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11.9.2017 A8-0263/92 

Grozījums Nr.  92 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Daudzgadu plāns bentiskajiem krājumiem Ziemeļjūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus 

izmanto 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Regulas priekšlikums 

16. pants 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

16. pants svītrots 

Apstiprinātās ostas saistībā ar 1., 2., 3., 4. 

un 7. grupu 

 

Robežslieksnis, kurš piemērojams 

daudzgadu plānā ietverto sugu dzīvsvaram 

un pēc kura pārsniegšanas zvejas kuģim ir 

jāizkrauj nozveja apstiprinātā ostā vai vietā 

tuvu krastam, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 

1224/2009 43. pantā, ir:  

 

(a)  1. grupai: 2 tonnas;  

(b)  2. vai 4. grupai: 1 tonna;  

(c)  3. grupai: 2 tonnas;  

(d)  7. grupai: 2 tonnas.  

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/93 

Grozījums Nr.  93 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Daudzgadu plāns bentiskajiem krājumiem Ziemeļjūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus 

izmanto 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1.  Kad zinātniskie ieteikumi liecina, 

ka konkrētā gadā 1. grupas krājuma nārsta 

bara biomasa ir mazāka par MSY Btrigger 

vai 2. grupas funkcionālās vienības 

sastopamība ir mazāka par 

Abundancebuffer, kuru vērtības norādītas 

II pielikuma tabulu A slejā, tiek pieņemti 

visi korektīvie pasākumi, kas vajadzīgi, lai 

nodrošinātu attiecīgā krājuma vai 

funkcionālās vienības drīzu atgriešanos 

līmenī, kurš spēj nodrošināt maksimālo 

ilgtspējīgas ieguves apjomu. Jo īpaši, 

atkāpjoties no 4. panta 2. punkta, zvejas 

iespējas nosaka tādā apjomā, kas atbilst 

zvejas izraisītajai zivju mirstībai, kurā 

ņemts vērā biomasas vai sastopamības 

samazinājums, kas ir ārpus I pielikuma 

tabulu A slejā noteiktā diapazona.  

1.  Kad zinātniskie ieteikumi liecina, 

ka konkrētā gadā 1. grupas krājuma nārsta 

bara biomasa ir mazāka par MSY Btrigger 

vai 2. grupas funkcionālās vienības 

sastopamība ir mazāka par 

Abundancebuffer, kuru vērtības norādītas 

II pielikuma tabulu A slejā, tiek pieņemti 

visi korektīvie pasākumi, kas vajadzīgi, lai 

nodrošinātu attiecīgā krājuma vai 

funkcionālās vienības drīzu atgriešanos 

līmenī, kurš spēj nodrošināt maksimālo 

ilgtspējīgas ieguves apjomu. Jo īpaši, 

atkāpjoties no 4. panta 2. punkta, zvejas 

iespējas nosaka tādā apjomā, kas atbilst 

zvejas izraisītajai zivju mirstībai, kurā 

ņemts vērā biomasas vai sastopamības 

samazinājums, kas ir ārpus I pielikuma 

tabulu B slejā noteiktā diapazona.  

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/94 

Grozījums Nr.  94 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Daudzgadu plāns bentiskajiem krājumiem Ziemeļjūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus 

izmanto 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Regulas priekšlikums 

12.a pants (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 12.a pants 

 Zvejas atļaujas un kapacitātes pārvaldības 

pasākumi 

 1.  Attiecībā uz Ziemeļjūras, Lamanša 

austrumu daļas un Skageraka apgabaliem, 

uz kuriem attiecas šī regula, katra 

dalībvalsts izdod zvejas atļaujas kuģiem, kas 

peld ar tās karogu, veic zvejas darbības 

šajos apgabalos un izmanto vienu no 

šādiem zvejas rīkiem:  

 (a)  gruntstraļi un vadi (OTB, OTT, 

PTB, SDN, SSC, SPR) ar šādiem linuma 

acs izmēriem: 

 (i)  TR1 vienāds vai lielāks par 100 mm, 

 (ii)  TR2 vienāds vai lielāks par 70 mm 

un mazāks par 100 mm, 

 (iii)  TR3 vienāds vai lielāks par 16 mm 

un mazāks par 32 mm, 

 (b)  rāmja traļi (TBB) ar šādiem linuma 

acs izmēriem: 

 (i)  BT1 vienāds vai lielāks par 120 mm, 

 (ii)  BT2 vienāds vai lielāks par 80 mm 

un mazāks par 120 mm, 

 (c)  dreifējošie tīkli, iepinējtīkli (GN), 

 (d)  vairāksienu tīkli (GT), 

 (e)  āķu jedas (LL). 

 2.  Neskarot Regulas (ES) Nr. 

1380/2013 II pielikumā noteikto maksimāli 
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pieļaujamo kapacitāti, katram no šīs 

regulas 1. pantā minētajiem 

ģeogrāfiskajiem apgabaliem to kuģu kopējā 

zvejas kapacitāte, kas izteikta kW, kuriem ir 

izsniegtas zvejas atļaujas saskaņā ar šā 

panta 1. punktu, nepārsniedz to kuģu 

maksimālo zvejas kapacitāti, kuri 2006. vai 

2007. gadā ar vienu no 1. punktā 

minētajiem zvejas rīkiem zvejojuši 

attiecīgajā ģeogrāfiskajā apgabalā.  

 3.  Katra dalībvalsts izveido un 

atjaunina to kuģu sarakstu, kam ir 

izsniegtas 1. punktā minētās zvejas atļaujas, 

un savā oficiālajā tīmekļa vietnē dara to 

pieejamu Komisijai un pārējām 

dalībvalstīm. 

 4.  Komisija ir pilnvarota saskaņā ar šīs 

regulas 18. pantu un Regulas (ES) 

Nr. 1380/2013 18. pantu pieņemt deleģētos 

aktus, lai grozītu šo pantu. 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/95 

Grozījums Nr.  95 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Daudzgadu plāns bentiskajiem krājumiem Ziemeļjūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus 

izmanto 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Regulas priekšlikums 

14.a pants (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (14a)  Atpūtas zveja var ietekmēt bentisko 

zivju krājumus. Tādēļ abiem 

likumdevējiem vajadzētu būt iespējai 

atpūtas zvejai piemērot pārvaldības un 

tehniskos pasākumus, ja tādi ir 

nepieciešami krājumu ilgtspējas 

nodrošināšanai. 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/96 

Grozījums Nr.  96 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Daudzgadu plāns bentiskajiem krājumiem Ziemeļjūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus 

izmanto 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Regulas priekšlikums 

10.a pants (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 10.a pants 

 Atpūtas zvejas ietekme 

 Ja saskaņā ar Regulas (EK) 

Nr. 1224/2009 55. panta 4. punktu tiek 

konstatēts, ka atpūtas zveja būtiski 

ietekmē kāda krājuma stāvokli, abi 

likumdevēji var nolemt attiecīgajam 

atpūtas zvejas veidam piemērot 

pārvaldības un tehniskos pasākumus, ja 

tādi ir nepieciešami konkrētā krājuma 

ilgtspējas nodrošināšanai. 

Or. en 

 

 


