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7.11.2018 A8-0337/98 

Pakeitimas 98 

Marco Affronte 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Adrijos jūros mažų pelaginių žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (4a) trumpai gyvenančių rūšių atveju 

tikslinga priimti minimalios būtinos 

nesužvejotų žuvų biomasės strategiją, 

reikalingą siekiant užtikrinti, kad nebūtų 

pakenkta išteklių reprodukciniam 

pajėgumui; 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

7.11.2018 A8-0337/99 

Pakeitimas 99 

Marco Affronte 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Adrijos jūros mažų pelaginių žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (4b) norint įvesti minimalios būtinos 

nesužvejotų žuvų biomasės metodą, reikia 

keisti biologinių duomenų rinkimo ir 

tyrimų protokolų nuostatas, o tam reikės 

laiko, taigi reikalingas pereinamasis 

laikotarpis prieš įgyvendinant tą metodą; 

Or. en 



 

AM\1168501LT.docx  PE602.914v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

7.11.2018 A8-0337/100 

Pakeitimas 100 

Marco Affronte 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

kuriuo nustatomas Adrijos jūros mažų pelaginių žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos 

daugiametis planas 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) siekiant nustatyti žvejybos galimybes, 

įprastai turi būti nustatyta FMSY 

intervalų riba, o konkrečiais atvejais, 

jeigu laikoma, kad atitinkami ištekliai yra 

geros būklės, – viršutinė riba. Nustatyti 

žvejybos galimybių viršutinę ribą turėtų 

būti galima, tik jeigu, atsižvelgiant į 

mokslines rekomendacijas ar įrodymus, 

tai yra būtina siekiant įgyvendinti šiame 

reglamente apibrėžtus mišrios žvejybos 

tikslus arba išvengti dėl tos pačios rūšies 

arba kelių rūšių išteklių dinamikos 

ištekliams gresiančios didelės žalos, arba 

apriboti kasmetinį žvejybos galimybių 

kitimą; 

Išbraukta. 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

7.11.2018 A8-0337/101 

Pakeitimas 101 

Marco Affronte 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

kuriuo nustatomas Adrijos jūros mažų pelaginių žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos 

daugiametis planas 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(15) jeigu tie tikslai ištekliams yra 

nustatyti, siekiant taikyti apsaugos 

priemones , būtina nustatyti europinių 

ančiuvių ir europinių sardinių išteklių 

išsaugojimo lygio atskaitos taškus, 

išreikštus kaip MSY Btrigger ir Blim. Jei 

šių išteklių kiekis tapotų mažesnis nei 

TDL Btrigger, mirtingumą dėl žvejybos 

reikėtų sumažinti iki mažesnio lygio nei 

FMSY; 

(15) jeigu tie tikslai ištekliams yra 

nustatyti, siekiant taikyti apsaugos 

priemones, būtina nustatyti europinių 

ančiuvių ir europinių sardinių išteklių 

išsaugojimo lygio atskaitos taškus, 

išreikštus kaip Blim, MSY Bescapement ir 

Fcap; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/102 

Pakeitimas 102 

Marco Affronte 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

kuriuo nustatomas Adrijos jūros mažų pelaginių žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos 

daugiametis planas 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ca) MSY Bescapement – sąlyginis 

ribinis biomasės dydis, kurio (įskaitant bet 

kokį reikiamą papildomą biomasės 

rezervą) nesiekiantis išteklius laikomas 

esančiu sumažėjusio reprodukcinio 

pajėgumo. Taikant MSY Bescapement 

strategiją, MSY Bescapement yra 

mažiausia biomasė, kuri turėtų likti jūroje 

kasmet po žvejybos, užtikrinančios 

didžiausią tausios žvejybos laimikį, 

išlaikant neršiančių žuvų biomasę, 

pakankamą su 95 % tikimybe užtikrinti 

visą reprodukcinį pajėgumą. MSY 

Bescapement kasmet nustato STECF; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/103 

Pakeitimas 103 

Marco Affronte 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

kuriuo nustatomas Adrijos jūros mažų pelaginių žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos 

daugiametis planas 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies c b punktas (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 cb) Fcap – STECF nustatomas 

naudojimo lygio limitas, kai biomasė yra 

didelė. Nustačius F limitą, nesužvejotų 

žuvų biomasė padidėja proporcingai 

išteklių dydžiui ir išlaikoma didelė 

tikimybė, jog bus užtikrinta, kad jūroje 

liktų minimali būtina biomasė neršti 

galinčių žuvų; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/104 

Pakeitimas 104 

Marco Affronte 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

kuriuo nustatomas Adrijos jūros mažų pelaginių žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos 

daugiametis planas 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

 2 straipsnio 2 dalies c c punktas (naujas)  

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 cc) patikimiausios turimos mokslinės 

rekomendacijos – naujausiais moksliniais 

duomenimis ir metodais grindžiamos 

viešos mokslinės rekomendacijos, kurias 

paskelbia arba recenzuoja nepriklausoma 

Sąjungos ar tarptautiniu lygmeniu 

pripažinta mokslo įstaiga, tokia kaip 

Žuvininkystės mokslo, technikos ir 

ekonomikos komitetas (STECF) arba 

Bendroji Viduržemio jūros žvejybos 

komisija (GFCM), ir kurios atitinka 

Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 25 

straipsnio reikalavimus; 

Or. en 

 

 


