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PAKEITIMAI 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės 

komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus: 

 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1) bendra žuvininkystės politika 

(BŽP) turėtų padėti saugoti jūrų aplinką, 

tausiai valdyti visų komerciniais tikslais 

naudojamų žuvų išteklius ir visų pirma iki 

2020 m. pasiekti gerą jūrų aplinkos būklę, 

kaip nustatyta Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvos 2008/56/EB40 1 

straipsnio 1 dalyje; 

(1) bendra žuvininkystės politika 

(BŽP) turėtų užtikrinti jūrų aplinkos 

apsaugą ir darnų visų komerciniais 

tikslais naudojamų žuvų išteklių valdymą 

ir turėtų padėti iki 2020 m. pasiekti gerą 

jūrų aplinkos būklę, kaip nustatyta Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvos 

2008/56/EB40 1 straipsnio 1 dalyje; 

__________________ __________________ 

40 2008 m. birželio 17 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2008/56/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų 

jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus 

(Jūrų strategijos pagrindų direktyva) 

(OL L 164, 2008 6 25, p. 19). 

40 2008 m. birželio 17 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2008/56/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų 

jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus 

(Jūrų strategijos pagrindų direktyva) 

(OL L 164, 2008 6 25, p. 19). 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (6a) regionalizavimas turėtų būti 

naudojamas tam, kad būtų sukurtos 

specialiai pritaikytos priemonės, pagal 

kurias atsižvelgiama į kiekvieno žvejybos 

rajono ypatumus ir saugomos jų aplinkos 

sąlygos; 
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Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (6b) žvejybos galimybės turėtų būti 

skiriamos laikantis Reglamento (ES) 

Nr. 1380/2013 17 straipsnyje išdėstytų 

principų, taikant skaidrius ir objektyvius 

kriterijus, įskaitant aplinkos, socialinius ir 

ekonominius kriterijus. Žvejybos 

galimybės taip pat turėtų būti sąžiningai 

paskirstytos įvairiuose žvejybos 

segmentuose, įskaitant tradicinę ir mažos 

apimties žvejybą. Be to, valstybės narės 

turėtų teikti paskatas tiems žvejybos 

laivams, kurie naudoja selektyviosios 

žvejybos įrankius arba žvejybos būdus, 

kurie daro mažesnį poveikį aplinkai; 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Minėtos taisomosios priemonės 

atitinkamais atvejais gali taip pat apimti 

Komisijos teikiamus pasiūlymus dėl 

teisėkūros procedūra priimamų aktų ir 

neatidėliotinas priemones, Komisijos 

priimamas pagal Reglamento (ES) Nr. 

1380/2013 12 straipsnį. 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Penkerius metus nuo šio reglamento 

įsigaliojimo ir vėliau kas penkerius metus 

Komisija turi užtikrinti, kad būtų atliktas 

Praėjus trejiems metams po šio 

reglamento įsigaliojimo dienos ir vėliau 

kas penkerius metus Komisija užtikrina, 



 

AD\1133766LT.docx 5/6 PE610.558v01-00 

 LT 

daugiamečio plano poveikio ištekliams, 

kuriems taikomas šis reglamentas, ir tų 

išteklių žvejybai, įvertinimas. Šio 

vertinimo rezultatus Komisija pateikia 

Europos Parlamentui ir Tarybai. 

kad būtų atliktas daugiamečio plano 

poveikio ištekliams, kuriems taikomas šis 

reglamentas, ir tų išteklių žvejybai 

įvertinimas, visų pirma būtų įvertinta 

pažanga, padaryta siekiant atkurti ir 

išlaikyti žuvų išteklius tokio dydžio, kuris 

viršytų dydį, kuriam esant užtikrinamas 

didžiausias galimas tausios žvejybos 

laimikis. Šio vertinimo rezultatus Komisija 

pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ir 

gali, kai tikslinga, atsižvelgiant į 

naujausias mokslines rekomendacijas, 

pasiūlyti daugiamečio plano korekcijas ar 

inicijuoti deleguotųjų aktų pakeitimus. 
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NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA 

Pavadinimas Adrijos jūros mažų pelaginių žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių 

žvejybos daugiametis planas 

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

Atsakingas komitetas 

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data 

PECH 

1.3.2017 
   

Nuomonę pateikė 

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data 

ENVI 

1.3.2017 

Priėmimo data 7.9.2017    

 

 


