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10.1.2018 A8-0381/316 

Pakeitimas 316 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

ENF 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 

V priedo B dalies 1 dalies lentelė 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tralo 

maišo 

tinklini

o 

audeklo 

akių 

dydis 

Geografiniai 

rajonai 

Sąlygos 

Ne 

mažesn

is kaip 

120 

mm 

Visas rajonas Nenurodyta 

Ne 

mažesn

is kaip 

80 mm 

Visas rajonas Specializuotoji 

norveginių omarų 

(Nephrops 

norvegicus) arba 

rūšių, kurioms 

netaikomi 

sužvejojamo 

kiekio 

apribojimai, 

žvejyba.  

Pritvirtinamas 

tinklinio audeklo 

gabalas, kurio 

kvadratinės akys 

ne mažesnės kaip 

120 mm, arba 

Tralo 

maišo 

tinklini

o 

audeklo 

akių 

dydis 

Geografiniai 

rajonai 

Sąlygos 

Ne 

mažesn

is kaip 

100 

mm 

Visas rajonas Nenurodyta 

Ne 

mažesn

is kaip 

80 mm 

Visas rajonas Specializuotoji 

norveginių omarų 

(Nephrops 

norvegicus) arba 

rūšių, kurioms 

netaikomi 

sužvejojamo 

kiekio 

apribojimai, 

žvejyba. 

Įmontuojama 

sekcija, kurios 

tinklo kvadratinės 

akys ne mažesnės 

kaip 120 mm, arba 

rūšiuojamosios 
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rūšiuojamosios 

grotelės, tarp 

kurių strypelių 

atstumas ne 

didesnis kaip 5 

mm, arba 

lygiavertis 

selektyvumo 

užtikrinimo 

įtaisas. 

Ne 

mažesn

is kaip 

80 mm 

ICES IVb 

kvadratas į 

pietus nuo 

54° 30' 

šiaurės 

platumos ir 

ICES IVc 

kvadratas 

Specializuotoji 

jūrų liežuvių 

žvejyba 

plačiažiočiais 
tralais arba [tralais 

su elektros srovės 

impulsais].  Prie 

viršutinės 

priekinės tinklo 

pusės 

pritvirtinamas 

tinklinio audeklo 

gabalas, kurio 

kvadratinių akių 

dydis ne mažesnis 

kaip 180 mm. 

Ne 

mažesn

is kaip 

32 mm 

Visas rajonas Specializuotoji 

šiaurinių krevečių 

(Pandalus 

borealis) žvejyba.  

Pritvirtinamos 
rūšiuojamosios 

grotelės, tarp 

kurių strypelių 

atstumas ne 

mažesnis kaip 19 

mm, arba 

lygiavertis 

selektyvumo 

užtikrinimo 

įtaisas. 

Ne 

mažesn

is kaip 

Visas rajonas Specializuotoji 

smulkiųjų 

pelaginių rūšių 

grotelės, tarp 

kurių strypelių 

atstumas ne 

didesnis kaip 35 

mm, arba 

lygiavertis 

selektyvumo 

užtikrinimo 

įtaisas. 

Ne 

mažesn

is kaip 

80 mm 

ICES IVb 

kvadratas ir 

ICES IVc 

kvadratas 

Specializuotoji 

(15 % laimikio) 
jūrų liežuvių 

žvejyba sijiniais 

tralais arba [tralais 

su elektros srovės 

impulsais]. 

Viršutinėje 

priekinėje tinklo 

dalyje 

įmontuojama 

sekcija, kurios 

tinklo akių dydis 

ne mažesnis kaip 

180 mm. 

Specializuotoji 

merlangų, 

skumbrių ir 

rūšių, kurių 

atžvilgiu 

netaikomas 

laimikio limitas, 

(šių nurodytų 

rūšių žuvys turi 

drauge sudaryti 

50 % laimikio) 

žvejyba. 

Įmontuojama ne 

mažesnio kaip 80 

mm dydžio 

kvadratinių akių 

tinklo sekcija. 

Ne 

mažesn

is kaip 

Visas rajonas Specializuotoji 

šiaurinių krevečių 

(Pandalus 
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16 mm žuvų žvejyba 

Specializuotoji 

norveginių 

menkučių 

žvejyba. Žvejojant 

norvegines 

menkutes 

pritvirtinamos 
rūšiuojamosios 

grotelės, tarp 

kurių strypelių 

atstumas yra 22 

mm. 

Specializuotoji 

Crangon crangon 

rūšies paprastųjų 

smėlinių krevečių 

žvejyba.  

Pritvirtinamos 
rūšiuojamosios 

grotelės, 

rūšiuojamasis 

tinklinio audeklo 

gabalas arba 

lygiavertis 

selektyvumo 

užtikrinimo 

įtaisas. 

Mažesn

is kaip 

16 mm 

Visas rajonas Specializuotoji 

tobinių žvejyba 

 

32 mm borealis) žvejyba. 

