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10.1.2018 A8-0381/307 

Grozījums Nr.  307 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

ENF 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 

11. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) Būtu jāaizliedz konkrēti destruktīvi 

zvejas rīki vai metodes, kurās izmanto 

sprāgstvielas, indes, apdullinošas vielas, 

elektrisko strāvu, pneimatiskos āmurus vai 

citus atskaldīšanas instrumentus, velkamas 

ierīces un greiferus, ko izmanto sarkano 

koraļļu vai cita tipa koraļļu un 

koraļļveidīgo sugu ieguvei, un harpūnu 

šautenes, taču jāparedz izņēmums attiecībā 

uz elektroimpulsa trali, kuru drīkst 

izmantot saskaņā ar konkrētiem stingriem 

nosacījumiem. 

(11) Būtu jāaizliedz konkrēti destruktīvi 

zvejas rīki vai metodes, kurās izmanto 

sprāgstvielas, indes, apdullinošas vielas, 

elektrisko strāvu, pneimatiskos āmurus vai 

citus atskaldīšanas instrumentus, velkamas 

ierīces un greiferus, ko izmanto sarkano 

koraļļu vai cita tipa koraļļu un 

koraļļveidīgo sugu ieguvei, un harpūnu 

šautenes. 

Or. fr 

Pamatojums 

Elektriskā strāva nav selektīva un nogalina visas tuvumā esošās sugas, tostarp zivju mazuļus. 

Ziemeļfrancijas zvejnieki novēroja, ka kuģi, kuri ir aprīkoti ar elektriskās strāvas impulsiem, 

bīstami samazināja jūrasmēļu krājumus apgabalos, kuros notiek to zveja. 
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10.1.2018 A8-0381/308 

Grozījums Nr.  308 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

ENF 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 

32. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(32) Pamatojoties uz novatorisku zvejas 

rīku ietekmes zinātnisko novērtējumu, ko 

pienācīgi izvērtējusi ZZTEK, reģionālo 

dalībvalstu grupu kopīgajos ieteikumos 

varētu paredzēt šādu novatorisku zvejas 

rīku, piemēram, elektroimpulsa traļa, 

izmantošanu vai izmantošanas 

paplašināšanu. Novatorisku zvejas rīku 

izmantošanai nevajadzētu būt atļautai 

gadījumos, kad zinātniskie novērtējumi 

liecina, ka to izmantošana radītu 

nelabvēlīgu ietekmi uz jutīgām dzīvotnēm 

un nemērķa sugām. 

(32) Pamatojoties uz novatorisku zvejas 

rīku ietekmes zinātnisko novērtējumu, ko 

pienācīgi izvērtējusi ZZTEK, reģionālo 

dalībvalstu grupu kopīgajos ieteikumos 

varētu paredzēt šādu novatorisku zvejas 

rīku, izņemot aizliedzamā elektroimpulsa 

traļa, izmantošanu vai izmantošanas 

paplašināšanu. Novatorisku zvejas rīku 

izmantošanai nevajadzētu būt atļautai 

gadījumos, kad zinātniskie novērtējumi 

liecina, ka to izmantošana radītu 

nelabvēlīgu ietekmi uz jutīgām dzīvotnēm 

un nemērķa sugām. 

Or. fr 

Pamatojums 

Elektriskā strāva nav selektīva un nogalina visas tuvumā esošās sugas, tostarp zivju mazuļus. 

Ziemeļfrancijas zvejnieki novēroja, ka kuģi, kuri ir aprīkoti ar elektriskās strāvas impulsiem, 

bīstami samazināja jūrasmēļu krājumus apgabalos, kuros notiek to zveja. 
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10.1.2018 A8-0381/309 

Grozījums Nr.  309 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

ENF 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 

39. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(39) Lai nodrošinātu vienādus 

nosacījumus šīs regulas noteikumu 

īstenošanai, būtu jāpiešķir Komisijai 

īstenošanas pilnvaras šādos jautājumos: 

tādu ierīču specifikācijas, ko izmanto, lai 

samazinātu nodilumu un veicinātu vai 

ierobežotu nozvejoto īpatņu izkļūšanu no 

zvejas rīka priekšējās daļas, tādu selektīvo 

ierīču specifikācijas, kas piestiprinātas 

konkrētiem atsauces zvejas rīkiem, 

elektroimpulsa traļa specifikācijas, 

konstrukcijas ierobežojumi un kontroles un 

uzraudzības pasākumi, kas jāpieņem 

karoga dalībvalstij, noteikumi par kontroles 

un uzraudzības pasākumiem, kas jāpieņem 

karoga dalībvalstij gadījumos, kad 

stacionārus zvejas rīkus izmanto 200–600 

metru dziļumā, detalizēti noteikumi par 

kontroles un uzraudzības pasākumiem, kas 

jāpieņem attiecībā uz dažiem zvejas 

aizlieguma apgabaliem vai zvejai 

ierobežotiem apgabaliem, un detalizēti 

noteikumi par to ierīču signālu un 

izmantošanas parametriem, ko izmanto, lai 

atturētu vaļveidīgos no stacionārajiem 

tīkliem, un par metodēm, ko izmanto, lai 

līdz minimumam samazinātu jūras putnu 

un jūras rāpuļu piezvejas. Minētās 

pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 

(39) Lai nodrošinātu vienādus 

nosacījumus šīs regulas noteikumu 

īstenošanai, būtu jāpiešķir Komisijai 

īstenošanas pilnvaras šādos jautājumos: 

