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Grozījums Nr. 7
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija, ievērojot 111. pantā minēto 
procedūru, var uz ierobežotu, bet 
pagarināmu laikposmu atbrīvot konkrētu 
kategoriju zvejas kuģus no 1. punktā 
minētā pienākuma vai paredzēt citu 
paziņošanas periodu, inter alia ņemot vērā 
zvejas produktu veidu, attālumu starp 
zvejas vietām, izkraušanas vietām un 
ostām, kurās attiecīgie kuģi reģistrēti.

4. Kompetentā iestāde var uz ierobežotu, 
bet pagarināmu laikposmu atbrīvot 
konkrētu kategoriju zvejas kuģus no 
1. punktā minētā pienākuma vai paredzēt 
citu paziņošanas periodu, inter alia ņemot 
vērā zvejas produktu veidu, attālumu starp 
zvejas vietām, izkraušanas vietām un 
ostām, kurās attiecīgie kuģi reģistrēti.

Or. sv

Pamatojums

Viens no būtiskajiem mērķiem tiesību aktu izstrādē ir Kopienas tiesību aktu vienkāršošana un 
uzlabošana. Šī regula nav izņēmums; ar to būtu jāpalīdz uzlabot kontroli un nevajadzētu radīt 
vairāk birokrātisku šķēršļu. Dalībvalstu kompetento iestāžu pienākums ir veicināt 
likumdošanu, un tām ir vislabākā piekļuve, lai katrā individuālā gadījumā novērtētu, kādi ir 
vislabākie nosacījumi attiecībā uz iepriekšēju paziņošanu par ierašanos ostā un vai ir 
vajadzīgi atbrīvojumi no vispārējiem noteikumiem.

Grozījums Nr. 8
Åsa Westlund, Jan Andersson, Anna Hedh, Göran Färm, Inger Segelström

Regulas priekšlikums
47. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Svītro 47. pantu

Or. en
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Pamatojums

Recreational fishing is a common leisure activity for many Europeans and it is essential to 
support this tradition also in the future without increased burdens of excessive bureaucracy 
and regulations. The proposed article should be rejected because of the following reasons. 
1. It appears unreasonable to regulate recreational fishing when problems with fish stocks 
are not caused by excessive recreational fishing, but rather by unsustainable industrial 
fishing. 2. A requirement on behalf of recreational fisheries to register their catches is 
costly, burdensome and unnecessarily bureaucratic.  3. Other methods than direct 
registration of catches from recreational fishing can be used to asses the scope of 
recreational fishing.

Grozījums Nr. 9
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
47. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Svītro 47. pantu

Or. sv

Pamatojums

Kopējās zivsaimniecības politika mums devusi jūras, kurās nav zivju. Līdztekus tam, ka ar šo 
regulu izveido funkcionējošu un efektīvu kontroles sistēmu, šīs regulas mērķis ir radīt 
sabiedrības uzticēšanos Kopienas pārbaudēm saskaņā ar zivsaimniecības politiku.  Nav 
pieņemami ierosināt atpūtas zvejas kontroles paplašināšanu Savienībā saistībā ar politiku, 
kura radījusi problēmas. 

Grozījums Nr. 10
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
53. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis var 
atļaut svērt svaigas zivis pēc to pārvešanas 
no izkraušanas vietas, ja minētās zivis 
nevarēja nosvērt pēc izkraušanas un ja tās 

3. Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis var 
atļaut svērt svaigas zivis pēc to pārvešanas 
no izkraušanas vietas, ja minētās zivis 
nevarēja nosvērt pēc izkraušanas un ja tās 
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ir pārvestas uz galamērķi dalībvalsts 
teritorijā, kas atrodas ne tālāk kā 
20 kilometrus no izkraušanas vietas.

ir pārvestas uz galamērķi dalībvalsts 
teritorijā, kas atrodas ne tālāk kā 
20 kilometrus no izkraušanas vietas. Pēc 
kompetentās iestādes pieprasījuma 
Komisijai, ievērojot 111. pantā minēto 
procedūru, būtu jāizsniedz atbrīvojums no 
prasības par 20 km robežu tām 
zivsaimniecībām, par kurām kompetentās 
iestādes pieprasījumā sniegta precīza 
informācija.

Or. sv

Pamatojums

Valstīm, kurām jāpārvar lieli attālumi, prasība ievērot maksimālo 20 kilometru attālumu 
starp izkraušanas vietu un svēršanas vietu dažos gadījumos padarītu zveju neiespējamu. 
Kompetentajai iestādei un Komisijai vajadzētu spēt vienoties par atbrīvojumu izsniegšanu, 
ievērojot stingrus kontroles veidus. 

Grozījums Nr. 11
Anders Wijkman

Regulas priekšlikums
82. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a  Šajā nodaļā paredzētās sankcijas 
papildina ar citām sankcijām vai 
pasākumiem, jo īpaši pieprasot valsts 
atbalsta vai subsīdiju atmaksāšanu tiem 
kuģiem, kuri finanšu periodā to saņēmuši 
un nodarbojušies ar nelegālu, 
nereģistrētu un neregulētu (NNN) zveju.

Or. en

Pamatojums

Kuģi, kas veic NNN zveju, nedrīkstētu saņemt nodokļu maksātāju naudu, un tiem kuģiem, kas 
to saņēmuši darbības programmas laikā, šī nauda jāatmaksā.
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Grozījums Nr. 12
Anders Wijkman

Regulas priekšlikums
85. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a  Informāciju par attiecīgajiem zvejas 
kuģiem un personām dara pieejamu 
sabiedrībai.

Or. en

Pamatojums

Daudzas dalībvalstis ierobežo faktus un informāciju attiecībā uz to valstu ūdeņos veiktās NNN 
zvejas apjomu un personām, kas ar to nodarbojušās.
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