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10.1.2018 A8-0381/330 

Grozījums Nr.  330 

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 – C daļa – 7.1. Apakšpunkts – ievaddaļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7.1 Makreles specializētā zveja ar 

velkamajiem zvejas rīkiem, kuru āmja 

linuma acs izmērs ir mazāks par 80 mm, 

vai ar riņķvadu, kad vairāk nekā 50 tonnu 

uz kuģa paturētās nozvejas ir makreles, ir 

aizliegta apgabalā, kuru norobežo 

loksodromas, kas secīgi savieno šādas 

koordinātas, kuras nosaka saskaņā ar 

WGS84 sistēmu: 

7.1 Makreles specializētā zveja ar 

velkamajiem zvejas rīkiem, kuru āmja 

linuma acs izmērs ir mazāks par 80 mm, 

vai ar riņķvadu, izņemot, ja makreles svars 

nepārsniedz 15 % no kopējā nozvejoto 

makreļu un pārējo jūras organismu 

dzīvsvara uz kuģa, ir aizliegta apgabalā, 

kuru norobežo loksodromas, kas secīgi 

savieno šādas koordinātas, kuras nosaka 

saskaņā ar WGS84 sistēmu: 

Or. en 

Pamatojums 

Šī grozījuma mērķis ir pielāgot zivsaimniecību reālajai situācija. 
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10.1.2018 A8-0381/331 

Grozījums Nr.  331 

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 – C daļa – 9.1. apakšpunkts – 1. ievilkums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

- grunts žaunu tīklus, kurus izmanto 

heka specializētajā zvejā, kuru linuma acs 

izmērs ir vismaz 120 mm un kuru 

augstums nav lielāks par 100 acu rindām, 

ja visu vienlaikus ievietoto tīklu kopējais 

garums nepārsniedz 25 km vienam kuģim 

un maksimālais ūdenī atrašanās laiks ir 24 

stundas; 

- grunts žaunu tīklus, kurus izmanto 

heka specializētajā zvejā (85 % no 

nozvejas), kuru linuma acs izmērs ir 

vismaz 100 mm un kuru augstums nav 

lielāks par 100 acu rindām, ja visu 

vienlaikus ievietoto tīklu kopējais garums 

nepārsniedz 25 km vienam kuģim un 

maksimālais ūdenī atrašanās laiks ir 24 

stundas; 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/332 

Grozījums Nr.  332 

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 

VII pielikums – A daļa – tabula – 14. rinda 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts  

Makreles (Scomber spp.) 20 cm 

Grozījums  

Makreles (Scomber spp.) 20 cm1a 

 __________________ 

 1a Minimālos saglabāšanas 

references izmērus sardīnēm, Eiropas 

anšoviem, siļķēm, stavridām un makrelēm 

nepiemēro līdz 10 % no katras minētās 

sugas kopējās uz kuģa paturētās dzīvsvara 

nozvejas apmēra. 

 Mazizmēra sardīņu, Eiropas anšovu, 

siļķu, stavridu un makreļu procentuālo 

īpatsvaru aprēķina kā daļu no visu uz 

kuģa paturēto jūras organismu dzīvsvara 

nozvejas apmēra pēc šķirošanas vai pie 

izkraušanas. 

 Šo procentuālo īpatsvaru aprēķina uz 

viena vai vairāku salīdzināmo paraugu 

pamata. Minēto 10 % robežu nedrīkst 

pārsniegt pārkraušanas, izkraušanas, 

pārvadāšanas, uzglabāšanas, izlikšanas 

apskatei vai pārdošanas laikā. 

Or. en 
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Pamatojums 

Grozījuma mērķis ir saglabāt spēkā esošos tiesību aktus. 
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Grozījums Nr.  333 

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 

VII pielikums – A daļa – tabula – 16. rinda 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Stavridas (Trachurus spp.) 15 cm1 

 __________________ 

 1 Zilajām stavridām (Trachurus picturatus), 

kas nozvejotas Azoru salām piegulošajos 

ūdeņos, kuri ir Portugāles suverenitātē vai 

jurisdikcijā, minimālo saglabāšanas 

references izmēru nepiemēro. 

