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Pakeitimas 230
Liadh Ní Riada

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) nors pripažinta, kad saloms taip 
pat taikomi pagrindiniai BŽP principai, 
kaip nustatyta Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (ES) Nr. 
1380/201317a, nacionalinės agentūros iki 
šiol nėra priėmusios reikiamų priemonių.
Pabrėžtina, kad specialios saloms skirtos 
priemonės įrašytos į visas ES programas 
ir teisės aktus, susijusius su techninėmis 
priemonėmis, žuvininkyste ir jūrų 
reikalais, pasikonsultavus su salų 
suinteresuotaisiais subjektais;

_________________

17a OL L 354, 2013 12 28, p. 22.

Or. en

Pakeitimas 231
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) būtina supaprastinti esamas 
taisykles, kad jas geriau suprastų ir jų 
laikytųsi veiklos vykdytojai, nacionalinės 
valdžios institucijos ir suinteresuotieji 
subjektai; turėtų būti vykdomi 
konsultavimosi su patariamosiomis 
tarybomis procesai pagal Reglamentą 
(ES) Nr. 1380/2013;derėtų dėti pastangas 
užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi 
visų išsaugojimo ir darnumo tikslų;

Or. en



PE603.068v01-00 4/176 AM\1123870LT.docx

LT

Pakeitimas 232
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) dėl dabartinių techninių 
priemonių taisyklių supaprastinimo 
neturėtų susilpnėti išsaugojimo ir 
darnumo standartai;

Or. en

Pakeitimas 233
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) reikia sukurti techninių priemonių 
reglamentavimo sistemą. Ta sistema turėtų 
apimti bendrąsias visuose Sąjungos 
vandenyse taikomas taisykles ir pagal ją 
turėtų būti numatyta galimybė rengti 
technines priemones, kuriomis, vykdant 
BŽP nustatytą regionalizavimo procesą, 
būtų atsižvelgiama į regioninius 
žuvininkystės ypatumus;

(3) reikia sukurti techninių priemonių 
reglamentavimo sistemą. Ta sistema turėtų 
apimti bendrąsias visuose Sąjungos 
vandenyse taikomas taisykles ir pagal ją 
turėtų būti numatyta galimybė rengti 
technines priemones, kuriomis, vykdant 
BŽP nustatytą regionalizavimo procesą, 
būtų atsižvelgiama į regioninius 
žuvininkystės ypatumus. Šis procesas 
turėtų užtikrinti veiksmingą bendros 
taisyklės ir vietos poreikių suderinimą 
konkrečiuose rajonuose. Bet kokiu atveju 
turėtų būti užtikrinama, kad šis procesas 
nepavirstų BŽP nacionalizavimu, ir labai 
svarbu, kad patariamosios tarybos ir 
toliau užtikrintų regionalizavimą pagal 
Sąjungos principus, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 14 
konstatuojamojoje dalyje;

Or. fr
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Pagrindimas

Regionalizavimo principas turėtų būti dar kartą patvirtintas laikantis BŽP nuostatų, visų 
pirma Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 14 konstatuojamosios dalies.

Pakeitimas 234
Liadh Ní Riada

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) šia sistema turėtų būti 
reglamentuojama žuvininkystės išteklių
žvejybą ir iškrovimas, žvejybos įrankių 
naudojimas ir žvejybos veiklos sąveika su 
jūrų ekosistemomis;

(4) šia sistema turėtų būti 
reglamentuojama žuvininkystės išteklių 
žvejyba ir iškrovimas, žvejybos įrankių 
naudojimas ir žvejybos veiklos sąveika su 
jūrų ekosistemomis ir pagal ją turėtų būti 
atsižvelgiama į socialinius ir ekonominius 
kintamuosius;

Or. en

Pakeitimas 235
Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) techninės priemonės, jeigu 
tinkama, turėtų būti taikomos mėgėjų 
žvejybai, kuri gali turėti didelį poveikį 
žuvų ir jūrinių bestuburių ištekliams;

(6) techninės priemonės turėtų būti 
taikomos mėgėjų žvejybai, kuri gali turėti 
didelį poveikį jūros aplinkai, žuvų ir kitų 
gyvūnų rūšių ištekliams;

Or. en

Pakeitimas 236
Linnéa Engström, Marco Affronte

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) techninės priemonės, jeigu tinkama, 
turėtų būti taikomos mėgėjų žvejybai, kuri 
gali turėti didelį poveikį žuvų ir jūrinių 
bestuburių ištekliams;