tādu ierīču specifikācijas, ko izmanto, lai 

samazinātu nodilumu un veicinātu vai 

ierobežotu nozvejoto īpatņu izkļūšanu no 

zvejas rīka priekšējās daļas, tādu selektīvo 

ierīču specifikācijas, kas piestiprinātas 

konkrētiem atsauces zvejas rīkiem, 

elektroimpulsa traļa izmantošanas 

aizliegšana, konstrukcijas ierobežojumi un 

kontroles un uzraudzības pasākumi, kas 

jāpieņem karoga dalībvalstij, noteikumi par 

kontroles un uzraudzības pasākumiem, kas 

jāpieņem karoga dalībvalstij gadījumos, 

kad stacionārus zvejas rīkus izmanto 200–

600 metru dziļumā, detalizēti noteikumi 

par kontroles un uzraudzības pasākumiem, 

kas jāpieņem attiecībā uz dažiem zvejas 

aizlieguma apgabaliem vai zvejai 

ierobežotiem apgabaliem, un detalizēti 

noteikumi par to ierīču signālu un 

izmantošanas parametriem, ko izmanto, lai 

atturētu vaļveidīgos no stacionārajiem 

tīkliem, un par metodēm, ko izmanto, lai 

līdz minimumam samazinātu jūras putnu 

un jūras rāpuļu piezvejas. Minētās 

pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
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(ES) Nr. 182/201122.  (ES) Nr. 182/201122. 

__________________ __________________ 

22 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. 

gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 

182/2011, ar ko nosaka normas un 

vispārīgus principus par dalībvalstu 

kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 

Komisijas īstenošanas pilnvaru 

izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. 

lpp.). 

22 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. 

gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 

182/2011, ar ko nosaka normas un 

vispārīgus principus par dalībvalstu 

kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 

Komisijas īstenošanas pilnvaru 

izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. 

lpp.). 

Or. fr 

Pamatojums 

Elektriskā strāva nav selektīva un nogalina visas tuvumā esošās sugas, tostarp zivju mazuļus. 

Ziemeļfrancijas zvejnieki novēroja, ka kuģi, kuri ir aprīkoti ar elektriskās strāvas impulsiem, 

bīstami samazināja jūrasmēļu krājumus apgabalos, kuros notiek to zveja. 
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10.1.2018 A8-0381/310 

Grozījums Nr.  310 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

ENF 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 

6. pants – 1. punkts – 16. apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) “elektroimpulsa tralis” ir zvejas 

paņēmiens, kurā zivju zvejošanai izmanto 

elektrisko lauku. Elektroimpulsa tralis ir 

aprīkots ar vairākiem elektrodiem, kas 

piestiprināti zvejas rīka vilkšanas virzienā 

un raida īsus elektroimpulsus; 

(16) “elektroimpulsa tralis” ir aizliegts 

zvejas paņēmiens, kurā zivju zvejošanai 

izmanto elektrisko lauku. Elektroimpulsa 

tralis ir aprīkots ar vairākiem elektrodiem, 

kas piestiprināti zvejas rīka vilkšanas 

virzienā un raida īsus elektroimpulsus; 

Or. fr 

Pamatojums 

Elektriskā strāva nav selektīva un nogalina visas tuvumā esošās sugas, tostarp zivju mazuļus. 

Ziemeļfrancijas zvejnieki novēroja, ka kuģi, kuri ir aprīkoti ar elektriskās strāvas impulsiem, 

bīstami samazināja jūrasmēļu krājumus apgabalos, kuros notiek to zveja.
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10.1.2018 A8-0381/311 

Grozījums Nr.  311 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

ENF 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 

7. pants – 1. daļa – b apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) elektrisko strāvu, izņemot 

elektroimpulsa traļa izmantošanu, kā 

noteikts 24. pantā un V pielikuma E daļā; 

(b) elektrisko strāvu, un tostarp 

elektroimpulsa traļa izmantošanu, kā 

noteikts 24. pantā un V pielikuma E daļā; 

Or. fr 

Pamatojums 

Elektriskā strāva nav selektīva un nogalina visas tuvumā esošās sugas, tostarp zivju mazuļus. 

