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11.1.2018 A8-0381/320 

Grozījums Nr.  320 

Gabriel Mato 

PPE 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 

10. pants – 3. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Neatkarīgi no 1. punkta Baltijas 

jūrā aizliegts turēt uz kuģa vai izmantot 

jebkādus dreifējošus tīklus. 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Dreifējošo tīklu izmantošanas aizliegums Baltijas jūrā tika ieviests, lai izvairītos no nejaušas 

delfīnu sagūstīšanas. Polijā ir izstrādāti zinātniski pārskati, kuros aprakstīts, ka dreifējošos 

tīklos netiek nejauši sagūstīti delfīni. 
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11.1.2018 A8-0381/321 

Grozījums Nr.  321 

Gabriel Mato 

PPE 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 

10. pants – 4. punkts – 5. ievilkums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

- haizivis, kas pieder pie šādām 

sugām vai dzimtām: Hexanchus griseus; 

Cetorhinus maximus; visas Alopiidae 

dzimtas sugas; Carcharhinidae; 

Sphymidae; Isuridae; Lamnidae. 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Šis noteikums ir īpaši paredzēts attiecībā uz Vidusjūru. To nevajadzētu vispārīgi attiecināt uz 

citiem jūras baseiniem. 
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11.1.2018 A8-0381/322 

Grozījums Nr.  322 

Gabriel Mato 

PPE 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 sadaļa – 1. punkts – tabula – 4. rinda 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts  

Vismaz 80 mm ICES IVb rajons uz 

dienvidiem no 54° 30'N 
un ICES IVc rajons 

Jūrasmēļu specializētā 

zveja ar rāmja trali vai 

elektroimpulsa trali. 

Linuma priekšējās daļas 

augšpusē piestiprināta 

plāksne, kuras linuma acs 

izmērs ir vismaz 180 mm 

Grozījums  

Vismaz 80 mm1a ICES IVb un IVc rajons Jūrasmēļu (15 % no 

nozvejas) specializētā 

zveja ar rāmja trali. 

Linuma priekšējās daļas 

augšpusē piestiprina 

plāksni, kuras minimālais 

linuma acs izmērs ir 

vismaz 180 mm. 

 

________  Merlangu, makreļu un 

tādu sugu specializētā 

zveja, kurām netiek 

piemēroti nozvejas limiti 

(apvienojumā 55 % no 

nozvejas). Piestiprina 

kvadrātveida acu linuma 

plāksni, kuras linuma acs 

izmērs ir vismaz 100 mm. 
1a Kuģiem aizliedz 

izmantot jebkādus rāmja 
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traļus, kuru linuma acs 

izmērs ir starp 32 un 

99 mm, uz ziemeļiem no 

līnijas, kas savieno 

turpmāk norādītos 

punktus: punkts 

Apvienotās Karalistes 

austrumu krastā 55°N 

platumā, tad uz 

austrumiem līdz 55° 

platumam, 5°E 

garumam, tad uz 

ziemeļiem līdz 56°N 

platumam un uz 

austrumiem līdz punktam 

Dānijas rietumu krastā 

56°N platumā. Jebkādus 

rāmja traļus, kuru 

linuma acs izmērs ir starp 

32 un 119 mm, ir aizliegts 

izmantot ICES IIa rajonā 

un tajā ICES 

IV apakšapgabala daļā, 

kas atrodas uz ziemeļiem 

no 56° 00′ N. 

Or. en 

Pamatojums 

Ar šo grozījumu tiek pārņemti pašlaik spēkā esošo tiesību aktu noteikumi. 
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11.1.2018 A8-0381/323 

Grozījums Nr.  323 

Gabriel Mato 

PPE 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 sadaļa – 2. punkts – tabula – 3. rinda 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts  

Vismaz 100 mm Viss apgabals Jūrasmēļu vai 

citu tādu sugu 

specializētā zveja, 

kurām nav 

noteikti nozvejas 

limiti 

Grozījums  

Vismaz 90 mm Viss apgabals Plekstveidīgo 

zivju (50 % no 

nozvejas) vai citu 

tādu sugu 

specializētā zveja, 

kurām nav 

noteikti nozvejas 

limiti (50 % no 

nozvejas). 

Or. en 

Pamatojums 

Linuma acs 90 mm izmērs ir noteikums, ko pašlaik piemēro VIId un IIa zonā un Ziemeļjūrā 

(Regulas (EK) Nr. 850/98 VI pielikums). Šī linuma acs izmēra izmantošanai konkrētās zvejas 

vajadzībām kā nosacījums būtu jāizvirza noteikts nozvejas procents. Šis procents ir pielāgots 

katras zvejas reālajai situācijai. 
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11.1.2018 A8-0381/324 

Grozījums Nr.  324 

Gabriel Mato 

PPE 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 – A sadaļa – tabula – 14. rinda 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts  

Makreles (Scomber spp.) 20 cm 

Grozījums  

Makreles (Scomber spp.) 20 cm1a 

 

 ___________ 

 1a Minimālos saglabāšanas references 

izmērus nepiemēro sardīnēm, anšoviem, 

siļķēm, stavridām un makrelēm, kuru 

dzīvsvars nepārsniedz 10 % no katras 

minētās sugas kopējās nozvejas, kas 

paturēta uz kuģa. 
 Mazizmēra sardīņu, anšovu, siļķu, 

stavridu vai makreļu procentu aprēķina 

kā īpatsvaru pēc dzīvsvara no visiem jūras 

organismiem uz kuģa pēc šķirošanas 

izkraušanas laikā. 
 Minēto procentu aprēķina, pamatojoties 

uz vienu vai vairākām reprezentatīvām 

izlasēm. Šo 10 % robežu nedrīkst 

pārsniegt pārkraušanas, izkraušanas, 

pārvadāšanas, uzglabāšanas, izlikšanas 

apskatei vai pārdošanas laikā. 

