
 

AM\1143235LT.docx  PE614.331v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

10.1.2018 A8-0381/330 

Pakeitimas 330 

Gabriel Mato 

PPE 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 C dalies 7.1 punkto įžanginė dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

7.1 Specializuotoji paprastųjų 

skumbrių žvejyba velkamaisiais žvejybos 

įrankiais, kurių tralo maišo tinklinio 

audeklo akių dydis mažesnis kaip 80 mm, 

arba gaubiamaisiais tinklais, jeigu daugiau 

kaip 50 tonų iš laive laikomo sužvejotų 

žuvų kiekio sudaro paprastosios 

skumbrės, draudžiama rajone, kurio ribos 

apibrėžiamos loksodromomis nuosekliai 

sujungiant toliau nurodytas koordinates, 

nustatytas pagal koordinačių sistemą 

WGS84: 

7.1 Specializuotoji skumbrių žvejyba 

velkamaisiais žvejybos įrankiais, kurių 

tralo maišo tinklinio audeklo akių dydis 

mažesnis kaip 80 mm, arba gaubiamaisiais 

tinklais, išskyrus atvejus, kai skumbrių 

svoris neviršija 15 % gyvojo viso laive 

laikomo sužvejotų skumbrių ir kitų jūrų 

gyvūnų kiekio svorio, draudžiama rajone, 

kurio ribos apibrėžiamos loksodromomis 

nuosekliai sujungiant toliau nurodytas 

koordinates, nustatytas pagal koordinačių 

sistemą WGS84: 

Or. en 

Pagrindimas 

Pakeitimu siekiama pritaikyti šio tipo žvejybos nuostatas prie realybės. 
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10.1.2018 A8-0381/331 

Pakeitimas 331 

Gabriel Mato 

PPE 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 C dalies 9.1 punkto 1 įtrauka 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– europinių jūrinių lydekų 

specializuotajai žvejybai skirtais dugniniais 

statomaisiais žiauniniais tinklais, kurių 

tinklinio audinio akių dydis 120 mm, plotis 

ne didesnis kaip 100 akių, jeigu bendras 

visų naudojamų tinklų ilgis neviršija 25 km 

vienam laivui, o panardinimo trukmė ne 

ilgesnė kaip 24 valandos; 

– europinių jūrinių lydekų 

specializuotajai (85 % laimikio) žvejybai 

skirtais dugniniais statomaisiais žiauniniais 

tinklais, kurių tinklinio audinio akių dydis 

ne mažesnis kaip 100 mm, plotis ne 

didesnis kaip 100 akių, jeigu bendras visų 

naudojamų tinklų ilgis neviršija 25 km 

vienam laivui, o panardinimo trukmė ne 

ilgesnė kaip 24 valandos; 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/332 

Pakeitimas 332 

Gabriel Mato 

PPE 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 

VII priedo A dalies lentelės 14 eilutė 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas  

Paprastoji skumbrė (Scomber spp.) 20 cm 

Pakeitimas  

Paprastoji skumbrė (Scomber spp.) 20 cm1a 

 __________________ 

 1a Mažiausio išteklių išsaugojimą 

užtikrinančio orientacinio dydžio 

nuostatos netaikomos sardinėms, 

ančiuviams, silkėms, stauridėms ir 

skumbrėms, jeigu jos sudaro ne daugiau 

kaip 10 % kiekvienos iš šių rūšių bendro 

laimikio, kuris laikomas laive, gyvojo 

svorio. 

 Pernelyg mažo dydžio sardinių, ančiuvių, 

silkių, stauridžių ir skumbrių procentinė 

dalis apskaičiuojama, atlikus rūšiavimą 

arba iškraunant, nuo visų laive laikomų 

jūrų gyvūnų gyvojo svorio. 

 Ši procentinė dalis apskaičiuojama 

remiantis viena arba keliomis 

reprezentatyviomis imtimis. Perkraunant, 

iškraunant, gabenant, sandėliuojant, 

demonstruojant arba parduodant ši 10 % 

riba negali būti viršijama. 

Or. en 
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Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu siekiama išlaikyti dabartines nuostatas. 
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10.1.2018 A8-0381/333 

Pakeitimas 333 

Gabriel Mato 

PPE 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 

VII priedo A dalies lentelės 16 eilutė 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Stauridė (Trachurus spp.) 15 cm1 

 __________________ 

 1 Portugalijai priklausančiuose ar jos 

jurisdikcijoje esančiuose su Azorų salomis 

besiribojančiuose vandenyse sužvejotoms 

Atlantinėms stauridėms (Trachurus 

picturatus) mažiausias išteklių išsaugojimą 

užtikrinantis orientacinis dydis netaikomas. 

