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10.1.2018 A8-0381/316 

Grozījums Nr.  316 

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. punkts – tabula 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Āmja 

linuma 

acs 

izmērs 

Ģeogrāfiskais 

apgabals 

Nosacījumi 

Vismaz 

120 
mm 

Viss apgabals Nav 

Vismaz 

80 mm 

Viss apgabals Nephrops 

norvegicus vai 

citu tādu sugu 

specializētā zveja, 

kurām nav 

noteikti nozvejas 

limiti. Aprīko ar 

kvadrātveida acu 

linuma plāksni, 

kuras acs izmērs ir 

vismaz 120 mm, 

vai šķirotājrežģi, 

kurā attālums 

starp stieņiem nav 

lielāks par 35 mm, 

vai līdzvērtīgu 

selektivitātes 

ierīci 

Vismaz ICES IVb 

rajons uz 

Jūrasmēļu 

specializētā zveja 

Āmja 

linuma 

acs 

izmērs 

Ģeogrāfiskais 

apgabals 

Nosacījumi 

Vismaz 

100 
mm 

Viss apgabals Nav 

Vismaz 

80 mm 

Viss apgabals Nephrops 

norvegicus vai 

citu tādu sugu 

specializētā zveja, 

kurām nav 

noteikti nozvejas 

limiti. Aprīko ar 

kvadrātveida acu 

linuma plāksni, 

kuras acs izmērs ir 

vismaz 120 mm, 

vai šķirotājrežģi, 

kurā attālums 

starp stieņiem nav 

lielāks par 35 mm, 

vai līdzvērtīgu 

selektivitātes 

ierīci 

Vismaz ICES 

IVb rajons un 

Vēžveidīgo 

specializētā zveja 
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80mm dienvidiem no 

54° 30'N un 

ICES IVc 

rajons 

ar rāmja trali [vai 

elektroimpulsa 

trali]. Linuma 

priekšējās daļas 

augšpusē 

piestiprināta 

plāksne, kuras 

linuma acs izmērs 

ir vismaz 180 mm 

Vismaz 

32 mm 

Viss apgabals Pandalus borealis 

specializētā zveja. 

Aprīko ar 

šķirotājrežģi, kurā 

attālums starp 

stieņiem ir vismaz 

19 mm, vai 

līdzvērtīgu 

selektivitātes 

ierīci 

Vismaz 

16 mm 

Viss apgabals Mazo pelaģisko 

sugu specializētā 

zveja 

Esmarka mencas 

specializētā zveja. 

Esmarka mencas 

zvejā aprīko ar 

šķirotājrežģi, kurā 

attālums starp 

stieņiem ir 22 mm  

Crangon crangon 

specializētā zveja. 

Aprīko ar 

šķirotājrežģi, 

selektīvo linumu 

vai līdzvērtīgu 

selektivitātes 

ierīci 

Mazāks 

par 16 

mm 

Viss apgabals Tūbīšu 

specializētā zveja 

 

80mm ICES 

IVc rajons 
(15 % no 

nozvejas). 

Jūrasmēļu 

specializētā zveja 

ar rāmja trali [vai 

elektroimpulsa 

trali]. Linuma 

priekšējo daļu 
augšpusē aprīko 

ar plāksni, kuras 

minimālais linuma 

acs izmērs ir 

vismaz 180 mm. 

Merlanga, 

makreles un tādu 

sugu specializētā 

zveja, kurām nav 

noteikti nozvejas 

limiti (kopumā 50 

% no nozvejas). 

Aprīko ar 

kvadrātveida acu 

linuma plāksni, 

kuras acs izmērs 

ir vismaz 80 mm. 

Vismaz 

32 mm 

Viss apgabals Pandalus borealis 

specializētā zveja. 

Aprīko ar 

šķirotājrežģi, kurā 

attālums starp 

stieņiem ir vismaz 

19 mm, vai 

līdzvērtīgu 

selektivitātes 

ierīci 

Vismaz 

16 mm 

Viss apgabals Mazo pelaģisko 

sugu specializētā 

zveja 

Esmarka mencas 

specializētā zveja. 

Esmarka mencas 

zvejā aprīko ar 

šķirotājrežģi, kurā 
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attālums starp 

stieņiem ir 22 mm 

Crangon crangon 

specializētā zveja. 

Aprīko ar 

šķirotājrežģi, 

selektīvo linumu 

vai līdzvērtīgu 

selektivitātes 

ierīci 

Mazāks 

par 16 

mm 

Viss apgabals Tūbīšu 

specializētā zveja 

 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/317 

Grozījums Nr.  317 

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 – 2. punkts – tabula 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Linuma 

acs 

izmērs 

Ģeogrāfiskais 

apgabals 

Nosacījumi 

Vismaz 

120 mm 

Viss apgabals Nav 

Vismaz 

100 mm 

Viss apgabals Jūrasmēļu vai 

citu tādu sugu 

specializētā zveja, 

kurām nav 

noteikti nozvejas 

limiti 

Vismaz 

50 mm 

Viss apgabals Mazo pelaģisko 

sugu specializētā 

zveja 
 

Linuma 

acs 

izmērs 

Ģeogrāfiskais 

apgabals 

Nosacījumi 

Vismaz 

120 mm 

Viss apgabals Nav 

Vismaz 

90 mm 

Viss apgabals Plekstveidīgo 
zivju (50 % no 

nozvejas) vai citu 

tādu sugu 

specializētā zveja, 

kurām nav 

noteikti nozvejas 

limiti (50 % no 

nozvejas). 