Įmontuojamos 
rūšiuojamosios 

grotelės, tarp 

kurių strypelių 

atstumas ne 

mažesnis kaip 19 

mm, arba 

lygiavertis 

selektyvumo 

užtikrinimo 

įtaisas. 

Ne 

mažesn

is kaip 

16 mm 

Visas rajonas Specializuotoji 

smulkiųjų 

pelaginių rūšių 

žuvų žvejyba 

Specializuotoji 

norveginių 

menkučių 

žvejyba. Žvejojant 

norvegines 

menkutes 

įmontuojamos 
rūšiuojamosios 

grotelės, tarp 

kurių strypelių 

atstumas yra 22 

mm. 

Specializuotoji 

Crangon crangon 

rūšies paprastųjų 

smėlinių krevečių 

žvejyba. 

Įmontuojamos 
rūšiuojamosios 

grotelės, 

rūšiuojamasis 

tinklinio audeklo 

gabalas arba 

lygiavertis 

selektyvumo 

užtikrinimo 

įtaisas. 
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Mažesn

is kaip 

16 mm 

Visas rajonas Specializuotoji 

tobinių žvejyba 

 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/317 

Pakeitimas 317 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

ENF 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 

V priedo B dalies 2 dalies lentelė 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tinklo 

akių 

dydis 

Geografiniai 

rajonai 

Sąlygos 

Ne 

mažesni

s kaip 

120 mm 

Visas rajonas Nenurodyta 

Ne 

mažesni

s kaip 

100 mm 

Visas rajonas Specializuotoji 

jūrų liežuvių arba 

rūšių, kurioms 

netaikomi 

sužvejojamo 

kiekio 

apribojimai, 

žvejyba 

Ne 

mažesni

s kaip 

50 mm 

Visas rajonas Specializuotoji 

smulkiųjų 

pelaginių rūšių 

žuvų žvejyba 
 

Tinklo 

akių 

dydis 

Geografiniai 

rajonai 

Sąlygos 

Ne 

mažesni

s kaip 

120 mm 

Visas rajonas Nenurodyta 

Ne 

mažesni

s kaip 

90 mm 

Visas rajonas Specializuotoji 

(50 % laimikio) 

plekšniažuvių 
arba (50 % 

laimikio) rūšių, 

kurioms 

netaikomi 

sužvejojamo 

kiekio 

apribojimai, 

žvejyba 

Ne 

mažesni

s kaip 

50 mm 

Visas rajonas Specializuotoji 

smulkiųjų 

pelaginių rūšių 

žuvų žvejyba 
 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/318 

Pakeitimas 318 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

ENF 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 

VI priedo B dalies 1 dalies lentelė 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tralo 

maišo 

tinklini

o 

audeklo 

akių 

dydis 

Geografiniai 

rajonai 

Sąlygos 

Ne 

mažesni

s kaip 

120 

mm 

Visas rajonas Nenurodyta 

Ne 

mažesni

s kaip 

100 

mm 

Visas rajonas Specializuotoji 

europinių jūrinių 

lydekų arba 

paprastųjų 

merlangų žvejyba.  

Turi būti 

pritvirtinamas 
kvadratinių akių 

tinklinis audeklas, 

kurio akių dydis 

100 mm. 

Ne 

mažesni

s kaip 

Visas rajonas Specializuotoji 

norveginių omarų 

(Nephrops 

Tralo 

maišo 

tinklini

o 

audeklo 

akių 

dydis 

Geografiniai 

rajonai 

Sąlygos 

Ne 

mažesni

s kaip 

120 

mm 

Visas rajonas Nenurodyta 

Ne 

mažesni

s kaip 

80 mm 

ICES VII 

kvadratas 

Specializuotoji 

(nurodytos rūšys 

turi drauge 

sudaryti 50 % 

laimikio) 
europinių jūrinių 

lydekų, megrimų 

ir europinių jūrų 

velnių arba (50 % 

laimikio) 
paprastųjų 

merlangų žvejyba. 

Įmontuojama 
kvadratinių akių 

tinklo sekcija, 
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80 mm norvegicus) arba 

rūšių, kurioms 

netaikomi 

sužvejojamo 

kiekio apribojimai, 

žvejyba.  Turi būti 

pritvirtinamas 
kvadratinių akių 

tinklinis audeklas, 

kurio akių dydis 

ne mažesnis kaip 

120 mm, arba 

rūšiuojamosios 

grotelės, tarp kurių 

strypelių atstumas 

35 mm, arba 

lygiavertis 

selektyvumo 

užtikrinimo įtaisas. 
 

kurios tinklo akių 

dydis 80 mm 

[arba lygiavertis 

selektyviosios 

žvejybos įtaisas]. 

