 

36° 00’ ziemeļu platums 23° 00’ 
rietumu garums 

42° 00’ ziemeļu platums 23° 00’ 
rietumu garums 

42° 00’ ziemeļu platums 34° 00’ 
rietumu garums 

36° 00’ ziemeļu platums 34° 00’ 
rietumu garums 

 

saistībā ar noteiktiem zvejas apgabaliem un 
resursiem1, noteiktajās īpašajās 
ekonomiskajās zonās Azoru salu 
autonomajā reģionā, Madeiras autonomajā 
reģionā un Kanāriju salās atbilstīgi 
attiecīgo dalībvalstu jurisdikcijām.  
 
1 OV L 199, 24.08.1995., 1. lpp. 
 

  

Or. pt 

Pamatojums 

Šis grozījums precizē aizlieguma darbības jomu, nosakot apgabalus, kuros to jāpiemēro, 
ievērojot Regulu (EK) Nr. 2027/95, saskaņā ar kuru minētie biotopi tikuši saglabāti līdz šim 
(sk. paskaidrojumu KOM(2004) 0058 - 2004/0020 (CNS) par regulas priekšlikumu, uz ko 
attiecas šis atzinums). 
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Grozījums Nr. 6 
1. PANTS 

30. panta 4.a punkts (jauns) (Regula (Ek) NR. 850/98) 



 

PE 349.884v01-00/3-6 4/4 AM\545904LV.doc 

LV 

 Regulas (EK) Nr. 850/98 30. pantā pievieno 
šādu 4.a punktu: 

“4.a Par šī panta 4. punkta īstenošanu 
apspriežas ar reģionālajām konsultatīvajām 
padomēm.” 

Or. pt 

Pamatojums 

Būtu lietderīgi atsaukties uz jaunās kopējās zivsaimniecības politikas pamata regulu 
(Padomes Regulu (EK) Nr. 2371/2002). 
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