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17.10.2013 A7-0282/571 

Grozījums Nr.  571 

Nils Torvalds 

ALDE grupas vārdā 
Raül Romeva i Rueda 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (Padomes Regulas (EK) Nr. 1198/2006, Padomes 
Regulas (EK) Nr. 861/2006 un Padomes Regulas (ES) Nr. XXX/2011 par integrēto jūrlietu 
politiku atcelšana) 
COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 3. punkts – a apakšpunkts 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) ar kuru nosaka 1.un 2. punktā minēto 
laikposmu, kam jābūt samērīgam ar 
izdarītā pārkāpuma vai noteikumu 
neievērošanas smagumu vai atkārtotu 
izdarīšanu; 

(a) ar kuru nosaka 1.un 2. punktā minēto 
laikposmu, kam jābūt samērīgam ar 
attiecīgā izdarītā pārkāpuma vai noteikumu 
neievērošanas smagumu vai atkārtotu 
izdarīšanu, Ħemot vērā tādus kritērijus kā 
nodarītais kaitējums, tā vērtība, 
pārkāpuma vai noteikumu neievērošanas 
apmērs un tā atkārtošanās skaits, un kas 
ir vismaz viens gads; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/572 

Grozījums Nr.  572 

Nils Torvalds 

ALDE grupas vārdā 
Raül Romeva i Rueda 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (Padomes Regulas (EK) Nr. 1198/2006, Padomes 
Regulas (EK) Nr. 861/2006 un Padomes Regulas (ES) Nr. XXX/2011 par integrēto jūrlietu 
politiku atcelšana) 
COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Regulas priekšlikums 

12. pants – bb apakšpunkts (jauns) 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (bb) galveno dzinēju vai palīgdzinēju 
nomaiĦa vai modernizācija. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/573 

Grozījums Nr.  573 

Nils Torvalds 

ALDE grupas vārdā 
Raül Romeva i Rueda 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (Padomes Regulas (EK) Nr. 1198/2006, Padomes 
Regulas (EK) Nr. 861/2006 un Padomes Regulas (ES) Nr. XXX/2011 par integrēto jūrlietu 
politiku atcelšana) 
COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Regulas priekšlikums 

33.b pants (jauns) 

 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 
33.b pants 

 
Zvejas darbību izbeigšana 

 1. EJZF var sniegt ieguldījumu 
pasākumu finansēšanā, lai izbeigtu zvejas 
darbības tikai gadījumā, ja zvejas kuăus 
nodod metāllūžĦos, ar nosacījumu, ka: 

 
(a) tas ir iekĜauts darbības programmā, kā 
noteikts 20. pantā, un 

 (b) ja darbību izbeigšana ir noteikta kā tā 
rīcības plāna rīks, kas minēts [Regulas 
par kopējas zivsaimniecības politikas 
reformu] 35. pantā, norādot, ka flotes 
segmentā nav nodrošināts faktisks 
līdzsvars ar zvejas iespējām, kas 
pieejamas attiecīgajam segmentam. 

 2. Atbalstu saskaĦā ar 1. punktu piešėir: 

 (a) Savienības zvejas kuău īpašniekiem, 
kuru kuăi ir reăistrēti kā aktīvi kuăi un 
kuri divu kalendāro gadu laikā pirms 
pieteikuma iesniegšanas dienas vismaz 
60 dienas gadā ir veikuši zvejas darbības 
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jūrā; vai 

 (b) zvejniekiem, kuri divu kalendāro gadu 
laikā pirms pieteikuma iesniegšanas 
dienas vismaz 60 dienas gadā strādājuši 
jūrā uz Savienības zvejas kuăa, uz kuru 
attiecas darbību pastāvīga pārtraukšana. 

 3. Attiecīgie zvejnieki pārtrauc jebkādas 
zvejas darbības. Šāda atbalsta saĦēmēji 
sniedz valsts kompetentajai iestādei 
pierādījumus par pilnīgu zvejas darbību 
pārtraukšanu. Kompensāciju atmaksā 
atbilstoši pro rata temporis principam, ja 
zvejnieks atsāk zvejas darbības laika 
posmā, kas ir mazāks par vienu gadu no 
pieteikuma iesniegšanas dienas. 