Vismaz 

50 mm 

Viss apgabals Mazo pelaģisko 

sugu specializētā 

zveja 
 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/318 

Grozījums Nr.  318 

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 

VI pielikums – B daļa – 1. punkts – tabula 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Āmja 

linuma 

acs 

izmērs 

Ģeogrāfiskais 

apgabals 

Nosacījumi 

Vismaz 

120 

mm 

Viss apgabals Nav 

Vismaz 

100 

mm 

Viss apgabals Heka vai putasu 

specializētā zveja. 

Aprīko ar 

kvadrātveida acu 

linuma plāksni, 

kuras acs izmērs ir 

100 mm 

Vismaz 

80 mm 

Viss apgabals Nephrops 

norvegicus vai citu 

tādu sugu 

specializētā zveja, 

kurām nav noteikti 

nozvejas limiti. 

Aprīko ar 

kvadrātveida acu 

linuma plāksni, 

kuras acs izmērs ir 

vismaz 120 mm, 

vai šķirotājrežģi, 

Āmja 

linuma 

acs 

izmērs 

Ģeogrāfiskais 

apgabals 

Nosacījumi 

Vismaz 

120 

mm 

Viss apgabals Nav 

Vismaz 

80 mm 
ICES 

VII rajons 

Heku, megrimu 

un Eiropas 

jūrasvelnu (kopā 

50 % no nozvejas) 
vai merlangu (50 

% no nozvejas) 

specializētā zveja 

(50 % no 

nozvejas). Aprīko 

ar kvadrātveida 

acu linuma 

plāksni, kuras acs 

izmērs ir 80 mm 

[vai līdzvērtīgu 

selektivitātes 

ierīci]. 

Plekstveidīgo zivju 

(30 % no 

nozvejas) vai citu 
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kurā attālums starp 

stieņiem nav 

lielāks par 35 mm, 

vai līdzvērtīgu 

selektivitātes ierīci 
 

tādu sugu 

specializētā zveja, 

kurām nav 

noteikti nozvejas 

limiti (50 % no 

nozvejas), 

izmantojot traļus 

ar traļu durvīm1a. 

Aprīko ar 

kvadrātveida acu 

linuma plāksni, 

kuras acs izmērs 

ir vismaz 80 mm 

[vai līdzvērtīgu 

selektivitātes 

ierīci]. 

Vismaz 

80mm 

Viss apgabals Nephrops 

norvegicus vai citu 

tādu sugu 

specializētā zveja, 

kurām nav noteikti 

nozvejas limiti. 

Aprīko ar 

kvadrātveida acu 

linuma plāksni, 

kuras acs izmērs ir 

vismaz 120 mm, 

vai šķirotājrežģi, 

kurā attālums starp 

stieņiem nav 

lielāks par 35 mm, 

vai līdzvērtīgu 

selektivitātes ierīci 

Vismaz 

80mm 

ICES VIIa, 

VIIb, VIId, 

VIIe, VIIh un 

VIIj rajons 

Jūrasmēļu 

specializētā zveja 

ar rāmja trali. 

Linuma priekšējās 

daļas augšpusē 

piestiprināta 

plāksne, kuras 

linuma acs izmērs 

ir vismaz 180 mm. 

Vismaz 

80 mm 

ICES VIId 

un VIIe 

Merlangu, 

makreļu vai citu 
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apakšrajons tādu sugu 

specializētā zveja, 

kurām nav 

noteikti nozvejas 

limiti (50 % kopā). 

Vismaz 

16 mm 

Viss apgabals Mazo pelaģisko 

sugu specializētā 

zveja 
 

 _____________ 

 1a Kuģiem ir aizliegts izmantot jebkādus 

rāmja traļus ar linuma acs izmēru starp 

32 un 99 mm uz ziemeļiem no līnijas, kas 

savieno turpmāk norādītos punktus – 

punkts Apvienotās Karalistes austrumu 

krastā pie 55°N platuma, tad uz 

austrumiem līdz 55°platumam, 5°E 

garumam, tad uz ziemeļiem līdz 56°N 

platumam un uz austrumiem līdz 

punktam Dānijas rietumu krastā pie 56°N 

platuma. Jebkādus rāmja traļus ar linuma 

acs izmēru no 32 līdz 119mm aizliegts 

izmantot ICES IIa rajonā un ICES 

IV apakšapgabalā uz ziemeļiem no 56° 

00′ N. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/319 

Grozījums Nr.  319 

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 

VI pielikums – B daļa – 2. punkts – tabula 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Linuma 

acs 

izmērs 

Ģeogrāfiskais 

apgabals 

Nosacījumi 

Vismaz 

120 mm1 

Viss apgabals Nav 

Vismaz 

100 mm 

Viss apgabals Jūrasmēļu vai 

citu tādu sugu 

specializētā 

zveja, kurām nav 

noteikti nozvejas 

limiti 

Vismaz 

50 mm 

Viss apgabals Mazo pelaģisko 

sugu specializētā 

zveja 
 

Linuma 

acs 

izmērs 

Ģeogrāfiskais 

apgabals 

Nosacījumi 

Vismaz 

120 mm1 

Viss apgabals Nav 

Vismaz 

100 

mm1a 

Viss apgabals Plekstveidīgo 

zivju (50 % no 

nozvejas) vai citu 

tādu sugu 

specializētā 

zveja, kurām nav 

noteikti nozvejas 

limiti (50 % no 

nozvejas). 

Pikšu, merlangu, 

limandu un 

jūrasasaru 

specializētā zveja 

(70 % no 

nozvejas). 

Vismaz 

50 mm 

Viss apgabals Mazo pelaģisko 

sugu specializētā 

zveja 
 

 ____________ 
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 1a ICES VIId rajonā, kuru linuma acu 

lielums ir 90 mm. 

Vai. en 

 


