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22.4.2015 A8-0128/54 

Pakeitimas  54 
Linnéa Engström 
Verts/ALE frakcijos vardu 
Anja Hazekamp 
GUE/NGL 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 
8 konstatuojamoji dalis 
 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8) atsižvelgiant į menkių, silkių ir šprotų 
rūšių dinamiką ir kartu turint omenyje šių 
rūšių žvejybos priegaudą, kurią sudaro 
Baltijos jūroje gyvenančios jūrin÷s 
plekšn÷s, švelnieji rombai, paprastosios 
upin÷s plekšn÷s ir paprastieji otai, der÷tų 
sukurti įvairioms rūšims taikomą žvejybos 
planą. Šio plano tikslas tur÷tų būti pasiekti 
ir išlaikyti atitinkamų išteklių didžiausią 
galimą tausios žvejybos laimikį; 

(8) atsižvelgiant į menkių, silkių ir šprotų 
rūšių dinamiką ir kartu turint omenyje šių 
rūšių žvejybos priegaudą, kurią sudaro 
Baltijos jūroje gyvenančios jūrin÷s 
plekšn÷s, švelnieji rombai, paprastosios 
upin÷s plekšn÷s ir paprastieji otai, galutinis 
tikslas yra sukurti įvairioms rūšims 
taikomą žvejybos planą. Šio plano tikslas 
tur÷tų būti atkurti, pasiekti ir išlaikyti 
atitinkamų rūšių populiacijas, viršijančias 
lygius, kuriems esant galima užtikrinti 
atitinkamų išteklių didžiausią galimą 
tausios žvejybos laimikį, kuo labiau 
sumažinant poveikį kitoms rūšims, pvz., 
jūriniams paukščiams ir jūros 
žinduoliams, ir visai jūrų aplinkai, kaip 
nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1380/2013 
2 straipsnio 2 dalyje; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/55 

Pakeitimas  55 

Linnéa Engström 
Verts/ALE frakcijos vardu 
Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 
GUE/NGL 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 
1 straipsnio 2 dalis 
 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Planas taip pat taikomas jūrin÷ms 
plekšn÷ms, paprastosioms upin÷ms 
plekšn÷ms, paprastiesiems otams ir 
švelniesiems rombams, sužvejotiems ICES 
22–32 pakvadračiuose žvejojant 
atitinkamus išteklius. 

2. Reglamentu taip pat numatomos 
priemon÷s, skirtos jūrinių plekšnių, 
paprastųjų upinių plekšnių, paprastųjų 
otų ir švelniųjų rombų priegaudoms, 
sužvejotoms ICES 22–32 pakvadračiuose, 
ir atsitiktinai sugautiems jūriniams 
paukščiams ir jūros žinduoliams, kurios 
bus taikomos žvejojant 1 dalyje nurodytus 
išteklius. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/56 

Pakeitimas  56 

Linnéa Engström 
Verts/ALE frakcijos vardu 
Ulrike Rodust 
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 
3 straipsnio 1 dalies b punktas 
 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) laikantis atsargumo principo užtikrinti 
jūrinių plekšnių, švelniųjų rombų, 
paprastųjų upinių plekšnių ir paprastųjų otų 
išteklių išsaugojimą. 

b) užtikrinti jūrinių plekšnių, švelniųjų 
rombų, paprastųjų upinių plekšnių ir 
paprastųjų otų išteklių dydžių, viršijančių 
dydžius, kuriais gali būti užtikrintas 
didžiausiais galimas tausios žvejybos 
laimikis, išsaugojimą. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/57 

Pakeitimas  57 

Linnéa Engström 
Verts/ALE frakcijos vardu 
Marco Affronte 
EFDD 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 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 

Komisijos pasiūlymo 4 straipsnyje nustatytos vert÷s buvo apytiksl÷s, kol nebuvo naujausios 
informacijos atlikus ICES lyginamosios analiz÷s procedūrą. ICES galutinius duomenis 
paskelb÷ 2015 m. kovo 31 d., taigi šiuo pakeitimu į daugiametį planą įrašomos naujos ICES 
vert÷s, kaip buvo susitarta per Žuvininkyst÷s komiteto balsavimą. 
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22.4.2015 A8-0128/58 

Pakeitimas  58 

Linnéa Engström 
Verts/ALE frakcijos vardu 
Anja Hazekamp 
GUE/NGL 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 2 a dalis (nauja) 
 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Žvejybos galimyb÷s nustatomos taip, 
kad būtų galima užtikrinti, jog būtų 
mažesn÷ kaip 5 proc. tikimyb÷, kad jos 
viršys 1 dalyje pateikiamoje lentel÷je 
nurodytas FMSY vertes. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/59 

Pakeitimas  59 

Linnéa Engström 
Verts/ALE 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 

5 straipsnio 2 a dalis (nauja) 
 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Jei bet kurių atitinkamų išteklių 
biomas÷s dydis tam tikrais metais tampa 
mažesnis nei toliau pateikiamoje lentel÷je 
nurodyti dydžiai, imamasi reikiamų 
priemonių tikslinei atitinkamo ištekliaus 
žvejybai sustabdyti: 

 Ištekliai Ribotas 
biomas÷s 
dydis 

(tonomis) 