Ziemeļfrancijas zvejnieki novēroja, ka kuģi, kuri ir aprīkoti ar elektriskās strāvas impulsiem, 

bīstami samazināja jūrasmēļu krājumus apgabalos, kuros notiek to zveja. 
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10.1.2018 A8-0381/312 

Grozījums Nr.  312 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

ENF 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 

24. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Kad dalībvalstis saskaņā ar 19. 

pantu iesniedz kopīgus ieteikumus, lai 

varētu izmantot novatoriskus zvejas rīkus, 

tostarp V pielikuma E daļā aprakstīto 

elektroimpulsa trali, vai paplašināt šādu 

zvejas rīku izmantošanu konkrētā jūras 

baseinā, tās iesniedz novērtējumu par šādu 

zvejas rīku izmantošanas iespējamo 

ietekmi uz mērķsugām un uz jutīgām 

sugām un dzīvotnēm. 

1. Kad dalībvalstis saskaņā ar 19. 

pantu iesniedz kopīgus ieteikumus, lai 

varētu izmantot novatoriskus zvejas rīkus, 

izņemot V pielikuma E daļā aprakstīto 

elektroimpulsa trali, kurš joprojām ir 

aizliegts, vai paplašināt šādu zvejas rīku 

izmantošanu konkrētā jūras baseinā, tās 

iesniedz novērtējumu par šādu zvejas rīku 

izmantošanas iespējamo ietekmi uz 

mērķsugām un uz jutīgām sugām un 

dzīvotnēm. 

Or. fr 

Pamatojums 

Elektriskā strāva nav selektīva un nogalina visas tuvumā esošās sugas, tostarp zivju mazuļus. 

Ziemeļfrancijas zvejnieki novēroja, ka kuģi, kuri ir aprīkoti ar elektriskās strāvas impulsiem, 

bīstami samazināja jūrasmēļu krājumus apgabalos, kuros notiek to zveja. 
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10.1.2018 A8-0381/313 

Grozījums Nr.  313 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

ENF 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 

V pielikums – B daļa – 1. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ziemeļjūrā un Skagerakā / Kategatā 

piemēro šādus āmja linuma acs izmērus. 

Ziemeļjūrā un Skagerakā / Kategatā 

piemēro šādus āmja linuma acs izmērus, 

izņemot zveju ar elektroimpulsa trali, kas 

joprojām ir aizliegta. 

Or. fr 

Pamatojums 

Elektriskā strāva nav selektīva un nogalina visas tuvumā esošās sugas, tostarp zivju mazuļus. 

Ziemeļfrancijas zvejnieki novēroja, ka kuģi, kuri ir aprīkoti ar elektriskās strāvas impulsiem, 

bīstami samazināja jūrasmēļu krājumus apgabalos, kuros notiek to zveja. 
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10.1.2018 A8-0381/314 

Grozījums Nr.  314 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

ENF 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 

V pielikums – E daļa – 1. apakšvirsraksts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Elektroimpulsa traļu izmantošana ICES 

IVb un IVc rajonā 

svītrots 

Or. fr 

Pamatojums 

Elektriskā strāva nav selektīva un nogalina visas tuvumā esošās sugas, tostarp zivju mazuļus. 

Ziemeļfrancijas zvejnieki novēroja, ka kuģi, kuri ir aprīkoti ar elektriskās strāvas impulsiem, 

bīstami samazināja jūrasmēļu krājumus apgabalos, kuros notiek to zveja. 
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10.1.2018 A8-0381/315 

Grozījums Nr.  315 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

ENF 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 

V pielikums – E daļa – 1. apakšvirsraksts – 1. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Neatkarīgi no 13. panta zveja ar 

elektroimpulsa trali saskaņā ar 

nosacījumiem, kas atbilstīgi šīs regulas 

27. panta 1. punkta otrajam ievilkumam 

noteikti attiecībā uz izmantotā 

elektroimpulsa parametriem un 

ieviestajiem kontroles un uzraudzības 

pasākumiem, ir atļauta ICES IVb un IVc 

rajonā uz dienvidiem no loksodromas, kas 

novilkta starp turpmāk norādītajiem 

punktiem, kurus nosaka saskaņā ar 

WGS84 koordinātu sistēmu: 

svītrots 

- punkts Apvienotās Karalistes 

austrumu krastā pie 55°N platuma, 

 

- uz austrumiem līdz 55°N, 5°E,  

- uz ziemeļiem līdz 56°N,  

- uz austrumiem līdz punktam 

Dānijas rietumu krastā pie 56°N platuma. 

 

Or. fr 

Pamatojums 

Elektriskā strāva nav selektīva un nogalina visas tuvumā esošās sugas, tostarp zivju mazuļus. 

Ziemeļfrancijas zvejnieki novēroja, ka kuģi, kuri ir aprīkoti ar elektriskās strāvas impulsiem, 

bīstami samazināja jūrasmēļu krājumus apgabalos, kuros notiek to zveja. 
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