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17.10.2013 A7-0282/584 

Grozījums Nr.  584 

Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez 

PPE 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 

13. pants – 1. daĜa – b punkts 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) jaunu zvejas kuău būve, zvejas kuău 
ekspluatācijas pārtraukšana vai 
importēšana; 

b) zvejas kuău importēšana; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/585 

Grozījums Nr.  585 

Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez 

PPE 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 

13. pants – 1. daĜa – c punkts 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) zvejas darbību pagaidu pārtraukšana; c) zvejas darbību, jaunu zvejas kuău 
būvniecības un ekspluatācijas pagaidu 
pārtraukšana, izĦemot gadījumus, kas 
paredzēti šajā regulā; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/586 

Grozījums Nr.  586 

Alain Cadec, Werner Kuhn 

PPE 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 

15. pants – 6.a punkts (jauns) 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.a Kopējais finanšu ieguldījums no 
EJZF 32.b pantā un 39. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā minētajos pasākumos 
nepārsniedz 10 % no Savienības finanšu 
atbalsta, ko piešėir vienai dalībvalstij. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/587 

Grozījums Nr.  587 

Alain Cadec 

PPE 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 

32.a pants (jauns) 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 32.a pants 

 Ieguldījumi flotes atjaunošanā 

 1. No EJZF var atbalstīt ieguldījumus 
tādu mazapjoma piekrastes zvejas kuău 
atjaunošanā, kas ir vecāki par 35 gadiem 
un atbilst šādiem nosacījumiem: 

 i) attiecīgais kuăis ietilpst tajā flotes 
segmentā, par kuru Regulas (ES) 
Nr. …/… [par KZP] 34. panta 1. punktā 
minētajā kapacitātes ziĦojumā ir norādīts, 
ka zvejas iespējas un flotes kapacitāte nav 
līdzsvarotas; 

 ii) ieguldījums samazinātu kuăa 
kapacitāti, zvejas piepūli un enerăijas 
patēriĦu vismaz par 40 %; 

 iii) ieguldījums būtiski uzlabo zvejas rīku 
selektivitāti; 

 iv) veicot ieguldījumu, tiek Ħemtas vērā 
drošības prasības uz klāja; 

 v) ar kuăi piecus iepriekšējos gadus ir 
veiktas zvejas darbības. 

 2. Šā panta 1. punktā minēto atbalstu 
piešėir tikai kuău īpašniekiem un tikai 
tad, ja metāllūžĦos tiek nodots kuăis, kas 
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vecāks par 35 gadiem. 

 3. Šā panta 1. punktā minētā atbalsta 
summa nepārsniedz 15 % no kopējā 
ieguldījuma un EUR 80 000. 

 4. Atbalstu minētajiem ieguldījumiem 
nepiešėir dalībvalstīm, kas nepilda savus 
pienākumus informācijas un atkātības 
jomā saskaĦā ar 120. pantu, un 
dalībvalstīm, kurām Komisija ir nolēmusi 
piemērot finanšu korekcijas saskaĦā ar 
106. pantu. 

 5. Komisija ir pilnvarota pieĦemt 
deleăētos aktus saskaĦā ar 127. pantu, 
kuros paredz sīki izstrādātus noteikumus 
par šajā pantā minēto kritēriju 
piemērošanu. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/588 

Grozījums Nr.  588 

Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez 

PPE 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 

32.b pants (jauns) 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 32.b pants 

 Zvejas darbību izbeigšana 

 1. EJZF var sniegt ieguldījumu 
finansēšanas pasākumos, lai izbeigtu 
zvejas darbības, zvejas kuăus nododot 
metāllūžĦos, ar nosacījumu, ka: 

 a) plānotie metāllūžĦos nodošanas 
pasākumi ir iekĜauti 20. pantā minētajā 
darbības programmā un 

 b) attiecīgais kuăis ietilpst segmentā, 
attiecībā uz kuru ir uzrādīts kapacitātes 
pārsniegums saistībā ar zvejas iespējām, 
kas piešėirtas šim sektoram, saskaĦā ar 
Regulas xxxx/xxxx (Kopējās 
zivsaimniecības politikas regula) 
35. pantu. 

 2. Šā panta 1. punktā minētais atbalsts ir 
spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim. 

 3. Šajā pantā minētais atbalsts ir spēkā ar 
nosacījumu, ka metāllūžĦos nodotais 
kuăis uz visiem laikiem tiek izĦemts no 
Kopienas flotes reăistra un tiek atsauktas 
ar to saistītās licences un zvejas atĜaujas. 
Atbalsta saĦēmējam vismaz piecus gadus 
pēc atbalsta saĦemšanas nav atĜauts 
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reăistrēt jaunu zvejas kuăi. 

 Atsauktās kapacitātes samazinājums ir 
līdzvērtīgs maksimālajai kapacitātei, kas 
noteikta tam flotes segmentam, kurā 
ietilpst kuăis, kura darbību prasīts izbeigt. 

 4. Lai mazinātu negatīvo ietekmi uz kuăa 
apkalpes locekĜiem, kas zaudē darbu 
attiecīgā kuăa darbības izbeigšanas dēĜ, 
no EJZF var piešėirt sociāli ekonomisko 
kompensāciju šādos gadījumos: 

 a) agrīna aiziešana no zvejas nozares, 
tostarp pirmstermiĦa pensionēšanās 
pasākumi; 
 

 b) vienreizēja, neatjaunojama, 
kompensācija kuăa apkalpes locekĜiem, 
kas uz kuăa ir strādājuši kā zvejnieki 
vismaz 12 mēnešus. Ja minētās 
kompensācijas saĦēmējs atsāk savu darbu 
mazāk nekā vienu gadu pēc tās 
saĦemšanas, viĦš šo kompensāciju 
atmaksā saskaĦā ar pro rata temporis 
principu. 

Or. en 

 
 


