
 

AM\1007156LV.doc  PE519.328v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

17.10.2013 A7-0282/593 

Grozījums Nr.  593 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL 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 

43. apsvērums 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(43) SaskaĦā ar KZP ieviesto izmetumu 
aizliegumu EJZF būtu jāatbalsta tādi 
ieguldījumi kuăos, kuru mērėis ir 
visoptimālākajā veidā izmantot nevēlamas 
nozvejas un paaugstināt nozvejoto zivju 
pietiekami neizmantoto daĜu vērtību. 
ĥemot vērā resursu nepietiekamību un 
tiecoties maksimāli palielināt nozvejoto 
zivju vērtību, EJZF būtu jāatbalsta arī 
tādi ieguldījumi kuăos, kuru mērėis ir 
palielināt nozvejoto zivju komerciālo 
vērtību. 

(43) SaskaĦā ar KZP ieviestajiem 
centieniem samazināt izmetuma apmēru 
EJZF būtu jāsniedz minimālās likmes 
finansiāla kompensācija vienīgi nolūkā 
palīdzēt segt izmaksas, ko rada kopējā 
nevēlamās nozvejas daudzuma apstrāde, 
glabāšana un izkraušana gadījumos, kad 
ar pārdošanas peĜĦu nebūtu iespējams 
segt radušās izmaksas. 

Or. pt 



 

AM\1007156LV.doc  PE519.328v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
17.10.2013 A7-0282/594 

Grozījums Nr.  594 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL 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 

44. apsvērums 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(44) Apzinoties zvejas ostu, izkraušanas 
vietu un patvēruma vietu nozīmi, EJZF 
būtu jāatbalsta attiecīgi ieguldījumi, kuru 
mērėis ir palielināt energoefektivitāti, 
uzlabot vides aizsardzību, izkrauto 
produktu kvalitāti, kā arī drošību un darba 
apstākĜus. 

(44) Apzinoties zvejas ostu, izkraušanas 
vietu, izsoĜu namu, patvēruma vietu un 
citu atbalsta objektu krastā nozīmi, EJZF 
būtu jāatbalsta attiecīgi ieguldījumi, kuru 
mērėis ir palielināt energoefektivitāti, 
uzlabot vides aizsardzību, izkrauto 
produktu kvalitāti, kā arī drošību un darba 
apstākĜus. 

Or. pt 



 

AM\1007156LV.doc  PE519.328v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
17.10.2013 A7-0282/595 

Grozījums Nr.  595 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL 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 

3. pants – 2. punkts – 18. apakšpunkts 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) “mazapjoma piekrastes zveja” ir 
zveja, ko veic zvejas kuăi, kuru lielākais 
garums ir mazāks par 12 metriem un kuri 
neizmanto velkamus zvejas rīkus, kas 
uzskaitīti 3. tabulā I pielikumā Komisijas 
2003. gada 30. decembra Regulā (EK) 
Nr. 26/2004 par Savienības zvejas kuău 
reăistru24; 

 

___________________ 

24 OV L 5, 9.1.2004., 25. lpp. 

(18)  “mazapjoma zveja” ir zveja, ko veic 
zvejas kuăi, kuru lielākais garums ir 
mazāks par 12 metriem un kuri neizmanto 
velkamus zvejas rīkus, kas uzskaitīti 
3. tabulā I pielikumā Komisijas 2003. gada 
30. decembra Regulā (EK) Nr. 26/2004 par 
Savienības zvejas kuău reăistru24, vai arī 
kuăi, kuru jūrā pavadītais laiks 
(kuăošanas ilgums) nepārsniedz 
24 stundas un kuru nozveju pārdod svaigā 
veidā. Tālāko reăionu un nomaĜo salu 
vietējām zvejas flotēm maksimāli atĜautais 
kuăošanas ilgums ir 36 stundas. 
Pamatotu iemeslu dēĜ, Ħemot vērā vietējās 
vēsturiskās tradīcijas, dalībvalstis var 
ierosināt paplašināt definīciju 
„mazapjoma zveja”, to attiecinot uz zveju, 
ko veic citi kuăi, ja vien izmantotais zvejas 
rīks ir ar augstu selektivitāti un atstāj 
nelielu ietekmi uz jūras ekosistēmu; 

________________ 

24 OV L 5, 9.1.2004., 25. lpp. 

(Šis grozījums attiecas uz visu normatīvo 
tekstu; ja to pieĦems, būs jāizdara tehniski 
labojumi visā tekstā.) 

