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11.9.2017 A8-0263/80 

Pakeitimas 80 

Nils Torvalds 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Šiaurės jūros priedugnio žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(12) rekomenduojama nustatyti tikslinį 

mirtingumą dėl žvejybos (F), kuris atitinka 

DGTŽL siekimo ir išlaikymo tikslą, 

išreikštą verčių intervalais, atitinkančiais 

didžiausio galimo tausios žvejybos 

laimikio ribas (FMSY). Remiantis 

mokslinėmis rekomendacijomis, šios ribos 

yra būtinos, siekiant užtikrinti lankstumą, 

atsižvelgiant į mokslinių rekomendacijų 

patobulinimus, prisidėti prie įpareigojimo 

iškrauti laimikį įgyvendinimo ir atsižvelgti 

į mišrios žvejybos charakteristikas. FMSY 

intervalai buvo apskaičiuoti Tarptautinės 

jūrų tyrinėjimo tarnybos (ICES) ir jais 
turėtų užtikrinti ne daugiau nei 5 % 

ilgalaikio laimikio, palyginti su DGTŽL6. 

Viršutinė intervalo vertė nustatoma taip, 

kad galimybės, kad išteklių Blim arba 

gausoslimit vertė nesumažėtų daugiau nei 

5 %. Ši viršutinė riba taip pat atitinka 

ICES „rekomendacijų taisyklę“7, 

remiantis kuria, nustatyta, kad kai 

neršiančių žuvų išteklių biomasė ar gausa 

yra nedidelės, F vertė turi būti sumažinta 

tiek, kad neviršytų viršutinės ribos, lygios 

FMSY taško vertei, padaugintai iš 

neršiančių žuvų išteklių biomasės ar 

gausos rodiklio atitinkamais BLSK 

metais, padalinus iš DGTŽL Btrigger 

arba gausoslimit vertės. ICES pasitelkia 

šiuos svarstymus ir rekomendacijų 

(12) derėtų nustatyti tikslinį mirtingumą 

dėl žvejybos (F), atitinkantį MSY siekimo 

ir išlaikymo tikslą, kuris būtų išreikštas 

reikšmių, atitinkančių didžiausio galimo 

tausios žvejybos laimikio siekį, intervalais 

(FMSY). Tokie mokslinėmis 

rekomendacijomis grindžiami intervalai 

reikalingi tam, kad būtų užtikrinamas 

lankstumas, atsižvelgiant į mokslinių 

rekomendacijų kaitą, siekiant prisidėti prie 

įpareigojimo iškrauti laimikį įgyvendinimo 

ir atsižvelgti į mišriosios žvejybos 

ypatumus. FMSY naudojimo lygis turėtų 

būti viršutinė naudojimo riba; 



 

AM\1134041LT.docx  PE605.639v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

taisyklę, teikdama mokslines 

rekomendacijas dėl mirtingumo dėl 

žvejybos ir galimo laimikio; 

___________________  

6 ES reikalavimas ICES pateikti FMSY 

ribas pasirinktiems Šiaurės ir Baltijos 

jūros ištekliams 

 

7 Bendras ICES rekomendacijų 

kontekstas, 2015 m. liepa. 

 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/81 

Pakeitimas 81 

Nils Torvalds 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Šiaurės jūros priedugnio žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) siekiant nustatyti žvejybos 

galimybes, įprastai turi būti nustatyta 

viršutinė FMSY riba, o jeigu atitinkami 

ištekliai yra geros būklės – viršutinė riba 

konkretiems atvejams. Žvejybos galimybių 

viršutinę ribą nustatyti galima, tik jeigu 

atsižvelgiant į mokslines rekomendacijas 

ar įrodymus, tai yra būtina, siekiant šiame 

reglamente apibrėžtų mišrios žvejybos 

tikslų, arba jei dėl tos pačios rūšies arba 

kelių rūšių išteklių dinamikos ištekliams 

gresia didelė žala arba siekiant apriboti 

kasmetinį žvejybos galimybių kitimą; 

Išbraukta. 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/82 

Pakeitimas 82 

Nils Torvalds 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Šiaurės jūros priedugnio žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 2 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Remiantis Reglamento (ES) Nr. 

