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11.1.2018 A8-0381/299 

Grozījums Nr.  299 

Nils Torvalds 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zvejas resursu saglabāšana un jūras ekosistēmu aizsardzība ar tehniskiem pasākumiem 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Regulas priekšlikums 

8.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (8a) Ir nepieciešami skaitļos izsakāmi 

mērķi, lai būtu pieejama efektīva 

reģionalizācijas procedūra, vienlaikus 

nodrošinot vienlīdzīgus konkurences 

apstākļus visos ES piejūras reģionos. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

11.1.2018 A8-0381/300 

Grozījums Nr.  300 

Nils Torvalds 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zvejas resursu saglabāšana un jūras ekosistēmu aizsardzība ar tehniskiem pasākumiem 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (da) atbalsta Direktīvas 2008/56/EK 

1. pielikumā izklāstītā 1.,3., 4. un 

6. raksturlieluma panākšanu. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  301 

Nils Torvalds 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zvejas resursu saglabāšana un jūras ekosistēmu aizsardzība ar tehniskiem pasākumiem 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) nodrošināt to, ka par minimālo 

saglabāšanas references izmēru mazāku 

jūras sugu īpatņu nozvejas saskaņā ar 

Regulas (ES) Nr. 1380/2013 2. panta 2. 

punktu un 15. pantu nepārsniedz 5 % (pēc 

tilpuma); 

(a) nodrošināt to, ka par minimālo 

saglabāšanas references izmēru mazāku 

jūras sugu īpatņu nozvejas sešu gadu laikā 

no šīs regulas publicēšanas dienas 

pakāpeniski tiek samazinātas līdz 

līmenim, kas ir par 25 % zemāks nekā 

konkrēts 1.a(jauns) punktā definēto 

galveno zivsaimniecības jomu līmenis. 

Saskaņā ar Regulas (ES) 1380/2013 

18. pantā izklāstīto procedūru Komisija ir 

pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai 

pielāgotu iepriekšējā daļā minētā 

samazinājuma likmi STECF apstiprināto 

zinātnisko pētījumu atziņām. 

Reizi sešos gados saskaņā ar to pašu 

procedūru pieņem pārskatītu 

samazinājuma likmi. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  302 

Nils Torvalds 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zvejas resursu saglabāšana un jūras ekosistēmu aizsardzība ar tehniskiem pasākumiem 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Komisija tiek pilnvarota pieņemt 

deleģētos aktus saskaņā ar šīs regulas 32. 

pantu un Regulas (ES) Nr. 1380/2013 18. 

pantu attiecībā uz šīs regulas 

papildināšnu, atbilstoši 4. panta 1. punkta 

a) apakšpunktam definējot: 

 (a) šajā apakšpunktā minētās galvenās 

zivsaimniecības jomas; 

 (b) par minimālo saglabāšanas references 

izmēru mazāku jūras sugu īpatņu 

nozvejas pašreizējos līmeņus katrai no šīm 

galvenajām zivsaimniecības jomām, 

pamatojoties uz dalībvalstu iesniegtajiem 

datiem par 2010.–2015. atsauces gadiem; 

 Šajā pantā minēto deleģēto aktu mērķiem 

dalībvalstis saskaņā ar Regulas (ES) 

Nr. 1380/2013 18. panta 1. punktu līdz ... 

[12 mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā] 

var iesniegt kopīgu ieteikumu. 

 Ja kopīgs ieteikums nav iesniegts šajā 

pantā minēto 12 mēnešu laikā, Komisija 

18 mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās 

spēkā pieņem šādus deleģētos aktus. 

Or. en 

 