 Vakarin÷s Baltijos 
jūros dalies menk÷s 

26 000 

 Rytin÷s Baltijos jūros 
dalies menk÷s 

63 000 

 Centrin÷s Baltijos 
jūros dalies silk÷s 

430 000 

 Rygos įlankos silk÷s nenustatyta 

 Botnijos jūros silk÷s nenustatyta 

 Botnijos įlankos 
silk÷s 

nenustatyta 

 Vakarin÷s Baltijos 
jūros dalies silk÷s 

90 000 

 Baltijos šprotai 410 000 

Or. en 
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Pagrindimas 

Lentel÷je pateikiami duomenys atitinka ICES B-ribos vertes – ribą, kurią pasiekus kiltų 
gr÷sm÷ išteklių reprodukciniam paj÷gumui ir d÷l to jie nepakankamai pasipildytų. Norint 
užtikrinti visišką pasipildymą, tikslin÷ žvejyba tur÷tų būti sustabdyta iki ištekliai atsistatytų. 
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22.4.2015 A8-0128/60 

Pakeitimas  60 

Linnéa Engström 
Verts/ALE frakcijos vardu 
Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 
GUE/NGL 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 
6 straipsnio 1 dalies įžangin÷ dalis 
 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Jei mokslin÷se rekomendacijose 
teigiama, kad yra iškilusi gr÷sm÷ kurių 
nors Baltijos jūros jūrinių plekšnių, 
paprastųjų upinių plekšnių, paprastųjų otų 
ar švelniųjų rombų išteklių išsaugojimui, 
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus pagal 15 straipsnį d÷l 
konkrečių išsaugojimo priemonių, taikomų 
ištekliui, kuriam yra iškilusi gr÷sm÷, ir d÷l 
bet kurio iš šių dalykų: 

1. Jei mokslin÷se rekomendacijose 
teigiama, kad yra iškilusi gr÷sm÷ kurių 
nors Baltijos jūros jūrinių plekšnių, 
paprastųjų upinių plekšnių, paprastųjų otų 
ar švelniųjų rombų išteklių išsaugojimui, 
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus pagal 15 straipsnį d÷l 
konkrečių išsaugojimo priemonių, skirtų 
jūrinių plekšnių, paprastųjų upinių 
plekšnių, paprastųjų otų ir švelniųjų 
rombų priegaudoms, bei siekiant kuo 
labiau sumažinti atsitiktinį jūrinių 
paukščių ir jūros žinduolių sugavimą ir 
d÷l šių techninių priemonių: 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/61 

Pakeitimas  61 

Linnéa Engström 
Verts/ALE frakcijos vardu 
Anja Hazekamp, Marisa Matias 
GUE/NGL 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 
14 straipsnis 
 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisija užtikrina, kad po plano 
įsigaliojimo pra÷jus šešeriems metams ir 
po to kas šešerius metus būtų įvertintas šio 
plano poveikis ištekliams, kuriems 
taikomas šis reglamentas, ir tų išteklių 
žvejybai, visų pirma siekiant atsižvelgti į 
mokslinių rekomendacijų pasikeitimus. Šių 
vertinimų rezultatus Komisija pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai. 

Komisija užtikrina, kad po plano 
įsigaliojimo pra÷jus šešeriems metams ir 
po to kas šešerius metus būtų įvertintas šio 
plano poveikis ištekliams, kuriems 
taikomas šis reglamentas, ir tų išteklių, taip 
pat jūrinių paukščių ir jūros žinduolių 
žvejybai, visų pirma siekiant atsižvelgti į 
mokslinių rekomendacijų pasikeitimus. Šių 
vertinimų rezultatus Komisija pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/62 

Pakeitimas  62 

Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 
GUE/NGL 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 

6 straipsnio antraštin÷ dalis 
 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Priemon÷s, kurių imamasi iškilus gr÷smei 
jūrin÷ms plekšn÷ms, paprastosioms 
upin÷ms plekšn÷ms, paprastiesiems otams 
ir švelniesiems rombams 

Technin÷s jūrinių plekšnių, paprastųjų 
upinių plekšnių, paprastųjų otų ir 
švelniųjų rombų ir kito atsitiktinio 
laimikio išsaugojimo priemon÷s 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/63 

Pakeitimas  63 

Marco Affronte 
EFDD frakcijos vardu 
Anja Hazekamp 
GUE/NGL 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 
3 straipsnio 1 dalies įžangin÷ dalis 
 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Planu siekiama pad÷ti įgyvendinti 
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 
straipsnyje išvardytus bendros 
žuvininkyst÷s politikos tikslus, visų pirma: 

1. Planu užtikrinama, kad bus pasiekti 
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 
2 straipsnyje ir Jūrų strategijos pagrindų 
direktyvoje Nr. 2008/56/EB išvardyti 
bendros žuvininkyst÷s politikos tikslai, 
visų pirma: 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/64 

Pakeitimas  64 

Marco Affronte 
EFDD frakcijos vardu 
Anja Hazekamp 
GUE/NGL frakcijos vardu 
Linnéa Engström 
Verts/ALE 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 
9 straipsnio 2 dalis 
 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. 1 dalyje nurodytomis priemon÷mis 
siekiama 3 straipsnio tikslų, ypač susijusių 
su jauniklių ir neršiančių žuvų apsauga. 

2. 1 dalyje nurodytomis priemon÷mis 
siekiama 3 straipsnio tikslų, ypač susijusių 
su jauniklių ir neršiančių žuvų apsauga, 
taip pat der÷jimo su Sąjungos aplinkos 
teis÷s aktais, kaip nustatyta 3a straipsnyje, 
ir siekiama užtikrinti, kad žvejybos veikla, 
pvz., atsitiktinis jūrinių paukščių ir jūros 
žinduolių sugavimas, jūrų ekosistemai 
darytų kuo mažesnį neigiamą poveikį. 

Or. en 

 
 


