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7.11.2018 A8-0337/105 

Pakeitimas 105 

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 straipsnio 1 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Tikslinis atitinkamų išteklių žuvų 

mirtingumas dėl žvejybos turi būti 

pasiektas kuo greičiau ir, palaipsniui 

artėjant prie tikslinio lygio, ne vėliau kaip 

2020 m. ir po to išlaikomas I priede 

nustatytų intervalų ribose, laikantis 

3 straipsnio 1 dalyje nustatytų tikslų. 

1. Pagal Reglamento (ES) Nr. 

1380/2013 16 straipsnio 4 dalį 

nustatydama kiekvienų išteklių žvejybos 

galimybes, nuo 2021-ųjų žvejybos metų 

Taryba jas derina prie apskaičiuoto MSY 

Bescapement viršijančio apskaičiuoto 

išteklių biomasės dydžio, bet apriboja taip, 

kad mirtingumas dėl žvejybos neviršytų 

Fcap.  

STECF kasmet nustato tokį MSY 

Bescapement viršijantį sužvejotiną išteklių 

biomasės kiekį, kuris užtikrina, kad 

tikimybė, jog dėl leidžiamo sužvejoti 

kiekio neršiančių žuvų biomasės dydis 

nesieks Blim, būtų mažesnė kaip 5 %. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/106 

Pakeitimas 106 

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 

5 straipsnio 3 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Jeigu mokslinėse rekomendacijose 

nurodyta, kad kurių nors atitinkamų 

išteklių neršiančių žuvų biomasė yra 

mažesnė, negu šio reglamento II priedo B 

skiltyje nustatytas ribinis neršiančių žuvų 

išteklių biomasės atskaitos taškas (Blim), 

imamasi tolesnių taisomųjų priemonių, 

skirtų užtikrinti, kad atitinkamų išteklių 

dydis greitai viršytų dydį, kuriam esant 

galima užtikrinti MSY. Tiksliau, tomis 

taisomosiomis priemonėmis, nukrypstant 

nuo 4 straipsnio 2 ir 4 dalių, gali būti 

sustabdoma atitinkamų išteklių tikslinė 

žvejyba ir atitinkamai sumažinamos 

žvejybos galimybės. 

3. Jeigu mokslinėse rekomendacijose 

nurodyta, kad kurių nors atitinkamų 

išteklių neršiančių žuvų biomasė yra 

mažesnė negu nustatytas ribinis neršiančių 

žuvų išteklių biomasės atskaitos taškas 

(Blim), imamasi tolesnių taisomųjų 

priemonių, skirtų užtikrinti, kad atitinkamų 

išteklių dydis greitai viršytų dydį, kuriam 

esant galima užtikrinti MSY Bescapement.   

Tiksliau, tomis taisomosiomis 

priemonėmis, nukrypstant nuo 4 straipsnio 

1 dalies, gali būti pakankamai daug 

sumažinamos žvejybos galimybės, kad 

ištekliai atsikurtų iki MSY Bescapement 

dydžio kitais metais, arba, jei būtina, gali 

būti sustabdoma atitinkamų išteklių tikslinė 

žvejyba. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/107 

Pakeitimas 107 

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 

5 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Siekiant išsaugoti visą atitinkamų 

išteklių reprodukcinį pajėgumą, kasmet 

pagal šį planą prašoma STECF pateikti 

šiuos išteklių išsaugojimo lygio atskaitos 

taškus: 

 a) MSY Bescapement; 

 b) Blim; 

 c) Fcap. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/108 

Pakeitimas 108 

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 

6 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jeigu mokslinėse rekomendacijose 

nurodyta, kad būtina imtis taisomųjų 

veiksmų, kad būtų išsaugoti šio reglamento 

1 straipsnio 2 dalyje nurodyti mažų 

pelaginių žuvų ištekliai, arba jeigu 

europinių ančiuvių ar europinių sardinių 

išteklių neršiančių žuvų biomasė tam 

tikrais metais nesiekia išteklių išsaugojimo 

lygio atskaitos taškų, nurodytų šio 

reglamento II priedo A skiltyje, Komisija 

gali priimti deleguotuosius aktus, 

remdamasi šio reglamento 16 straipsniu ir 

Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 

straipsniu, dėl: 

Jeigu mokslinėse rekomendacijose 

nurodyta, kad būtina imtis taisomųjų 

veiksmų, kad būtų išsaugoti šio reglamento 

1 straipsnio 2 dalyje nurodyti mažų 

pelaginių žuvų ištekliai, arba jeigu 

europinių ančiuvių ar europinių sardinių 

išteklių neršiančių žuvų biomasė tam 

tikrais metais nesiekia MSY Bescapement, 

Komisija gali priimti deleguotuosius aktus, 

remdamasi šio reglamento 16 straipsniu ir 

Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 

straipsniu, dėl šių techninių priemonių: 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/109 

