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17.10.2013 A7-0282/624 

Grozījums Nr.  624 

Guido Milana 

S&D 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(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Regulas priekšlikums 

33.b pants (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Zvejas darbību izbeigšana 

 1. No EJZF var palīdzēt finansēt 
pasākumus zvejas darbību pastāvīgai 
pārtraukšanai tikai atbalstot zvejas kuău 
sagriešanu lūžĦos, turklāt ar nosacījumu, 
ka ekspluatācijas pārtraukšanas shēma: 

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

 (b) attiecas uz kuăiem, kas iekĜauti 
segmentā, kur zvejas jauda nav efektīvi 
līdzsvarota ar zvejas iespējām, kas šai 
segmentā pieejamas ilgtermiĦa 
pārvaldības plāna darbības periodā, un 

 (c) attiecas uz kuăiem, kas aktīvi zvejo 
ZZTEK novērtētās zivju sugas. 

 2. Atbalstu saskaĦā ar 1. punktu var 
piešėirt: 

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

 (b) zvejniekiem, kuri divu kalendāro gadu 
laikā pirms pieteikuma iesniegšanas 
dienas vismaz 120 dienas gadā strādājuši 
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jūrā uz Savienības zvejas kuăa, uz kuru 
attiecas darbību pastāvīga pārtraukšana. 

 3. Attiecīgie zvejnieki, īpašnieki vai 
uzĦēmumi pilnībā 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 vai uzĦēmums atsāk zvejas 
darbības laika posmā, kas ir mazāks par 
diviem gadiem no pieteikuma 
iesniegšanas dienas. 

 4. Publisko atbalstu saskaĦā ar šo pantu 
var piešėirt līdz 2016. 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. Tradicionālie un koka kuăi nevar 
pretendēt uz atbalstu saskaĦā ar šo pantu. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/625 

Grozījums Nr.  625 

Guido Milana 

S&D 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(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Regulas priekšlikums 

38. pants – 1. punkts – ievaddaĜa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Lai veicinātu zvejnieku līdzdalību jūras 
bioloăiskās daudzveidības un ekosistēmu, 

tostarp to nodrošināto pakalpojumu, 
aizsardzībā un atjaunošanā, veicot 
ilgtspējīgas zvejas darbības, EJZF var 

atbalstīt šādas darbības: 

1. Lai veicinātu jūras bioloăisko 
daudzveidību un ekosistēmu, tostarp to 

nodrošināto pakalpojumu, aizsardzību un 
atjaunošanu, veicot ilgtspējīgas zvejas 
darbības, un, attiecīgā gadījumā, 
zvejnieku līdzdalību, EJZF var atbalstīt 
šādas darbības, kas tieši ietekmē 
zivsaimniecības nozares darbības: 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/626 

Grozījums Nr.  626 

Guido Milana 

S&D 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(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Regulas priekšlikums 

38. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) atkritumu savākšana jūrā, piemēram, 

pazaudētu zvejas rīku un jūras 

piesārĦojuma savākšana; 

(a) zvejnieku veikta atkritumu savākšana 

jūrā, piemēram, pazaudētu zvejas rīku un 

jūras piesārĦojuma savākšana; 
 

Or. en 



 

AM\1007167LV.doc  PE519.328v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

17.10.2013 A7-0282/627 

Grozījums Nr.  627 

Guido Milana 

S&D 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(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Regulas priekšlikums 

38. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) tādu stacionāru vai pārvietojamu 

objektu būvniecība vai uzstādīšana, kas 
paredzēti jūras dzīvnieku un augu valsts 

aizsardzībai un spēcināšanai; 

(b) tādu stacionāru vai pārvietojamu 

objektu būvniecība, uzstādīšana vai 
modernizācija, ko var viegli demontēt, un 
kas paredzēti jūras dzīvnieku un augu 

valsts aizsardzībai un nostiprināšanai, un 
šādu objektu zinātniskā izpēte un 
novērtēšana; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/628 

Grozījums Nr.  628 

Guido Milana 

S&D 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(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Regulas priekšlikums 

38. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) labākas resursu apsaimniekošanas vai 

saglabāšanas veicināšana; 

(c) labākas jūras bioloăisko resursu 
apsaimniekošanas vai saglabāšanas 

veicināšana; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/629 

Grozījums Nr.  629 

Guido Milana 

S&D 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(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Regulas priekšlikums 

38. pants – 1. punkts – d apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) Natura 2000 teritoriju 
apsaimniekošana, atjaunošana un 
monitorings 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, saskaĦā ar prioritārās 
rīcības plāniem, kas izstrādāti atbilstīgi 
Padomes Direktīvai 92/43/EEK; 

(d) identifikācija, atlase, 
apsaimniekošana, atjaunošana un 
monitorings šādos objektos: 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/630 

Grozījums Nr.  630 

Guido Milana 

S&D 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(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Regulas priekšlikums 

38. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – i punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (i) Natura 2000 teritorijas saskaĦā ar 
Padomes Direktīvu 92/43/EEK un 
Direktīvu 2009/147/EK vai saskaĦā ar 
prioritāras rīcības plāniem, kas paredzēti 
atbilstoši Padomes Direktīvai 92/43/EEK, 
ja darbības saistītas ar zveju; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/631 

Grozījums Nr.  631 

Guido Milana 

S&D 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(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Regulas priekšlikums 

38. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – ii punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ii) aizsargājamās jūras teritorijas ar 
mērėi īstenot ar zvejas darbībām saistītos 
telpiskās aizsardzības pasākumus, kā 
norādīts Direktīvas 2008/56/EK 13. panta 
4. punktā; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/632 

Grozījums Nr.  632 

Guido Milana 

S&D 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(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Regulas priekšlikums 

38. pants – 1. punkts – e apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(e) aizsargājamo jūras teritoriju 
apsaimniekošana, atjaunošana un 
monitorings ar mērėi īstenot Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2008/56/EK 13. panta 
4. punktā minētos telpiskās aizsardzības 
pasākumus; 

(e) līdzdalība citās darbībās, kuru mērėis 
ir uzturēt un uzlabot bioloăisko 
daudzveidību un ekosistēmas 
pakalpojumus saistībā ar Savienības 
darbību jūras vides politikas jomā un 
atbilstoši zivsaimniecības pārvaldības ar 
ekosistēmu saistītajai pieejai, piemēram, 
īpašu jūras un piekrastes biotopu 
atjaunošana ilgtspējīgu zivju krājumu 
nodrošināšanai, tostarp šādu darbību 
sagatavošana un to zinātniskā 
novērtēšana; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/633 

Grozījums Nr.  633 

Guido Milana 

S&D 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(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Regulas priekšlikums 

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

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ea) informatīvi pasākumi vides jomā par 
jūras bioloăiskās daudzveidības 
aizsardzību un atjaunošanu, kuros 
iesaistāmi zvejnieki. 

Or. en 

 

 


