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10.1.2018 A8-0381/336 

Grozījums Nr.  336 

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 – 2. punkts – tabula – 3. rinda 

 

 

Komisijas ierosinātais 

teksts 

 

Vismaz 80 mm Viss apgabals Tādu sugu specializētā zveja, kurām 

nav noteikti nozvejas limiti 

Grozījums  

Vismaz 60 mm Viss apgabals Tādu sugu specializētā zveja, kurām 

nav noteikti nozvejas limiti (30 % no 

nozvejas). 

Or. en 

Pamatojums 

Ir nepieciešams noteikt šīm zvejniecībām konkrētu linuma acs izmēru atbilstīgi nozvejas 

sastāvam. 
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10.1.2018 A8-0381/337 

Grozījums Nr.  337 

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 – tabula – 4.a rinda (jauna) 

 

 

Komisijas ierosinātais 

teksts 

 

   

Grozījums  

Vismaz 40 mm Viss apgabals Sarkansvītraino jūras barbu, Penaeus 

garneļu (Penaeus spp), garneļu, 

īsspuru jūrasmēļu un lūpzivju 

specializētā zveja (40 % no nozvejas). 

  

Or. en 

Pamatojums 

Šajā grozījumā atspoguļoti šobrīd piemērojamie tiesību akti. 
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10.1.2018 A8-0381/338 

Grozījums Nr.  338 

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 – C daļa – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) no 1. oktobra līdz nākamā gada 

31. janvārim ģeogrāfiskajā apgabalā, 

kuru norobežo taisnas līnijas, kas secīgi 

savieno šādas koordinātas: 

(a) aizlieguma apgabalā drīkst zvejot 

kuģi ar grunts traļiem, kuri atbilst šādiem 

nosacījumiem: 

- 43°46,5’N, 07°54,4’W - izmantotais linuma acs izmērs ir 

70 mm vai lielāks un 

- 44°01,5’N, 07°54,4’W - To heku vidējā nozveja iepriekšējā 

gadā nepārsniedza 8 % no kopējās 

nozvejas. 

-  43°25,0’N, 09°12,0’W  

-  43°10,0’N, 09°12,0’W  

Or. en 

Pamatojums 

Šī grozījuma mērķis ir pielāgot zivsaimniecību reālajai situācija. Biskajas līcī grunts traļu 

flote pamatā izmanto linumu, kura acs izmērs ir 70 mm, tādējādi heku īpatsvars nozvejā it 

tikai 7 %. 
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10.1.2018 A8-0381/339 

Grozījums Nr.  339 

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 – C daļa – 4. punkts – virsraksts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Stacionāro tīklu izmantošana ICES 

VIII, IX, X un XII apakšapgabalā uz 

austrumiem no 27°W 

4. Stacionāro tīklu izmantošana ICES 

IX, X un XII apakšapgabalā uz austrumiem 

no 27°W 

Or. en 

Pamatojums 

VIII apakšapgabalā dziļumā, kas pārsniedz 800 m, tradicionāli tiek izmantoti stacionārie tīkli. 

Ir vēlams ņemt vērā pašreizējo praksi, lai, stājoties spēkā regulai, izvairītos no darbības 

sarežģījumiem. Vajadzības gadījumā reģionālie pasākumi varētu ieviest attiecīgas korekcijas. 
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10.1.2018 A8-0381/340 

Grozījums Nr.  340 

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 – D daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

[...] svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Vaļveidīgie šajā apgabalā ir sastopami ļoti reti, un iespēja tos sagūstīt ir praktiski līdzvērtīga 

nullei. Apgabalā neuzturas jutīgas jūras putnu sugas. 
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10.1.2018 A8-0381/341 

Grozījums Nr.  341 

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 

IX pielikums – C daļa – 6. punkts – ievaddaļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ir aizliegta sarkanspuru pageles (Pagellus 

bogaraveo) specializētā zveja ar šādiem 

zvejas rīkiem: 

Ir aizliegta sarkanspuru pageles (Pagellus 

bogaraveo) specializētā zveja (20 % no 

nozvejas) ar šādiem zvejas rīkiem: 

Or. en 

 

 