1380/2013 16 straipsnio 4 dalimi, žvejybos 

galimybės turi atitikti šio reglamento I 

priedo A dalyje nurodytus tikslinius 

mirtingumo dėl žvejybos intervalus. 

2. Remiantis Reglamento (ES) Nr. 

1380/2013 16 straipsnio 4 dalimi, žvejybos 

galimybės turi atitikti šio reglamento I 

priede nurodytus tikslinio mirtingumo dėl 

žvejybos intervalus. 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/83 

Pakeitimas 83 

Nils Torvalds 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Šiaurės jūros priedugnio žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 4 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Nepaisant 2 ir 3 punkto, išteklių 

žvejybos galimybės gali būti nustatytos, 

remiantis mirtingumo dėl žvejybos 

intervalais, kaip nurodyta I priedo B 

skiltyje, jeigu atitinkami ištekliai viršija 

minimalų neršiančių žuvų išteklių 

biomasės atskaitos tašką, kaip nurodyta II 

priedo A skiltyje: 

Išbraukta. 

a) jeigu, remiantis mokslinėmis 

rekomendacijomis ar įrodymais, mišrios 

žvejybos atveju tai yra būtina, siekiant 3 

straipsnyje numatytų plano tikslų; 

 

b) jeigu, remiantis mokslinėmis 

rekomendacijomis ar įrodymais, tai yra 

būtina, siekiant išvengti rimtos žalos tos 

pačios rūšies arba kelių rūšių išteklių 

dinamikai; arba 

 

c) siekiant apriboti žvejybos 

galimybių kaitą iš eilės einančiais metais 

ne daugiau nei 20 %. 

 

Or. en 



 

AM\1134041LT.docx  PE605.639v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

11.9.2017 A8-0263/84 

Pakeitimas 84 

Nils Torvalds 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Šiaurės jūros priedugnio žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jeigu mokslinėse rekomendacijose 

nurodyta, kad būtina imtis ištaisomųjų 

veiksmų, siekiant užtikrinti 3–7 grupių 

priedugnio žuvų išteklių apsaugą, arba 

jeigu bet kokių 1 grupei priskiriamų 

neršiančių žuvų išteklių biomasė ar bet 

kokių 2 grupei priskirtų funkcinių vienetų 

gausa tam tikrais metais nesiekia išteklių 

išsaugojimo lygio atskaitos taškų, 

nurodytų šio reglamento II priedo A 

skiltyje, Komisija gali priimti 

deleguotuosius aktus, remdamasi šio 

reglamento 18 straipsniu ir Reglamento 

(ES) Nr. 1380/2013 18 straipsniu dėl: 

Jeigu mokslinėse rekomendacijose 

nurodyta, kad būtina imtis papildomų 

veiksmų siekiant užtikrinti, kad visa 

žvejyba, kuriai taikomas šis reglamentas, 

būtų valdoma laikantis šio reglamento 3 

straipsnio, Komisijai pagal šio reglamento 

18 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 

1380/2013 18 straipsnį suteikiami 

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 

Nepaisant 18 straipsnio 1 ir 3 dalių 

nuostatų, Komisija gali priimti 

deleguotuosius aktus tais atvejais, kai nėra 

tose dalyse nurodytos bendros 

rekomendacijos. Tie deleguotieji aktai 

apima priemones dėl: 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/85 

Pakeitimas 85 

Nils Torvalds 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Šiaurės jūros priedugnio žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedas 

 

Komisijos siūlomas tekstas 

 

1. 1 grupė 

  

Ištekliai Tikslinio mirtingumo dėl žvejybos intervalas, 

atitinkantis siekiamą didžiausią galimą tausų žuvų 

laimikį (FMSY) 

