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10.1.2018 A8-0381/336 

Pakeitimas 336 

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 2 punkto lentelės 3 eilutė 

 

 

Komisijos siūlomas 

tekstas 

 

Ne mažesnis kaip 80 mm Visas rajonas Rūšių, kurioms netaikomi sužvejojamo 

kiekio apribojimai, specializuotoji 

žvejyba 

Pakeitimas  

Ne mažesnis kaip 60 mm Visas rajonas Rūšių, kurioms netaikomi sužvejojamo 

kiekio apribojimai, specializuotoji (30 

% laimikio) žvejyba 

Or. en 

Pagrindimas 

Reikia nustatyti šio tipo žvejybai taikytiną konkretų tinklo akių dydį, atsižvelgiant į laimikio 

sudėtį. 
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10.1.2018 A8-0381/337 

Pakeitimas 337 

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 lentelės 4 a eilutė (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas 

tekstas 

 

   

Pakeitimas  

Ne mažesnis kaip 

40 mm 

Visas rajonas Specializuotoji (40 % laimikio) 

paprastųjų barzdočių, paprastųjų 

krevečių (Penaeus spp), krevečių 

maldininkių, paprastųjų jūrų liežuvėlių 

ir lūpažuvių žvejyba 

  

Or. en 

Pagrindimas 

Šiame pakeitime perimamos šiuo metu taikomos nuostatos. 
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10.1.2018 A8-0381/338 

Pakeitimas 338 

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 C dalies 1 punkto a papunktis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) nuo kitų metų spalio 1 d. iki sausio 

31 d. geografiniame rajone, kurio ribos 

apibrėžiamos tiesiomis linijomis 

nuosekliai sujungiant šias koordinates: 

a) žvejybos draudimo rajone galima 

žvejoti dugniniais tralais, jeigu jie atitinka 
šias charakteristikas: 

– 43°46,5' šiaurės platumos, 

07°54,4' vakarų ilgumos 

– naudojamas 70 mm arba didesnio 

dydžio akių tinklas ir 

– 44°01,5' šiaurės platumos, 

07°54,4' vakarų ilgumos 

– vidutinis praėjusiais metais jais 

sužvejotų europinių jūrinių lydekų 

laimikis neviršija 8 % viso jų laimikio. 

–  43°25,0' šiaurės platumos, 

09°12,0' vakarų ilgumos 

 

–  43°10,0' šiaurės platumos, 

09°12,0' vakarų ilgumos 

 

Or. en 

Pagrindimas 

Pakeitimu siekiama pritaikyti šio tipo žvejybos nuostatas prie realybės. Kadangi Biskajos 

įlankos dugninių tralerių laivyne daugiausia naudojamas 70 mm dydžio akių tinklas, 

sužvejotų europinių jūrinių lydekų kiekis sudaro vos 7 % laimikio. 
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10.1.2018 A8-0381/339 

Pakeitimas 339 

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 C dalies 4 punkto antraštinė dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Pasyviųjų tinklų naudojimas ICES 

VIII, IX, X ir XII parajoniuose į rytus nuo 

27° vakarų ilgumos 

4. Statomųjų tinklų naudojimas ICES 

IX, X ir XII parajoniuose į rytus nuo 27° 

vakarų ilgumos 

Or. en 

Pagrindimas 

VIII parajonyje statomieji tinklai naudojami didesniame nei 800 metrų gylyje. Pageidautina 

nekeisti esamos padėties, kad, įsigaliojus reglamentui, būtų išvengta veiklos trukdžių. 

Prireikus galima padaryti atitinkamus pakeitimus priimant regionalizuotas priemones. 
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10.1.2018 A8-0381/340 

Pakeitimas 340 

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 D dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

[...] Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Rajone labai retai pasitaiko bangininių būrio gyvūnų ir jų faktiškai nesugaunama. Rajone 

nėra pažeidžiamų jūrų paukščių rūšių. 
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10.1.2018 A8-0381/341 

Pakeitimas 341 

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 

IX priedo C dalies 6 punkto įžanginė dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Specializuotąją raudonpelekių pagelų 

(Pagellus bogaraveo) žvejybą draudžiama 

vykdyti šiais žvejybos įrankiais: 

Specializuotąją (20 % laimikio) 

raudonpelekių pagelų (Pagellus bogaraveo) 

žvejybą draudžiama vykdyti šiais žvejybos 

įrankiais: 

Or. en 

 

 