Specializuotoji (30 

% laimikio) 

plekšniažuvių 

žvejyba tralais su 

kėtoklėmis1a arba 

(50 % laimikio) 

rūšių, kurioms 

netaikomi 

sužvejojamo 

kiekio 

apribojimai, 

žvejyba. 

Įmontuojama 

kvadratinių akių 

tinklo sekcija, 

kurios tinklo akių 

dydis 80 mm [arba 

lygiavertis 

selektyviosios 

žvejybos įtaisas]. 

Ne 

mažesni

s kaip 

80 mm 

Visas rajonas Specializuotoji 

norveginių omarų 

(Nephrops 

norvegicus) arba 

rūšių, kurioms 

netaikomi 

sužvejojamo 

kiekio apribojimai, 

žvejyba. 

Įmontuojama 
kvadratinių akių 

tinklo sekcija, 

kurios tinklo akių 

dydis ne mažesnis 

kaip 120 mm, arba 

rūšiuojamosios 

grotelės, tarp kurių 

strypelių atstumas 

35 mm, arba 

lygiavertis 

selektyvumo 
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užtikrinimo įtaisas. 

Ne 

mažesni

s kaip 

80 mm 

ICES VIIa, b, 

d, e, h ir j 

kvadratai 

Specializuotoji 

jūrų liežuvių 

žvejyba sijiniais 

tralais.  

Viršutinėje 

priekinėje tinklo 

dalyje 

įmontuojama 

sekcija, kurios 

tinklo akių dydis 

ne mažesnis kaip 

180 mm. 

Ne 

mažesn

is kaip 

80 mm 

ICES VIId ir 

VIIe 

pakvadračiai 

Specializuotoji 

(nurodytos rūšys 

turi drauge 

sudaryti 50 % 

laimikio) 

paprastųjų 

merlangų, 

skumbrių arba 

rūšių, kurioms 

netaikomi 

sužvejojamo 

kiekio 

apribojimai, 

žvejyba. 

Ne 

mažesni

s kaip 

16 mm 

Visas rajonas Specializuotoji 

smulkiųjų 

pelaginių rūšių 

žuvų žvejyba 
 

 _____________ 

 1a Laivams draudžiama žvejoti bet kokiais 

sijiniais tralais, kurių tinklo akių dydis 

yra 32–99 mm, į šiaurę nuo linijos, 

nubrėžtos sujungus šiuos taškus: 55o 

šiaurės platumos tašką rytinėje Jungtinės 

Karalystės pakrantėje, į rytus iki 55o 

šiaurės platumos 5o rytų ilgumos, tada į 

šiaurę iki 56o šiaurės platumos ir į rytus 

iki 56o šiaurės platumos taško Danijos 

vakarinėje pakrantėje. ICES IIa kvadrate 

ir toje ICES IV parajonio dalyje, kuri yra 



 

AM\1143180LT.docx  PE614.331v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

į šiaurę nuo 56° 00′ šiaurės platumos, 

draudžiama žvejoti bet kokiais sijiniais 

tralais, kurių tinklo akių dydis yra nuo 32 

mm iki 119 mm. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/319 

Pakeitimas 319 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

ENF 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 

VI priedo B dalies 2 dalies lentelė 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tinklo 

akių 

dydis 

Geografiniai 

rajonai 

Sąlygos 

Ne 

mažesnis 

kaip 

120 mm1 

Visas rajonas Nenurodyta 

Ne 

mažesnis 

kaip 

100 mm 

Visas rajonas Specializuotoji 

jūrų liežuvių 
arba rūšių, 

kurioms 

netaikomi 

sužvejojamo 

kiekio 

apribojimai, 

žvejyba 

Ne 

mažesnis 

kaip 

50 mm 

Visas rajonas Specializuotoji 

smulkiųjų 

pelaginių rūšių 

žuvų žvejyba 
 

Tinklo 

akių 

dydis 

Geografiniai 

rajonai 

Sąlygos 

Ne 

mažesnis 

kaip 

120 mm1 

Visas rajonas Nenurodyta 

Ne 

mažesnis 

kaip 100 

mm1a 

Visas rajonas Specializuotoji 

(50 % laimikio) 

plekšniažuvių 
arba (50 % 

laimikio) rūšių, 

kurioms 

netaikomi 

sužvejojamo 

kiekio 

apribojimai, 

žvejyba 

Specializuotoji 

(70 % laimikio) 

juodadėmių 

menkių, 

paprastųjų 

merlangų, 

paprastųjų 

gelsvapelekių 
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plekšnių ir 

paprastųjų 

vilkešerių 

žvejyba 

Ne 

mažesnis 

kaip 

50 mm 

Visas rajonas Specializuotoji 

smulkiųjų 

pelaginių rūšių 

žuvų žvejyba 
 

 ____________ 

 

 1a ICES VIId kvadrate taikomas 90 mm 

tinklo akių dydžio reikalavimas. 

Or. en 

 

 