A skiltis B skiltis 

Šiaurės jūros atlantinės 

menkės 
0,22 – 0,33 0,33 – 0,49 

Juodadėmės menkės 0,25 – 0,37 0,37 – 0,52 

Šiaurės jūros plekšnės 0,13 – 0,19 0,19 – 0,27 

Ledjūrio menkės 0,20 – 0,32 0,32 – 0,43 

Šiaurės jūros paprastieji 

jūros liežuviai 
0,11 – 0,20 0,20 – 0,37 

Kategato sąsiaurio 
paprastieji jūros liežuviai 

0,19 – 0,22 0,22 – 0,26 

Šiaurės jūros paprastieji 

merlangai 
nenustatyta nenustatyta 

 

2. 2 grupė 

  

Norveginiai omarai pagal 

funkcinius vienetus (FV) 

Tikslinio mirtingumo dėl žvejybos intervalas, 

atitinkantis didžiausią galimą tausų žuvų laimikį 

(FDGTŽL)  (žvejybos norma) 

A skiltis B skiltis 

3 ir 4 FV IIIa kvadratas 0,056 – 0,079 0,079 – 0,079 

Farno gilumos FV 6 0,07 – 0,081 0,081 – 0,081 

Šiaurės jūros Fladen 

Ground FV 7 

0,066 – 0,075 0,075 – 0,075 

Forto fjordas FV 8 0,106 – 0,163 0,163 – 0,163 

Mario fjordas FV 9 0,091 – 0,118 0,118 – 0,118 
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Pakeitimas 

 

1. 1 grupė 

  

Skaičiai lentelėje pateikti pagal naujausias ICES specialiai pagal prašymą parengtas 

rekomendacijas „ES prašymas ICES pateikti tam tikrų Šiaurės jūros ir Baltijos jūros 

išteklių FMSY intervalus“. 

IŠTEKLIAI Tikslinio mirtingumo dėl žvejybos intervalai, atitinkantys 

didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį (FMSY) 

IV parajonio, VIId kvadrato 

ir IIIa kvadrato vakarinės 

dalies atlantinės menkės 

FMSY lower – FMSY  

IV parajonio, VIa kvadrato 

ir IIIa kvadrato vakarinės 

dalies juodadėmės menkės 

FMSY lower – FMSY  

IV parajonio ir IIIa 

kvadrato jūrinės plekšnės 
FMSY lower – FMSY  

IV ir VI parajonių ir IIIa 

kvadrato ledjūrio menkės  
FMSY lower – FMSY  

IV parajonio paprastieji 

jūrų liežuviai 
FMSY lower – FMSY  

IIIa kvadrato ir 22–24 

pakvadračių paprastieji jūrų 

liežuviai 

FMSY lower – FMSY  

IV parajonio ir VIId 

kvadrato paprastieji 

merlangai 

FMSY lower – FMSY  

IIIa kvadrato ir IV bei VI 

parajonių europiniai jūrų 

velniai 

FMSY lower – FMSY  

IVa kvadrato rytinės dalies 

ir IIIa kvadrato šiaurinės 

paprastosios krevetės 

FMSY lower – FMSY  

 

2. 2 grupė 

  

Skaičiai lentelėje pateikti pagal naujausias ICES specialiai pagal prašymą parengtas 

rekomendacijas „ES prašymas ICES pateikti tam tikrų Šiaurės jūros ir Baltijos jūros 

išteklių FMSY intervalus“. 

Norveginiai omarai pagal 

funkcinius vienetus (FV) 

Tikslinio mirtingumo dėl žvejybos intervalai, atitinkantys 

didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį (FMSY) (žvejybos 

norma) 

 A skiltis  

IIIa kvadrato 3 ir 4 FV FMSY lower – FMSY  

Farno gilumos 6 FV FMSY lower – FMSY  
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Fladeno daubos 7 FV FMSY lower – FMSY  

Forto fjordo 8 FV FMSY lower – FMSY  

Mario fjordo 9 FV FMSY lower – FMSY  

 

Or. en 

 

 

 


