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22.4.2015 A8-0128/50 

Pakeitimas  50 
Jarosław Wałęsa, Gabriel Mato 
PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0128/2015 
Jarosław Wałęsa 
Daugiametis Baltijos jūros menkių, silkių ir šprotų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos 

planas 

COM(2014) 0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
25 konstatuojamoji dalis 
 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(25) laiko atžvilgiu tikimasi, kad 
aptariamų išteklių didžiausias galimas 
tausios žvejybos laimikis bus pasiektas iki 
2015 m. Jį pasiekus, jis tur÷tų būti 
išlaikytas; 

(25) laiko atžvilgiu d÷l atitinkamų išteklių 
iškeltą tikslą reik÷tų pasiekti, kai 
įmanoma, iki 2015 m. Pasiekti išteklių 
naudojimo lygius iki v÷lesn÷s datos tur÷tų 
būti leidžiama tik tuo atveju, jeigu jų 
įgyvendinimas iki 2015 m. labai pakenktų 
socialiniam ir ekonominiam susijusių 
žvejybos laivynų tvarumui. Po 2015 m. 
tuos lygius reik÷tų pasiekti kiek įmanoma 
anksčiau ir jokiu atveju ne v÷liau kaip 
2020 m. Nuo šių datų pasiektą tikslą 
reik÷tų išlaikyti; 

Or. en 



 

AM\1058812LT.doc  PE555.109v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

22.4.2015 A8-0128/51 

Pakeitimas  51 

Jarosław Wałęsa, Gabriel Mato 
PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0128/2015 
Jarosław Wałęsa 
Daugiametis Baltijos jūros menkių, silkių ir šprotų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos 

planas 

COM(2014) 0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

4 straipsnio 1 dalis 
 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Atitinkamų išteklių tikslinis žuvų 
mirtingumas d÷l žvejybos turi būti 
pasiektas iki 2015 m. ir nuo to laiko jis 
turi būti išlaikomas šiuose intervaluose: 

1. Nustatant atitinkamų išteklių 
mirtingumo d÷l žvejybos tikslą reikia 
atsižvelgti į naujausias mokslines 
rekomendacijas ir, kai įmanoma, jį 
reik÷tų pasiekti iki 2015 m. ir ne v÷liau 
kaip 2020 m., palaipsniui didinant 
pasiektą lygį ir po to jį išlaikant. 
Nustatomi tokie atitinkamų išteklių 
mirtingumo d÷l žvejybos koeficiento 
intervalai: 

Ištekliai Tikslinio žuvų 
mirtingumo d÷l 

žvejybos 

intervalas 

Ištekliai Mirtingumo d÷l 

žvejybos tikslo 
intervalas 

Vakarin÷s 

Baltijos jūros 

dalies menk÷s 

0,23–0,29 Vakarin÷s 

Baltijos jūros 

dalies menk÷s 

0–FMSY 

Rytin÷s Baltijos 

jūros dalies 

menk÷s 

0,41–0,51 Rytin÷s Baltijos 

jūros dalies 

menk÷s 

0–FMSY 

Centrin÷s Baltijos 

jūros dalies silk÷s 

0,23–0,29 Centrin÷s Baltijos 

jūros dalies silk÷s 

0–FMSY 

Rygos įlankos 

silk÷s 

0,32–0,39 Rygos įlankos 

silk÷s 

0–FMSY 

Botnijos jūros 

silk÷s 

0,13–0,17 Botnijos jūros 

silk÷s 

0–FMSY 

Botnijos įlankos 

silk÷s 

nenustatyta Botnijos įlankos 

silk÷s 

nenustatyta 

Vakarin÷s 0,25–0,31 Vakarin÷s 0–FSMY 
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Baltijos jūros 

dalies silk÷s 

Baltijos jūros 

dalies silk÷s 

Baltijos šprotai 0,26–0,32 Baltijos šprotai 0–FMSY 
 Reik÷tų naudoti naujausiose patikimose 

mokslin÷se rekomendacijose naudojamas 
FMSY (didžiausiu galimu tausios žvejybos 
laimikiu grindžiamo mirtingumo d÷l 
žvejybos) vertes ir reik÷tų siekti, kad 
mirtingumas d÷l žvejybos (F) būtų 
mažesnis už FMSY. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/52 