Or. en 

Pamatojums 

Grozījuma mērķis ir saglabāt pašlaik spēkā esošo tiesību aktu noteikumus. 
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11.1.2018 A8-0381/325 

Grozījums Nr.  325 

Gabriel Mato 

PPE 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 sadaļa – 1. punkts – tabula – 3. rinda 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts  

Vismaz 100 mm Viss apgabals Heka vai putasu specializētā 

zveja. Aprīko ar 

kvadrātveida acu linuma 

plāksni, kuras acs izmērs ir 

100 mm 

Grozījums  

Vismaz 80 mm ICES VII rajons Heku, megrimu un Eiropas 

jūrasvelnu (kopā 50 % no 

nozvejas) vai putasu (50 % 

no nozvejas) specializētā 

zveja. Aprīko ar 

kvadrātveida acu linuma 

plāksni, kuras acs izmērs ir 

80 mm. 

  Plekstveidīgo zivju (30 % 

no nozvejas) specializētā 

zveja, izmantojot traļus ar 

traļu durvīm,1a vai citu tādu 

sugu specializētā zveja, 

kurām nav noteikti 

nozvejas limiti (50 % no 

nozvejas). Aprīko ar 

kvadrātveida acu linuma 

plāksni, kuras acs izmērs ir 

vismaz 80 mm. 

  __________________ 

  1a Kopējā nozveja drīkst 

ietvert līdz 10 % mencu un 
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pikšu. 

  

  

Or. en 

Pamatojums 

Attiecībā uz minēto zveju būtu jānosaka konkrēts linuma acs izmērs atbilstoši nozvejas 

sastāvam. 
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11.1.2018 A8-0381/326 

Grozījums Nr.  326 

Gabriel Mato 

PPE 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 sadaļa – 1. punkts – tabula – 4. rinda 

 

 

Komisijas ierosinātais 

teksts 

 

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 

Grozījums  

Vismaz 80 mm Viss apgabals Nephrops norvegicus specializētā 

zveja (30 % no nozvejas). 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. 

Or. en 

Pamatojums 

Attiecībā uz minēto zveju būtu jānosaka konkrēts linuma acs izmērs atbilstoši nozvejas 

sastāvam. 
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11.1.2018 A8-0381/327 

Grozījums Nr.  327 

Gabriel Mato 

PPE 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 sadaļa – 1. punkts – tabula – 5. rinda 

 

 

Komisijas ierosinātais 

teksts 

 

Vismaz 80 mm 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 

Grozījums  

Vismaz 80 mm ICES VIIa, 

VIIb, VIId, 

VIIe, VIIf, 

VIIg, VIIh un 

VIIj rajons 

Nephrops norvegicus specializētā 

zveja (15 % no nozvejas) ar rāmja 

trali. Linuma priekšējās daļas 

augšpusē piestiprināta plāksne, 

kuras linuma acs izmērs ir vismaz 

180 mm. 

Or. en 

Pamatojums 

Attiecībā uz minēto zveju būtu jānosaka konkrēts linuma acs izmērs atbilstoši nozvejas 

sastāvam. 
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11.1.2018 A8-0381/328 

Grozījums Nr.  328 

Gabriel Mato 

PPE 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 sadaļa – 1. punkts – tabula – 5.a rinda (jauna) 

 

 

Komisijas ierosinātais 

teksts 

 

   

Grozījums  

Vismaz 80 mm ICES VIId un 

VIIe 

apakšapgabals 

Merlangu, mencu vai citu tādu 

sugu specializētā zveja, kurām nav 

noteikti nozvejas limiti (kopā 

50 %). 

Or. en 

Pamatojums 

Attiecībā uz minēto zveju būtu jānosaka konkrēts linuma acs izmērs atbilstoši nozvejas 

sastāvam. 
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11.1.2018 A8-0381/329 

Grozījums Nr.  329 

Gabriel Mato 

PPE 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 sadaļa – 2. punkts – tabula – 3. rinda 

 

 

Komisijas ierosinātais 

teksts 

 

Vismaz 100 mm Viss apgabals Jūrasmēļu vai citu tādu sugu 

specializētā zveja, kurām nav 

noteikti nozvejas limiti 

Grozījums  

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, plekstu un 

jūrasasaru specializētā zveja (70 % 

no nozvejas). 

1a ICES VIId rajonā 

piemēro linuma acs 

90 mm izmēru. 

  

Or. en 

Pamatojums 

Ar šo grozījumu tiek pārņemti pašlaik spēkā esošo tiesību aktu noteikumi. 

 

 