Or. pt 



 

AM\1007156LV.doc  PE519.328v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
17.10.2013 A7-0282/596 

Grozījums Nr.  596 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL 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 

6. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts – ievaddaĜa 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Novatoriskas, konkurētspējīgas un uz 
zināšanām balstītas akvakultūras 
sekmēšana, īpašu uzmanību pievēršot 
šādām jomām: 

(3) Dažādu veidu akvakultūras attīstības 
sekmēšana gan uz sauszemes, gan jūrā, 
uzsverot dažādošanu un produktu 
kvalitāti nolūkā samazināt zivju importu 
un apgādāt Eiropas tirgu, īpašu uzmanību 
pievēršot šādām jomām: 

Or. pt 



 

AM\1007156LV.doc  PE519.328v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
17.10.2013 A7-0282/597 

Grozījums Nr.  597 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL 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 

6. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (aa) atbalsts jaunu uzĦēmumu vai 
kooperatīvu radīšanai akvakultūras 
nozarē; 

Or. pt 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
17.10.2013 A7-0282/598 

Grozījums Nr.  598 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL 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 – a apakšpunkts 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) darbības, kas palielina kuăa zvejas 
kapacitāti; 

(a) darbības, kas palielina kuăa zvejas 
kapacitāti (tajās neietver dzinēju nomaiĦu 
un citas izmaiĦas uz mazapjoma zvejas 
kuăiem, ar kurām paredzēts uzlabot 
drošību uz kuăa); 

Or. pt 



 

AM\1007156LV.doc  PE519.328v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
17.10.2013 A7-0282/599 

Grozījums Nr.  599 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL 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 

31. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (aa) dažādus apvienību veidus 
zivsaimniecības nozarē, jo īpaši 
mazapjoma zvejas nozarē; 

Or. pt 



 

AM\1007156LV.doc  PE519.328v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
17.10.2013 A7-0282/600 

Grozījums Nr.  600 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL 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. pants – 1. punkts 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Lai veicinātu dažādošanu un darbvietu 
radīšanu citās jomās ārpus zvejniecības, 
EJZF var atbalstīt: 

1. Lai veicinātu dažādošanu un darbvietu 
radīšanu, EJZF var atbalstīt uzĦēmumu vai 
kooperatīvu radīšanu vai modernizēšanu 
zivsaimniecības nozarē un papildinošu 
darbību attīstību, kas ir piemērotas 
zivsaimniecības jomu ekonomiskas un 
sociālas attīstības veicināšanai. 

Or. pt 



 

AM\1007156LV.doc  PE519.328v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
17.10.2013 A7-0282/601 

Grozījums Nr.  601 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL 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. pants – 6. punkts 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. SaskaĦā ar 1. punkta a) apakšpunktu 
piešėirtās finansiālās palīdzības summa 
nepārsniedz 50 % no budžeta, kas 
uzĦēmējdarbības plānā paredzēts katrai 
darbībai, un nepārsniedz maksimālo 
summu EUR 50 000 katrai darbībai. 

6. SaskaĦā ar 1. punkta a) apakšpunktu 
piešėirtās finansiālās palīdzības summa 
nepārsniedz 50 % no budžeta, kas 
uzĦēmējdarbības plānā paredzēts katrai 
darbībai, un nepārsniedz maksimālo 
summu EUR 50 000 katrai darbībai. 
IzĦēmuma gadījumos šīs finansiālās 
palīdzības summa var sasniegt 70 % no 
uzĦēmējdarbības projektā vai plānā 
paredzētā budžeta, ja atbalstu sniedz 
jauniem zvejniekiem uzĦēmējdarbības 
uzsākšanai. 

Or. pt 



 

AM\1007156LV.doc  PE519.328v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
17.10.2013 A7-0282/602 

Grozījums Nr.  602 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL 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. pants – 3.a punkts (jauns) 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  3,a EJZF var atbalstīt centienus būtiski 
samazināt izmetuma apmēru, piešėirot 
minimālās likmes finansiālu 
kompensāciju vienīgi nolūkā palīdzēt segt 
izmaksas, ko rada kopējā nevēlamās 
nozvejas daudzuma apstrāde, glabāšana 
un izkraušana gadījumos, kad ar 
pārdošanas peĜĦu nebūtu iespējams segt 
radušās izmaksas. Komisija katru gadu 
nosaka iepriekš minētās izmaksas, Ħemot 
vērā dažādo situāciju dalībvalstīs. 