Pakeitimas  

Stauridė (Trachurus spp.) 15 cm1,1a, 1b 

 __________________ 

 1 Portugalijai priklausančiuose ar jos 

jurisdikcijoje esančiuose su Azorų salomis 

besiribojančiuose vandenyse sužvejotoms 

atlantinėms stauridėms (Trachurus 

picturatus) mažiausias išteklių išsaugojimą 

užtikrinantis orientacinis dydis netaikomas. 

 1a. 12–15 cm dydžio stauridės gali sudaryti 

ne daugiau kaip 5 %. Siekiant 

kontroliuoti tą kiekį, laimikio svoriui 

taikomas 1,20 perskaičiavimo 

koeficientas. Šios nuostatos netaikomos 

laimikiui, kurio atveju taikomas 

įpareigojimas iškrauti. 

 1b Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 

1380/2013 15 straipsnio, sardinių, 
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ančiuvių, silkių, stauridžių ir skumbrių 

mažiausi išteklių išsaugojimą 

užtikrinantys orientaciniai dydžiai 

netaikomi, jeigu šios žuvys sudaro ne 

daugiau kaip 10 % gyvojo visų sužvejotų 

ir laive laikomų kiekvienos iš šių rūšių 

žuvų svorio. 

 Pernelyg mažo dydžio sardinių, ančiuvių, 

silkių, stauridžių ir skumbrių procentinė 

dalis apskaičiuojama, atlikus rūšiavimą 

arba iškraunant, nuo visų laive laikomų 

jūrų gyvūnų gyvojo svorio. 

 Procentinė dalis gali būti 

apskaičiuojamas remiantis viena arba 

keliomis reprezentatyviosiomis imtimis. 10 

% riba negali būti viršijama perkraunant, 

iškraunant, gabenant, sandėliuojant, 

pateikiant arba parduodant. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu siekiama išlaikyti dabartines nuostatas. 
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10.1.2018 A8-0381/334 

Pakeitimas 334 

Gabriel Mato 

PPE 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 

VII priedo B dalies 1 punkto lentelės 2 a eilutė (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas  

  

Pakeitimas  

Ne mažesnis kaip 70 mm1a Visas rajonas Nenurodyta 

_________   

1a. Specializuotoje (40 % laimikio) 

paprastųjų jūrinių lydekų žvejyboje 

ICES VIII a, b, d ir e kvadratuose 

naudojamas 100 mm dydžio akių 

tinklas. 

  

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu perimama šiuo metu tame rajone taikoma tinklo akių dydžio nuostata. Tai 

leidžia išlaikyti tokį lydekų žvejybos tinklo akių dydžio reikalavimą, koks yra taikomas dabar. 

Tačiau dabartinis 20 % ribinis kiekis, regis, kelia problemų, atsižvelgiant į dabartinę 

praktiką. Todėl siūloma nustatyti 40 % ribinio kiekio nuostatą, nes tada būtų įmanoma taikyti 

įpareigojimą iškrauti nesukeliant drastiškų pasekmių dabartinei žvejybos praktikai. 
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10.1.2018 A8-0381/335 

Pakeitimas 335 

Gabriel Mato 

PPE 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 

VII priedo B dalies 1 punkto lentelės 5 eilutė 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas  

Ne mažesnis kaip 55 mm Visas rajonas Rūšių, kurioms 

netaikomi 

sužvejojamo 

kiekio 

apribojimai, arba 

raudonpelekių 

pagelų 
specializuotoji 

žvejyba  

Pakeitimas   

Ne mažesnis kaip 55 mm Visas rajonas Specializuotoji 

(30 % laimikio) 
rūšių, kurioms 

netaikomi 

sužvejojamo 

kiekio 

apribojimai, 

žvejyba 

  Specializuotoji 

(30 % laimikio) 

raudonpelekių 

pagelų žvejyba 

  Specializuotoji 

(60 % laimikio) 

skumbrių, 

stauridžių ir 

šiaurinių žydrųjų 

merlangų žvejyba 
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Or. en 

Pagrindimas 

Šiame pakeitime perimamos šiuo metu taikomos nuostatos. 

 

 