(6) techninės priemonės, jeigu tinkama, 
turėtų būti taikomos mėgėjų žvejybai, kuri 
gali turėti didelį poveikį jūros aplinkai, 
žuvų ir kitų rūšių gyvūnų ištekliams;

Or. en

Pakeitimas 237
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) techninės priemonės, jeigu tinkama, 
turėtų būti taikomos mėgėjų žvejybai, kuri 
gali turėti didelį poveikį žuvų ir jūrinių 
bestuburių ištekliams;

(6) techninės priemonės, jeigu tinkama, 
turėtų būti taikomos mėgėjų žvejybai, kuri 
gali turėti didelį poveikį jūros aplinkai, 
žuvų ir kitų rūšių gyvūnų ištekliams;

Or. en

Pakeitimas 238
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) techninės priemonės, jeigu 
tinkama, turėtų būti taikomos mėgėjų 
žvejybai, kuri gali turėti didelį poveikį 
žuvų ir jūrinių bestuburių ištekliams;

(6) mėgėjų žvejyba turi didelį poveikį 
žuvų ir jūrinių bestuburių ištekliams, 
todėl ji turėtų būti reglamentuojama 
(turėtų būti nustatytas laikas, kada galima 
žvejoti) ir kontroliuojama;

Or. es

Pakeitimas 239
Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) techninės priemonės, jeigu 
tinkama, turėtų būti taikomos mėgėjų 
žvejybai, kuri gali turėti didelį poveikį 
žuvų ir jūrinių bestuburių ištekliams;

(6) techninės priemonės turėtų būti 
taikomos mėgėjų žvejybai, kuri gali turėti 
didelį poveikį žuvų ir jūrinių bestuburių 
ištekliams;

Or. de

Pakeitimas 240
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) techninės priemonės, jeigu 
tinkama, turėtų būti taikomos ir tam tikrai 
akvakultūros veiklai, tokiai kaip 
mechanizuotas rudadumblių ir kitų jūrų 
dumblių surinkimas, kuri gali turėti didelį 
poveikį jūros ir priekrantės aplinkai, žuvų 
ir kitų rūšių gyvūnų ištekliams;

Or. en

Pakeitimas 241
Norica Nicolai

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) jeigu paleidžiamos žvejų mėgėjų 
(ūdomis) sugautos žuvys, jų išgyvenimo 
tikimybė didelė, nebent moksliniai 
duomenys rodytų kitaip;

Or. en
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Pakeitimas 242
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) techninėmis priemonėmis turėtų 
būti padedama siekti BŽP tikslų žvejoti 
neviršijant didžiausio galimo tausios 
žvejybos laimikio, sumažinti 
nepageidaujamą laimikį, atsisakyti 
laimikio išmetimo į jūrą ir prisidėti prie 
geros aplinkos būklės (GAB) užtikrinimo, 
kaip nustatyta Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2008/56/EB18;

(7) techninėmis priemonėmis turėtų 
būti padedama siekti BŽP tikslų atkurti 
žvejojamus tam tikrų rūšių išteklius ir 
juos išlaikyti tokio dydžio, kuris viršytų 
dydį, kuriam esant galimas didžiausias
tausios žvejybos laimikis, vengti 
nepageidaujamo laimikio ir jį mažinti, 
užtikrinti, kad laimikis nebebūtų 
išmetamas į jūrą, ir prisidėti prie geros 
aplinkos būklės (GAB) užtikrinimo, kaip 
nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2008/56/EB18, atsižvelgiant į 
patikimiausias mokslines rekomendacijas;

_________________ _________________

18 2008 m. birželio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2008/56/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų 
jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus 
(OL L 164, 2008 6 25, p. 19).

18 2008 m. birželio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2008/56/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų 
jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus 
(OL L 164, 2008 6 25, p. 19).

Or. en

Pakeitimas 243
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) techninėmis priemonėmis turėtų 
būti padedama siekti BŽP tikslų žvejoti 
neviršijant didžiausio galimo tausios 
žvejybos laimikio, sumažinti 
nepageidaujamą laimikį, atsisakyti 
laimikio išmetimo į jūrą ir prisidėti prie 
geros aplinkos būklės (GAB) užtikrinimo,

(7) techninėmis priemonėmis turėtų 
būti padedama siekti BŽP tikslų atkurti 
žvejojamus tam tikrų rūšių išteklius ir 
juos išlaikyti tokio dydžio, kuris viršytų 
dydį, kuriam esant galimas didžiausias
tausios žvejybos laimikis, sumažinti 
nepageidaujamą laimikį, užtikrinti, kad 
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kaip nustatyta Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2008/56/EB18;

laimikis nebebūtų išmetamas į jūrą, ir 
prisidėti prie geros aplinkos būklės (GAB) 
užtikrinimo, kaip nustatyta Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2008/56/EB18;

_________________ _________________

18 2008 m. birželio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2008/56/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų 
jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus 
(OL L 164, 2008 6 25, p. 19).