Or. pt 

Pamatojums 

Kopējā nevēlamas nozvejas daudzuma izkraušana un no tās izrietošo izmetumu izskaušana ir 
viens no pašreizējās KZP reformas mērėiem. Lai šo mērėi tiešām sasniegtu, būs jāpiešėir kaut 
neliela finansiāla kompensācija, ar ko palīdzēt ražotājiem segt izmaksas, ko rada kopējā 
nevēlamās nozvejas daudzuma apstrāde, uzglabāšana un izkraušana. 

  



 

AM\1007156LV.doc  PE519.328v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
17.10.2013 A7-0282/603 

Grozījums Nr.  603 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL 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 

41. pants – virsraksts 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Zvejas ostas, izkraušanas vietas un 
patvēruma vietas 

Zvejas ostas, izkraušanas vietas, izsoĜu 
nami, patvēruma vietas un cita 
palīginfrastruktūra uz sauszemes  

Or. pt 



 

AM\1007156LV.doc  PE519.328v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
17.10.2013 A7-0282/604 

Grozījums Nr.  604 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL 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 

41. pants – 1. punkts 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Lai paaugstinātu izkrauto produktu 
kvalitāti, palielinātu energoefektivitāti, 
veicinātu vides aizsardzību vai uzlabotu 
drošību un darba apstākĜus, EJZF var 
atbalstīt ieguldījumus zvejas ostas vai 
izkraušanas vietu infrastruktūras 
uzlabošanā, tostarp ieguldījumus 
atkritumu un jūras piesārĦojuma 
savākšanas iekārtās. 

1. EJZF var atbalstīt ieguldījumus jaunā 
infrastruktūrā vai pašreizējās 
infrastruktūras uzlabošanā, tādā kā zvejas 
ostas, izkraušanas vietas, izsoĜu nami, 
patvēruma vietas un cita 
palīginfrastruktūra uz sauszemes, tostarp 
ieguldījumus atkritumu un jūras 
piesārĦojuma savākšanas iekārtās. 

Or. pt 



 

AM\1007156LV.doc  PE519.328v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
17.10.2013 A7-0282/605 

Grozījums Nr.  605 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL 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 

41. pants – 2.a punkts (jauns) 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a EJZF var zvejniekiem piešėirt 
minimālās likmes finansiālu 
kompensāciju, lai segtu izmaksas, ko rada 
kopējā nevēlamās nozvejas daudzuma 
izkraušana gadījumos, kad ar pārdošanas 
peĜĦu nebūtu iespējams segt radušās 
izmaksas. 

Or. pt 



 

AM\1007156LV.doc  PE519.328v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
17.10.2013 A7-0282/606 

Grozījums Nr.  606 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL 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 

41. pants – 4. punkts 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Atbalsts neattiecas uz jaunu ostu, jaunu 
izkraušanas vietu vai jaunu izsoles namu 
būvniecību. 

svītrots 

Or. pt 



 

AM\1007156LV.doc  PE519.328v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
17.10.2013 A7-0282/607 

Grozījums Nr.  607 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL 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 

55. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) ieguve ir apturēta ilgāk nekā četrus 
mēnešus pēc kārtas vai or 

(a) četru mēnešu laikā ieguve ir apturēta 
ilgāk nekā trīs nedēĜas pēc kārtas vai tā ir 
apturēta ar pārtraukumiem, kas kopā ir 
četras nedēĜas; vai 

Or. pt 

Pamatojums 

Priekšlikums neatbilst realitātei, jo reti kad ieguve tiek apturēta ilgāk nekā četras nedēĜas pēc 
kārtas. Turklāt mazie ăimenes uzĦēmumi, kas veic šo darbību, kura vairākās dalībvalstīs ir 
galvenā uzĦēmējdarbības forma, ir tieši atkarīgi no iknedēĜas pārdošanas, un līdz ar to šāda 
ieguves apturēšana tos Ĝoti ietekmē. 

 

 



 

AM\1007156LV.doc  PE519.328v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
17.10.2013 A7-0282/608 

Grozījums Nr.  608 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL 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 

88. pants – 2.a punkts (jauns) 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  2.a EJZF var atbalstīt zvejnieku grupas, 
profesionālās organizācijas un NVO, kas 
saistītas ar mazapjoma zivsaimniecībām, 
lai tās koordinētu un tās sagatavotos un 
piedalītos konsultatīvajās padomēs. 

Or. pt 

 
 