Pakeitimas  52 

Nils Torvalds 
ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0128/2015 
Jarosław Wałęsa 
Daugiametis Baltijos jūros menkių, silkių ir šprotų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos 

planas 

COM(2014) 0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

4 straipsnio 1 dalis 
 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Atitinkamų išteklių tikslinis žuvų 
mirtingumas d÷l žvejybos turi būti 
pasiektas iki 2015 m. ir nuo to laiko jis 
turi būti išlaikomas šiuose intervaluose: 

1. Nustatant atitinkamų išteklių 
mirtingumo d÷l žvejybos tikslą reikia 
atsižvelgti į naujausias mokslines 
rekomendacijas ir, kai įmanoma, jį 
reik÷tų pasiekti iki 2015 m. ir ne v÷liau 
kaip 2020 m., palaipsniui didinant 
pasiektą lygį ir po to jį išlaikant. 
Nustatomi tokie atitinkamų išteklių 
mirtingumo d÷l žvejybos koeficiento 
intervalai: 

Ištekliai Tikslinio žuvų 
mirtingumo d÷l 

žvejybos 

intervalas 

Ištekliai Mirtingumo d÷l 

žvejybos tikslo 
intervalas: 

Vakarin÷s 

Baltijos jūros 

dalies menk÷s 

0,23–0,29 Vakarin÷s 

Baltijos jūros 

dalies menk÷s 

0–0,26 

Rytin÷s Baltijos 

jūros dalies 

menk÷s 

0,41–0,51 Rytin÷s Baltijos 

jūros dalies 

menk÷s 

0–FMSY 

Centrin÷s Baltijos 

jūros dalies silk÷s 

0,23–0,29 Centrin÷s Baltijos 

jūros dalies silk÷s 

0–0,22 

Rygos įlankos 

silk÷s 

0,32–0,39 Rygos įlankos 

silk÷s 

0–0,32 

Botnijos jūros 

silk÷s 

0,13–0,17 Botnijos jūros 

silk÷s 

0–0,12 
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Botnijos įlankos 

silk÷s 

nenustatyta Botnijos įlankos 

silk÷s 

0–FMSY 

Vakarin÷s 

Baltijos jūros 

dalies silk÷s 

0,25–0,31 Vakarin÷s 

Baltijos jūros 

dalies silk÷s 

0–0,32 

Baltijos šprotai 0,26–0,32 Baltijos šprotai 0–0,26 

 Mirtingumas d÷l žvejybos (F) tur÷tų 
sudaryti 0,8 FMSY vert÷s. 

Or. en 

Pagrindimas 

ICES 2015 m. kovo 31 d. paskelb÷ savo galutinius duomenis. Šis pakeitimas yra techninio 
pobūdžio atnaujinimas: kaip patvirtinta Žuvininkyst÷s komitete, į Reglamento 4 straipsnį 
įtraukiamos naujausios atnaujintos ICES vert÷s. 
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22.4.2015 A8-0128/53 

Pakeitimas  53 

Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 
S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0128/2015 
Jarosław Wałęsa 
Daugiametis Baltijos jūros menkių, silkių ir šprotų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos 

planas 

COM(2014) 0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

4 straipsnio 1 a dalis (nauja) 
 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Gavus naujus mokslinius duomenis, 
susijusius su mirtingumu arba mažiausiu 
neršiančių žuvų biomas÷s lygiu, Komisijai 
pagal 15 straipsnį suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus tam, kad 
planą būtų galima peržiūr÷ti atsižvelgiant 
į naujausius mokslinius duomenis. Šis 
atnaujinimas tur÷tų būti atliekamas per 
pagrįstą laikotarpį, siekiant atsižvelgti į 
žvejybos veiklą ir sudaryti sąlygas steb÷ti 
patvirtintų priemonių d÷l biomas÷s 
veiksmingumą. 

Or. en 

 

 


