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22.10.2018 A8-0310/91 

Pakeitimas 91 

Linnéa Engström 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Daugiametis vakarų vandenų ir gretimų vandenų žuvų išteklių ir tų išteklių žvejybos valdymo 

planas 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 pastraipos 9 a punktas (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 9a) patikimiausios turimos mokslinės 

rekomendacijos – naujausiais moksliniais 

duomenimis ir metodais paremtos viešos 

mokslinės rekomendacijos, kurias 

paskelbia arba recenzuoja Sąjungos arba 

tarptautiniu mastu pripažinta 

nepriklausoma mokslo įstaiga, tokia kaip 

Žuvininkystės mokslo, technikos ir 

ekonomikos komitetas (STECF) ar 

Tarptautinė jūrų tyrinėjimo taryba 

(ICES), ir kurios atitinka Reglamento 

(ES) Nr. 1380/2013 25 straipsnio 

reikalavimus; 

Or. en 

Pagrindimas 

 Mokslinės rekomendacijos, kuriomis grindžiami žvejybos valdymo sprendimai, turi būti 

susijusios su nepriklausomų ir tarptautinių mokslo įstaigų veikla. 
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22.10.2018 A8-0310/92 

Pakeitimas 92 

Linnéa Engström 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Daugiametis vakarų vandenų ir gretimų vandenų žuvų išteklių ir tų išteklių žvejybos valdymo 

planas 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 3 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Nepažeidžiant 7 straipsnio, vakarų 

vandenų norveginių omarų išteklių bendras 

leidžiamas sužvejoti kiekis gali būti lygus 

sužvejojamo kiekio apribojimų, nustatytų 
kiekvienam funkciniam vienetui ir 

kiekvienam funkciniams vienetams 

nepriklausančiam statistiniam 

stačiakampiui, sumai. 

3. Nedarant poveikio 7 straipsnio 

taikymui, vakarų vandenų norveginių 

omarų išteklių bendras leidžiamas 

sužvejoti kiekis nustatomas kiekvienam 

funkciniam vienetui ir prireikus 

priimamos priemonės konkretiems 

funkciniams vienetams apsaugoti. 

Or. en 

Pagrindimas 

 Nepriklausomų tarptautinių mokslo įstaigų pateiktose patikimiausiose turimose mokslinėse 

rekomendacijose jau daugelį metų rekomenduojama atkreipti dėmesį į tai, kad svarbu valdyti 

šių dugninių gyvūnų išteklius pagal funkcinius vienetus.  
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22.10.2018 A8-0310/93 

Pakeitimas 93 

Linnéa Engström 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Daugiametis vakarų vandenų ir gretimų vandenų žuvų išteklių ir tų išteklių žvejybos valdymo 

planas 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 straipsnio 1 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Jei bendros svarbos išteklius žvejoja 

ir trečiosios šalys, Sąjunga su jomis 

bendradarbiauja siekdama užtikrinti, kad tie 

ištekliai būtų valdomi tvariai, laikantis 

Reglamento (ES) Nr. 1380/2013, ypač jo 2 

straipsnio 2 dalies, ir šio reglamento tikslų. 

Jei oficialus susitarimas nepasiekiamas, 

Sąjunga kiek įmanoma stengiasi susitarti dėl 

bendros tų išteklių žvejybos tvarkos, kuri 

padėtų juos tvariai valdyti ir sudaryti 

vienodas sąlygas Sąjungos veiklos 

vykdytojams. 

1. Jei bendros svarbos išteklius žvejoja 

ir trečiosios šalys, Sąjunga su jomis 

bendradarbiauja siekdama užtikrinti, kad tie 

ištekliai būtų valdomi tvariai, laikantis 

Reglamento (ES) Nr. 1380/2013, ypač jo 2 

straipsnio 2 dalies, ir šio reglamento tikslų. 

Jei oficialus susitarimas nepasiekiamas, 

Sąjunga kiek įmanoma stengiasi susitarti dėl 

bendros tų išteklių žvejybos tvarkos, siekiant 

ne vėliau kaip 2020 m. ir po to visą laiką 

užtikrinti, kad išteklių naudojimo lygis 

atitiktų MSY lygį. 

Or. en 
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22.10.2018 A8-0310/94 

Pakeitimas 94 

Linnéa Engström 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Daugiametis vakarų vandenų ir gretimų vandenų žuvų išteklių ir tų išteklių žvejybos valdymo 

planas 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio 1 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Iki [penkeri metai nuo šio 

reglamento įsigaliojimo dienos] ir po to kas 

penkerius metus Komisija Europos 

Parlamentui ir Tarybai pateikia plano 

rezultatų ir poveikio ištekliams, kuriems 

taikomas šis reglamentas, ir tų išteklių 

žvejybai ataskaitą, kurioje visų pirma 

išdėstoma, ar pasiekti 3 straipsnyje nustatyti 

tikslai. 

1. Iki [penkeri metai po šio reglamento 

įsigaliojimo dienos] ir po to kas penkerius 

metus Komisija Europos Parlamentui ir 

Tarybai pateikia plano rezultatų ir poveikio 

ištekliams, kuriems taikomas šis reglamentas, 

ir tų išteklių žvejybai ataskaitą, kurioje visų 

pirma išdėstoma, ar pasiekti 3 straipsnyje 

nustatyti tikslai, įskaitant tai, ar žuvų ištekliai 

atsikūrė iki dydžio, viršijančio dydį, kuriam 

esant galimas didžiausias tausios žvejybos 

laimikis, ir pažangą, padarytą siekiant geros 

aplinkos būklės. Visų pirma po kiekvieno 

karto, kai nustatomos žvejybos galimybės, 

Komisija pateikia ataskaitą apie tai, kaip tie 

sprendimai atitinka šio reglamento 

reikalavimus. 

Or. en 

 

 

 