Pakeitimas 109 

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 

6 a straipsnis (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6a straipsnis  

 Mokslinių duomenų teikimas 

 Kad padėtų įgyvendinti šį planą, valstybės 

narės atlieka mokslinius tyrimus jūroje ir 

pateikia laimikių duomenis pagal 

suderintus mokslinius protokolus, 

laikydamosi šių nuostatų: 

 a) ančiuvių ir sardinių atveju: otolitų 

įvertinimas ir akustinės echogramos 

atliekamos pagal bendrą tarptautinį 

Italijos, Kroatijos ir Slovėnijos suderintą 

protokolą, kuris turi būti parengtas iki 

2019 m. gruodžio 1 d.; 

 b) akustiniai tyrimai Adrijos jūroje 

atliekami pagal tą patį suderintą mokslinį 

protokolą, laikantis MEDIAS nuostatų, ir 

vykdomi jūroje tais pačiais mėnesiais 

kasmet, siekiant užtikrinti visapusišką 

rezultatų palyginamumą; 

 c) akustiniai tyrimai pateikiami 

moksliniam kitų metų žvejybos galimybių 

vertinimui ne vėliau kaip per mėnesį po 

dienos, kurią atliktas tyrimas; 

 d) kiekvienų išteklių laimikių duomenys 

turi būti pateikiami kas mėnesį, sužvejotų 

žuvų amžiaus informacija turi būti 

pateikta iki kiekvienų metų lapkričio 1 d., 

siekiant užtikrinti visapusišką žvejybos 
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stebėseną ir mokslinių rekomendacijų 

pateikimą laiku, kad būtų galima nustatyti 

žvejybos galimybes.  

 Jeigu a-b punktuose nurodyti duomenys ir 

vertinimai nepateikiami, kitų metų 

žvejybos galimybės sumažinamos 10 %. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/110 

Pakeitimas 110 

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 

6 b straipsnis (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6b straipsnis 

 Techninės priemonės 

 1. Komisijai pagal šio reglamento 15 

straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 

1380/2013 18 straipsnį suteikiami 

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 

kuriais papildomas šis reglamentas, dėl 

šių techninių priemonių: 

 a) žvejybos įrankių charakteristikų 

specifikacijų ir jų naudojimo taisyklių, 

siekiant užtikrinti arba pagerinti 

selektyvumą, sumažinti nepageidaujamo 

laimikio kiekį arba kuo labiau sumažinti 

neigiamą poveikį ekosistemai, 

 b) žvejybos įrankių modifikacijų ar 

papildomų su šiais įrankiais naudojamų 

įtaisų specifikacijų, siekiant užtikrinti 

arba pagerinti selektyvumą, sumažinti 

nepageidaujamo laimikio kiekį arba kuo 

labiau sumažinti neigiamą poveikį 

ekosistemai, 

 c) tam tikruose žvejybos rajonuose arba 

tam tikrais laikotarpiais taikomų tam 

tikrų žvejybos įrankių naudojimo ir 

žvejybos veiklos apribojimų ar draudimų, 

siekiant apsaugoti neršiančias žuvis, taip 

pat žuvis, kurių dydis nesiekia mažiausio 

išteklių išsaugojimą užtikrinančio 
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orientacinio dydžio, ar netikslinių rūšių 

žuvis arba siekiant kuo labiau sumažinti 

neigiamą poveikį ekosistemai, ir 

 d) išteklių, kuriems taikomas šis 

reglamentas, išsaugojimą užtikrinančių 

mažiausių orientacinių dydžių nustatymo, 

siekiant užtikrinti jūrų gyvūnų jauniklių 

apsaugą. 

 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytomis 

priemonėmis padedama siekti 

3 straipsnyje nustatytų tikslų. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/111 

Pakeitimas 111 

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 

8 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Nepaisant Reglamento (ES) Nr. 

1380/2013 18 straipsnio 1 ir 3 dalių, 

Komisija gali priimti deleguotuosius aktus 

taip pat ir tais atvejais, kai nėra tose 

dalyse nurodytos bendros rekomendacijos, 

o mokslinės rekomendacijos rodo, kad 

priemonės būtinos šio Reglamento 

3 straipsnyje nustatytiems tikslams 

pasiekti. 

Or. en 

 

 