18 2008 m. birželio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2008/56/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų 
jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus 
(OL L 164, 2008 6 25, p. 19).

Or. en

Pakeitimas 244
Liadh Ní Riada

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) techninių priemonių laikymosi 
užtikrinimas ir įgyvendinimas, veiksmų 
programos ir, kai taikoma, licencijų 
išdavimas, laivų statybos ir veiklos ir tam 
tikrų įrankių apribojimai neturėtų 
trukdyti užtikrinti geresnių sveikatos ir 
saugos standartų, taikomų žvejybos 
operacijas ir žvejybos veiklą vykdantiems 
laivams;

Or. en

Pakeitimas 245
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) pagal šį reglamentą priimamos 
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techninės priemonės turėtų derėti su 
pagal Biologinės įvairovės konvenciją 
priimtu 2011–2020 m. biologinės įvairovės 
strateginiu planu ir padėti įgyvendinti ES 
2020 m. biologinės įvairovės strategiją, 
visų pirma pasiekti tikslą tausiai naudoti 
žvejybos išteklius ir vykdyti su tuo 
susijusius veiksmus;

Or. en

Pagrindimas

Užtikrinamas derėjimas su esamais aplinkosaugos įsipareigojimais.

Pakeitimas 246
Liadh Ní Riada

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) techninėmis priemonėmis 
reglamentuojant selektyvius žvejybos 
įrankius ir taikant vengimo priemones, visų 
pirma turėtų būti užtikrinama žuvų 
jauniklių ir neršiančių žuvų santalkų 
apsauga. Techninėmis priemonėmis taip 
pat turėtų būti kuo labiau mažinamas ir, 
jeigu įmanoma, panaikinamas žvejybos 
įrankių poveikis jūrų ekosistemai ir, visų 
pirma, pažeidžiamoms rūšims ir 
buveinėms. Siekiant laikytis Tarybos 
direktyvoje 92/43/EEB19, Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2009/147/EB20ir Direktyvoje 2008/56/EB 
nustatytų įpareigojimų, tomis priemonėmis 
taip pat turėtų būti prisidedama prie 
valdymo priemonių taikymo;

(8) techninėmis priemonėmis 
reglamentuojant selektyvius žvejybos 
įrankius ir taikant vengimo priemones, visų 
pirma turėtų būti užtikrinama žuvų 
jauniklių ir neršiančių žuvų santalkų 
apsauga. Techninėmis priemonėmis taip 
pat turėtų būti kuo labiau mažinamas ir, 
jeigu įmanoma, panaikinamas žvejybos 
įrankių poveikis jūrų ekosistemai ir, visų 
pirma, pažeidžiamoms rūšims ir 
buveinėms. Siekiant paskatinti žvejus 
naudoti įrankius ir metodus, kurie daro 
mažą poveikį aplinkai, jiems turėtų būti 
teikiamos paskatos ir atlygis. Siekiant 
laikytis Tarybos direktyvoje 92/43/EEB19, 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2009/147/EB20 ir Direktyvoje 2008/56/EB 
nustatytų įpareigojimų, tomis priemonėmis 
taip pat turėtų būti prisidedama prie 
valdymo priemonių taikymo;

_________________ _________________

19 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 

19 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
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laukinės faunos bei floros apsaugos 
(OL L 206, 1992 7 22, p. 7).

laukinės faunos bei floros apsaugos (OL L 
206, 1992 7 22, p. 7).

20 2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos (OL L 20, 2010 1 26, p. ).

20 2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos (OL L 20, 2010 1 26, p. ).

Or. en

Pagrindimas

Pasisakoma už paskatas, kuriomis būtų skatinama naudoti įrankius, darančius mažą poveikį 
aplinkai, ir jiems teikiama pirmenybė.

