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GROZĪJUMI 001-006  
iesniegusi Zivsaimniecības komiteja 

 

Ziņojums 

Werner Kuhn A8-0376/2016 

Zvejas kuģu īpašības 

 

Regulas priekšlikums (COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Ir svarīgi, lai zvejas kuģu īpašību 

noteikšanā tiktu izmantoti vienādi 

noteikumi, lai vienādotu nosacījumus 

darbības veikšanai Savienībā . 

(3) Ir svarīgi, lai zvejas kuģu īpašību, 

kurām jābūt saskaņā ar kopējās 

zivsaimniecības politikas standartiem, 
noteikšanā tiktu izmantoti vienādi 

noteikumi, lai vienādotu nosacījumus 

darbības veikšanai Savienībā . 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

5. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Tāpēc jāņem vērā to, ka Londonā 

1969. gada 23. jūnijā parakstīja 

Starptautisko Konvenciju par kuģu 

tonnāžas noteikšanu (1969. gada 

konvencija) un kas Torremolinā 1977. gada 

(5) Tāpēc jāņem vērā to, ka Londonā 

1969. gada 23. jūnijā parakstīja 

Starptautisko Konvenciju par kuģu 

tonnāžas noteikšanu (1969. gada 

konvencija), ka Torremolinā 1977. gada 
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2. aprīlī parakstīja Starptautisko konvenciju 

par zvejas kuģu drošību, abas sastādītas 

Starptautiskās jūrniecības organizācijas 

(SJO) aizgādnībā . 

2. aprīlī parakstīja Starptautisko konvenciju 

par zvejas kuģu drošību un ka Ženēvā 

1958. gada 29. aprīlī parakstīja ANO 

Konvenciju par zveju un dzīvo resursu 

saglabāšanu atklātā jūrā. 

 

 Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

6.a apsverums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (6a) Attiecībā uz lielākiem zvejas 

kuģiem, kuru garums pārsniedz 

iepriekšējā apsvērumā noteikto, ir vēlams 

paplašināt īpašību sarakstu, norādot arī 

kravnesību, degvielas tvertnes tilpumu, 

pārstrādes jaudu un nozvejas dzīvsvaru. 

 

 Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

8.a apsverums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (8a) Eiropas Parlamenta 2012. gada 

22. novembra rezolūcijā par mazapjoma 

un nerūpniecisko zveju un kopējās 

zivsaimniecības politikas reformu ir 

prasīts pieņemt lielapjoma zivsaimniecību 

un mazapjoma zivsaimniecību īpašību 

juridisko definīciju, lai tās juridiski 

nošķirtu vienu no otras. Šajā definīcijā 

papildus tādām kuģu lielumu 

raksturojošām īpašībām kā kuģu garums 

būtu jāietver mainīgie lielumi, kas saistīti 

ar šo zivsaimniecību vietējo darbības 

rādiusu, sociālo lomu piekrastes kopienās, 

ekoloģisko ietekmi, zvejas kapacitāti un 

uzņēmuma saimnieciskajiem datiem. 
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 Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt 

deleģētos aktus saskaņā ar 7. pantu 

attiecībā uz grozījumiem, kas vajadzīgi šī 

panta 2. punktā minēto prasību 

pielāgošanai tehnikas attīstībai. 

3.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt 

deleģētos aktus saskaņā ar 7. pantu 

attiecībā uz šī panta 2. punkta grozījumu, 

kas vajadzīgs atsauces uz attiecīgo ISO 

starptautisko standartu pielāgošanai 

tehnikas attīstībai. 

 

 Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2.  Pilnvaru pieņemt 5. panta 3. punktā 

minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 

uz nenoteiktu laiku no […]. 

2.  Pilnvaras pieņemt 5. panta 3. punktā 

minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 

uz piecu gadu laikposmu no [šī regulas 

stāšanās spēkā datums]. Komisija 

sagatavo ziņojumu par pilnvaru 

deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus 

pirms piecu gadu laikposma beigām. 

Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski 

pagarināta uz tāda paša ilguma 

laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments 

vai Padome neiebilst pret šādu 

pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms 

katra laikposma beigām. 

 

 

 