 4. Publisko atbalstu saskaĦā ar šo pantu 
var piešėirt līdz 2017. gada 
31. decembrim. 

 
5. Atbalsts saskaĦā ar šo pantu tiek 
izmaksāts tikai pēc tam, kad atbilstoša 
kapacitāte ir pastāvīgi svītrota no Savienības 
zvejas kuău reăistra un zvejas licences un 
atĜaujas arī neatgriezeniski atsauktas. Šāda 
atbalsta saĦēmējs nevar reăistrēt jaunu 
zvejas kuăi piecu gadu laikā pēc atbalsta 
saĦemšanas. 

 Kapacitātes samazināšanas rezultāts ir 
pastāvīgs līdzvērtīgs maksimālās 
kapacitātes samazinājums attiecīgajā 
flotes segmentā. 

 6. Kopējais EJZF finanšu ieguldījums 
iepriekš minētajos pasākumos 
nepārsniedz augstāko no šādām divām 
robežvērtībām: EUR 3 miljoni vai 10 % 
no Savienības finansiālās palīdzības, ko 
katrai dalībvalstij piešėir Savienības 
prioritātēm Nr. 1 un Nr. 2. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/574 

Grozījums Nr.  574 

Nils Torvalds 

ALDE grupas vārdā 
Raül Romeva i Rueda 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (Padomes Regulas (EK) Nr. 1198/2006, Padomes 
Regulas (EK) Nr. 861/2006 un Padomes Regulas (ES) Nr. XXX/2011 par integrēto jūrlietu 
politiku atcelšana) 
COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Regulas priekšlikums 

37. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

37. pants 
 

37. pants 
 

Ar jūras bioloăisko resursu saglabāšanu 
saistīta inovācija 

 

Ar jūras bioloăisko resursu saglabāšanu 
saistīta inovācija 

1. Lai palīdzētu izskaust izmetumus un 
piezveju un atvieglotu pāreju uz dzīvo 
jūras bioloăisko resursu izmantošanu, kas 
Ĝautu atjaunot un uzturēt izmantoto sugu 
populācijas, kuras pārsniedz MSY 
nodrošināšanai vajadzīgo līmeni, EJZF var 
atbalstīt projektus, kuru mērėis ir radīt vai 
ieviest jaunas tehniskas vai 
organizatoriskas zināšanas, kas samazina 
zvejas darbību ietekmi uz vidi vai palīdz 
panākt jūras bioloăisko resursu 
ilgtspējīgāku izmantošanu. 

1. Lai palīdzētu izskaust izmetumus un 
piezveju un atvieglotu pāreju uz dzīvo 
jūras bioloăisko resursu izmantošanu, kas 
Ĝautu atjaunot un uzturēt izmantoto sugu 
populācijas, kuras pārsniedz MSY 
nodrošināšanai vajadzīgo līmeni, un lai 
samazinātu zvejas ietekmi uz jūras vidi un 
uz aizsargātiem plēsoĦām, EJZF var 
atbalstīt mehānismus un projektus, kuru 
mērėis ir radīt, uzlabot vai ieviest jaunas 
tehniskas vai organizatoriskas zināšanas, 
kas samazina zvejas darbību ietekmi uz 
vidi, tostarp uzlabotas zvejas metodes un 
zvejas darbību selektivitātes uzlabošanu, 
vai palīdz panākt jūras bioloăisko resursu 
ilgtspējīgāku izmantošanu un 
līdzāspastāvēšanu ar aizsargātajiem 
plēsoĦām, pamatojoties uz ekosistēmas 
pieeju zivsaimniecības pārvaldībai. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/575 

Grozījums Nr.  575 

Nils Torvalds 

ALDE grupas vārdā 
Raül Romeva i Rueda 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (Padomes Regulas (EK) Nr. 1198/2006, Padomes 
Regulas (EK) Nr. 861/2006 un Padomes Regulas (ES) Nr. XXX/2011 par integrēto jūrlietu 
politiku atcelšana) 
COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Regulas priekšlikums 

