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LT Suvienijusi įvairovę LT 

11.1.2018 A8-0381/293 

Pakeitimas 293 

Marco Affronte 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Žuvininkystės išteklių išsaugojimas ir jūrų ekosistemų apsauga taikant technines priemones 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) techninėmis priemonėmis turėtų 

būti padedama siekti BŽP tikslų žvejoti 

neviršijant didžiausio galimo tausios 

žvejybos laimikio, sumažinti 

nepageidaujamą laimikį, atsisakyti 

laimikio išmetimo į jūrą ir prisidėti prie 

geros aplinkos būklės (GAB) užtikrinimo, 

kaip nustatyta Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvoje 2008/56/EB18 ; 

(7) techninėmis priemonėmis turėtų 

būti padedama siekti BŽP tikslų atkurti 

žvejojamų rūšių gyvūnų išteklius iki 

dydžio, kuris viršytų dydį, kuriam esant 

galimas didžiausias tausios žvejybos 

laimikis, sumažinti nepageidaujamą 

laimikį, užtikrinti, kad laimikis nebebūtų 

išmetamas į jūrą, ir prisidėti prie geros 

aplinkos būklės (GAB) užtikrinimo, kaip 

nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvoje 2008/56/EB18; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/294 

Pakeitimas 294 

Marco Affronte 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Žuvininkystės išteklių išsaugojimas ir jūrų ekosistemų apsauga taikant technines priemones 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 da) užtikrinti, kad būtų įvykdytos 

Komisijos sprendime 2010/477/ES 

nurodytos 1, 3, 4 ir 6 deskriptorių sąlygos. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/295 

Pakeitimas 295 

Marco Affronte 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Žuvininkystės išteklių išsaugojimas ir jūrų ekosistemų apsauga taikant technines priemones 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) užtikrinti, kad sugautų mažesnio 

nei mažiausio išteklių išsaugojimą 

užtikrinančio orientacinio dydžio jūrų 

gyvūnų kiekiai neviršytų 5 proc. pagal 

Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 

straipsnio 2 dalį ir 15 straipsnį,  

a) taikyti mastą, kuriuo sužvejojami 

mažesnio nei mažiausio išteklių 

išsaugojimą užtikrinančio orientacinio 

dydžio jūrų gyvūnų kiekiai būtų 

palaipsniui sumažinti iki tokių kiekių, 

kurie būtų 50% mažesni už dabartinius 

pagrindinių tipų žvejybai taikomus 

kiekius, nustatomus laikantis 1a dalyje 

nurodytos procedūros, perpenkerius 

metus nuo šio reglamento paskelbimo 

dienos. 

Or. en 
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 LT 

11.1.2018 A8-0381/296 

Pakeitimas 296 

Marco Affronte 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Žuvininkystės išteklių išsaugojimas ir jūrų ekosistemų apsauga taikant technines priemones 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Nepaisant 2 straipsnio nuostatų, šis 

straipsnis taikomas tarptautiniams 

vandenims ir trečiųjų valstybių 

vandenims. 

Or. en 
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 LT 

11.1.2018 A8-0381/297 

Pakeitimas 297 

Marco Affronte 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Žuvininkystės išteklių išsaugojimas ir jūrų ekosistemų apsauga taikant technines priemones 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Jeigu valstybės narės nepateikia bendrų 

rekomendacijų, Komisijai suteikiami 

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 

kuriais iš dalies pakeičiami arba 

nustatomi V–X priedų A dalyse nustatyti 

mažiausi išteklių išsaugojimą 

užtikrinantys orientaciniai dydžiai, kai tai 

būtina siekiant apsaugoti jūrų gyvūnų 

jauniklius. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/298 

Pakeitimas 298 

Marco Affronte 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Žuvininkystės išteklių išsaugojimas ir jūrų ekosistemų apsauga taikant technines priemones 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

25 straipsnio 1 a pastraipa (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Jeigu valstybės narės nepateikia bendrų 

rekomendacijų, Komisijai suteikiami 

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 

kad būtų galima taikyti minėtas gamtos 

išsaugojimo priemones, siekiant apsaugoti 

pažeidžiamas rūšis ir buveines. 

Or. en 

 

 