Grozījums  

Stavridas (Trachurus spp.) 15 cm1,1a, 1b 

 __________________ 

 1 Zilajām stavridām (Trachurus picturatus), 

kas nozvejotas Azoru salām piegulošajos 

ūdeņos, kuri ir Portugāles suverenitātē vai 

jurisdikcijā, minimālo saglabāšanas 

references izmēru nepiemēro. 

 1a. Ne vairāk kā 5 % drīkst būt stavridas 

garumā no 12 līdz 15 cm. Minētā 

daudzuma kontroles nolūkā pārrēķina 

koeficients, kas piemērojams nozveju 

svaram, ir 1,20. Šos noteikumus 

nepiemēro nozvejām, uz kurām attiecas 

izkraušanas pienākums. 

 1b Atkāpjoties no Regulas (ES) 

Nr. 1380/2013 15. panta, minimālos 

saglabāšanas references izmērus 

nepiemēro sardīnēm, anšoviem, siļķēm, 
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stavridām un makrelēm, kas pēc dzīvsvara 

nepārsniedz 10 % no katras minētās sugas 

kopējām nozvejām, kuras paturētas uz 

kuģa. 

 Mazizmēra sardīņu, Eiropas anšovu, 

siļķu, stavridu un makreļu procentuālo 

īpatsvaru aprēķina kā daļu no visu uz 

kuģa paturēto jūras organismu dzīvsvara 

nozvejas apmēra pēc šķirošanas vai pie 

izkraušanas. 

 Procentuālo daļu var aprēķināt uz viena 

vai vairāku reprezentatīvu paraugu 

pamata. Minēto 10 % robežu nepārsniedz 

pārkraušanas, izkraušanas, 

pārvadāšanas, uzglabāšanas, izrādīšanas 

vai pārdošanas laikā. 

Or. en 

Pamatojums 

Grozījuma mērķis ir saglabāt spēkā esošos tiesību aktus. 
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10.1.2018 A8-0381/334 

Grozījums Nr.  334 

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 

VII pielikums – B daļa – 1. punkts – tabula – 2.a rinda (jauna) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts  

  

Grozījums  

Vismaz 70mm1a Viss apgabals Nav 

_________   

1a. ICES VIIIa, VIIIb, VIIId un 

VIIIe rajonā heku specializētajā zvejā 

(40 % no nozvejas) izmanto zvejas 

rīkus, kuru linuma acs izmērs ir 

100 mm. 

  

Or. en 

Pamatojums 

Grozījumā tiek pārņemts linuma acs izmērs, kuru pašlaik piemēro šajā zonā. Tas arī ļauj 

saglabāt pašreizējo linuma acs izmēru heka zvejai. Tomēr pašreizējā 20 % robežvērtība šķiet 

problemātiska, ņemot vērā īstenoto praksi. Tādēļ tiek ierosināts noteikt robežvērtību 40 % 

apmērā, kas ļautu piemērot izkraušanas pienākumu, neradot milzīgas sekas pašreizējai zvejas 

praksei. 
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10.1.2018 A8-0381/335 

Grozījums Nr.  335 

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 

VII pielikums – B daļa – 1. punkts – tabula – 5. rinda 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts  

Vismaz 55mm Viss apgabals To sugu 

specializētā zveja, 

kurām nav 

noteikti nozvejas 

limiti, vai 

sarkanās 

zobaines 

specializētā zveja 

Grozījums   

Vismaz 55mm Viss apgabals Tādu sugu 

specializētā zveja, 

kurām nav 

noteikti nozvejas 

limiti (30 % no 

nozvejas). 

  Sarkanspuru 

pageļu 

specializētā zveja 

(30 % no 

nozvejas). 

  Makreļu, 

stavridu un 

putasu 

specializētā zveja 

(60 % no 

nozvejas). 

Or. en 
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Pamatojums 

Šajā grozījumā atspoguļoti šobrīd piemērojamos tiesību aktus. 

 

 