38. pants – 1. punkts – eb apakšpunkts (jauns) 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (eb) nozvejai radīto zaudējumu 
kompensācijas mehānismus, ko rada 
zīdītāji un putni kas ir aizsargāti saskaĦā 
ar Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīvu 92/43/EEK par dabisko 
dzīvotĦu, savvaĜas faunas un floras 
aizsardzību un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 30. novembra 
Direktīvu 2009/147/EK par savvaĜas 
putnu aizsardzību; 

Or. en 



 

AM\1007159LV.doc  PE519.328v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
17.10.2013 A7-0282/576 

Grozījums Nr.  576 

Nils Torvalds 

ALDE grupas vārdā 
Raül Romeva i Rueda 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (Padomes Regulas (EK) Nr. 1198/2006, Padomes 
Regulas (EK) Nr. 861/2006 un Padomes Regulas (ES) Nr. XXX/2011 par integrēto jūrlietu 
politiku atcelšana) 
COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Regulas priekšlikums 

99. pants 

 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

99. pants 99. pants 

Vadošā iestāde Vadošā iestāde 

1. Papildus vispārējiem noteikumiem, kas 
izklāstīti [[Regulas (ES) Nr. […], ar ko 
paredz kopīgus noteikumus] 114. pantā, 
vadošā iestāde 

1. Papildus vispārējiem noteikumiem, kas 
izklāstīti [[Regulas (ES) Nr. […], ar ko 
paredz kopīgus noteikumus] 114. pantā, 
vadošā iestāde 

(a) divas reizes gadā Komisijai sniedz 
attiecīgos datus par finansēšanai 
izvēlētajām darbībām, tostarp galveno 
informāciju par saĦēmēju un darbību. 
Komisija ar īstenošanas aktu, kas pieĦemts 
saskaĦā ar 128. panta 2. punktā minēto 
konsultēšanās procedūru, paredz 
noteikumus par šo datu iesniegšanu. 

(a) divas reizes gadā Komisijai sniedz 
attiecīgos datus par finansēšanai 
izvēlētajām darbībām, tostarp galveno 
informāciju par saĦēmēju un darbību. 
Komisija ar īstenošanas aktu, kas pieĦemts 
saskaĦā ar 128. panta 2. punktā minēto 
konsultēšanās procedūru, paredz 
noteikumus par šo datu iesniegšanu. 

(b) nodrošina programmas publicitāti, 
potenciālos saĦēmējus, profesionālās 
organizācijas, ekonomiskos un sociālos 
partnerus, sieviešu un vīriešu līdztiesības 
veicināšanā iesaistītās struktūras un 
attiecīgās nevalstiskās organizācijas, 
tostarp vides aizsardzības organizācijas, 
informējot par programmas piedāvātajām 
iespējām un par noteikumiem piekĜuves 

(b) nodrošina programmas publicitāti, 
potenciālos saĦēmējus, profesionālās 
organizācijas, ekonomiskos un sociālos 
partnerus, sieviešu un vīriešu līdztiesības 
veicināšanā iesaistītās struktūras un 
attiecīgās nevalstiskās organizācijas, 
tostarp vides aizsardzības organizācijas, 
informējot par programmas piedāvātajām 
iespējām un par noteikumiem piekĜuves 
iegūšanai programmas finansējumam, kā 
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iegūšanai programmas finansējumam; arī pienākumiem ievērot kopējās 
zivsaimniecības politikas noteikumus; 

(c) nodrošina programmas publicitāti, 
informējot saĦēmējus par Savienības 
ieguldījumu un plašu sabiedrību par 
Savienības lomu programmā. 

(c) nodrošina programmas publicitāti, 
informējot saĦēmējus par Savienības 
ieguldījumu un pienākumiem ievērot 
kopējās zivsaimniecības politikas 
noteikumus;  

 (d) nodrošina programmas publicitāti, 
informējot plašu sabiedrību par 
Savienības lomu programmā, kā arī 
dalībvalstis, nodrošinot atbilstību kopējās 
zivsaimniecības politikas noteikumiem; 

Or. en 


