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11.1.2018 A8-0381/299 

Pakeitimas 299 

Nils Torvalds 

ALDE 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 

8 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (8a) kiekybinių tikslų reikia tam, kad 

vyktų veiksminga regionalizavimo 

procedūra, sykiu užtikrinant vienodas 

sąlygas visuose ES jūrų regionuose; 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

11.1.2018 A8-0381/300 

Pakeitimas 300 

Nils Torvalds 

ALDE 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) padėti įgyvendinti Direktyvos 

2008/56/EB I priede nustatytų 1, 3, 4 ir 6 

deskriptorių nuostatas. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/301 

Pakeitimas 301 

Nils Torvalds 

ALDE 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) užtikrinti, kad sužvejojami 

mažesnio nei mažiausio išteklių 

išsaugojimą užtikrinančio orientacinio 

dydžio jūrų gyvūnų kiekiai būtų 

palaipsniui sumažinti iki tokio kiekio, 

kuris būtų 25 % mažesnis už konkrečius 

pagrindinių tipų žvejybai nustatytus 

kiekius, nurodytus 1a dalyje, per šešerius 

metus nuo šio reglamento paskelbimo 

dienos. 
Laikantis Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 

18 straipsnyje nustatytos tvarkos, 

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, kuriais 

patikslinamas sumažinimo procentas, 

nurodytas pirmesnėje pastraipoje, 

remiantis STECF patvirtintais moksliniais 

tyrimais. 

Patikslintas sumažinimo procentas 

nustatomas laikantis tos pačios 

procedūros kas šešerius metus, 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/302 

Pakeitimas 302 

Nils Torvalds 

ALDE 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 a dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Komisijai pagal šio reglamento 32 

straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 

1380/2013 18 straipsnį suteikiami 

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 

kuriais papildomas šis reglamentas ir šio 

straipsnio 1 dalies a punkto taikymo 

tikslais apibrėžiama: 

 a) tame punkte nurodyta pagrindinių tipų 

žvejyba, 

 b) dabartiniai jūrų gyvūnų, nesiekiančių 

mažiausio išteklių išsaugojimą 

užtikrinančio orientacinio dydžio, 

laimikiai kiekvienos iš tų pagrindinių tipų 

žvejybos atveju, remiantis valstybių narių 

pateiktais 2010–2015 bazinių metų 

duomenimis. 

 Šiame straipsnyje nurodytų deleguotųjų 

aktų nuostatų taikymo tikslu valstybės 

narės gali pateikti bendrą rekomendaciją 

pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 

straipsnio 1 dalį per 12 mėnesių po šio 

reglamento įsigaliojimo dienos. 

 Jeigu per šiame straipsnyje nurodytą 12 

mėnesių terminą bendra rekomendacija 

nepateikiama, Komisija priima tokius 

deleguotuosius aktus per 18 mėnesių po 

šio reglamento įsigaliojimo dienos. 
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