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LV Vienoti daudzveidībā LV 

11.1.2018 A8-0381/293 

Grozījums Nr.  293 

Marco Affronte 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zvejas resursu saglabāšana un jūras ekosistēmu aizsardzība ar tehniskiem pasākumiem 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Regulas priekšlikums 

7. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Tehniskajiem pasākumiem būtu 

jāpalīdz īstenot KZP mērķus, proti, zvejot 

maksimālajā ilgtspējīgas ieguves apjomā, 

samazināt nevēlamas nozvejas un izskaust 

izmetumus, un jāpalīdz sasniegt labu vides 

stāvokli, kā noteikts Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīvā 2008/56/EK18. 

(7) Tehniskajiem pasākumiem būtu 

jāpalīdz īstenot KZP mērķus, lai atjaunotu 

zvejotās sugas virs līmeņa, kas var 

nodrošināt maksimālo ilgtspējīgas ieguves 

apjomu, samazināt nevēlamas nozvejas un 

izskaust izmetumus, un jāpalīdz sasniegt 

labu vides stāvokli, kā noteikts Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvā 

2008/56/EK18. 

_________________ _________________ 

18 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. 

gada 17. jūnija Direktīva 2008/56/EK, ar 

ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai jūras 

vides politikas jomā (OV L 164, 

25.6.2008., 19. lpp.). 

18 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. 

gada 17. jūnija Direktīva 2008/56/EK, ar 

ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai jūras 

vides politikas jomā (OV L 164, 

25.6.2008., 19. lpp.). 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

11.1.2018 A8-0381/294 

Grozījums Nr.  294 

Marco Affronte 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zvejas resursu saglabāšana un jūras ekosistēmu aizsardzība ar tehniskiem pasākumiem 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (da) nodrošina, ka ir izpildīti 

nosacījumi, kas paredzēti Komisijas 

Lēmumā 2010/477/ES izklāstītajā 1., 3., 4. 

un 6. raksturlielumā. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

11.1.2018 A8-0381/295 

Grozījums Nr.  295 

Marco Affronte 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zvejas resursu saglabāšana un jūras ekosistēmu aizsardzība ar tehniskiem pasākumiem 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) nodrošināt to, ka par minimālo 

saglabāšanas references izmēru mazāku 

jūras sugu īpatņu nozvejas saskaņā ar 

Regulas (ES) Nr. 1380/2013 2. panta 2. 

punktu un 15. pantu nepārsniedz 5 % (pēc 

tilpuma); 

(a) apjomu, kādā par minimālo 

saglabāšanas references izmēru mazāku 

jūras sugu īpatņu nozvejas tiek 

pakāpeniski samazinātas līdz līmenim, kas 

ir par 50% zemāks nekā pašreizējais 

līmeni galvenajās zivsaimniecības jomās, 

ievērojot 1.a punktā paredzēto procedūru, 

piecu gadu laikā no šīs regulas 

publicēšanas dienas.  

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

11.1.2018 A8-0381/296 

Grozījums Nr.  296 

Marco Affronte 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zvejas resursu saglabāšana un jūras ekosistēmu aizsardzība ar tehniskiem pasākumiem 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 1. punkts – 1. daļa (jauna) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Neatkarīgi no 2. panta noteikumiem šo 

pantu piemēro starptautiskos ūdeņos un 

trešo valstu ūdeņos. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

11.1.2018 A8-0381/297 

Grozījums Nr.  297 

Marco Affronte 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zvejas resursu saglabāšana un jūras ekosistēmu aizsardzība ar tehniskiem pasākumiem 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts – 1. daļa (jauna) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Ja dalībvalstis neiesniedz kopīgus 

ieteikumus, Komisija tiek pilnvarota 

pieņemt deleģētos aktus, lai grozītu vai 

noteiktu minimālos saglabāšanas 

references izmērus, kas minēti V–X 

pielikuma A daļā, vajadzības gadījumā 

nodrošinot jūras sugu mazuļu 

aizsardzību. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/298 

Grozījums Nr.  298 

Marco Affronte 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zvejas resursu saglabāšana un jūras ekosistēmu aizsardzība ar tehniskiem pasākumiem 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Regulas priekšlikums 

25. pants – 1.a daļa (jauna) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Ja dalībvalstis neiesniedz kopīgus 

ieteikumus, Komisija ir pilnvarota 

pieņemt deleģētos aktus, lai varētu 

izmantot iepriekš minētos dabas 

saglabāšanas pasākumus jutīgu sugu un 

dzīvotņu aizsardzībai. 

Or. en 

 

 