Pakeitimas 247
Linnéa Engström, Marco Affronte

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) techninėmis priemonėmis 
reglamentuojant selektyvius žvejybos 
įrankius ir taikant vengimo priemones, visų 
pirma turėtų būti užtikrinama žuvų 
jauniklių ir neršiančių žuvų santalkų 
apsauga. Techninėmis priemonėmis taip 
pat turėtų būti kuo labiau mažinamas ir, 
jeigu įmanoma, panaikinamas žvejybos 
įrankių poveikis jūrų ekosistemai ir, visų 
pirma, pažeidžiamoms rūšims ir 
buveinėms. Siekiant laikytis Tarybos 
direktyvoje 92/43/EEB19, Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2009/147/EB20ir Direktyvoje 2008/56/EB 
nustatytų įpareigojimų, tomis priemonėmis 
taip pat turėtų būti prisidedama prie 
valdymo priemonių taikymo;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

_________________

19 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos 
(OL L 206, 1992 7 22, p. 7).

20 2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
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2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos (OL L 20, 2010 1 26, p. ).

Or. en

Pakeitimas 248
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) visų žvejybos ir žvejybos įrankių 
tipų sektoriuose reikėtų visapusiškai 
spręsti pažeidžiamų rūšių gyvūnų 
atsitiktinio sugavimo problemą, 
atsižvelgiant į griežtą apsaugą, kuri jiems 
suteikiama pagal direktyvas 92/43/EEB, 
2009/147/EB ir 2008/56/EB, didelį jų 
pažeidžiamumą ir įsipareigojimą iki 
2020 m. pasiekti gerą aplinkos būklę;

Or. en

Pagrindimas

Pritariama pakeitimui Nr. 3, įtrauktam į ENVI komiteto nuomonę, tačiau į nuostatas dėl 
atsitiktinio sugavimo turėtų būti įtraukti ir paukščiai, todėl įterpiama nuoroda į Paukščių 
direktyvą. Nepritariama formuluotei „atsitiktinis žudymas“, nes žudymas nėra netyčinis 
veiksmas.

Pakeitimas 249
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) visų žvejybos ir žvejybos įrankių 
rūšių sektoriuose reikėtų visapusiškai 
spręsti pažeidžiamų rūšių gyvūnų 
atsitiktinio sugavimo ir žudymo problemą, 
atsižvelgiant į griežtą apsaugą, kuri jiems 
suteikiama pagal direktyvas 92/43/EEB ir 
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2009/147/EB, didelį jų pažeidžiamumą ir 
įsipareigojimą iki 2020 m. pasiekti gerą 
aplinkos būklę;

Or. en

Pakeitimas 250
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) kad būtų pasiekti Reglamente (ES) 
Nr. 1380/2013 nustatyti tikslai, techninės 
priemonės turi būti pagrįstos rezultatais 
grindžiamo valdymo principu. Siekiant 
plėtoti sėkmingą tokį rezultatais 
grindžiamą valdymą, reikia kiekybinių 
tikslų. Valstybės narės turi stebėti, kokia 
daroma pažanga siekiant tų kiekybinių 
tikslų;

Or. en

Pakeitimas 251
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) žuvys ir kiti jūrų gyvūnai yra 
jaučiantys gyvūnai, todėl Sąjungos 
žuvininkystės politikoje turi būti 
visapusiškai atsižvelgiama į šių gyvūnų 
gerovės reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 252
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Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8b) visų žvejybos ir žvejybos įrankių 
rūšių sektoriuose reikėtų visapusiškai 
spręsti pažeidžiamų rūšių gyvūnų 
atsitiktinio sugavimo problemą, 
atsižvelgiant į griežtą apsaugą, kuri jiems 
suteikiama pagal Direktyvą 92/43/EEB, 
didelį jų pažeidžiamumą ir įsipareigojimą 
iki 2020 m. pasiekti gerą aplinkos būklę;

Or. en

Pakeitimas 253
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) techninių priemonių 
veiksmingumui įvertinti turėtų būti 
nustatyti su nepageidaujamo laimikio 
dydžiu, pažeidžiamų rūšių gyvūnų 
priegaudos dydžiu ir neigiamo žvejybos 
poveikio jūros dugno buveinėms mastu
susiję uždaviniai, kurie atitiktų BŽP, 
Sąjungos aplinkos apsaugos teisės aktų 
(visų pirma Tarybos direktyvos 92/43/EEB 
ir Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2000/60/EB21) ir tarptautinės 
geriausios praktikos tikslus;

(9) techninių priemonių 
veiksmingumui įvertinti turėtų būti 
nustatyti su nepageidaujamo laimikio 
dydžiu, atsitiktinai sugaunamų 
pažeidžiamų rūšių gyvūnų kiekiu ir 
neigiamo žvejybos poveikio jūros dugno 
buveinėms mastu susiję uždaviniai, kurie 
atitiktų BŽP, Sąjungos aplinkos apsaugos 
teisės aktų (visų pirma Tarybos direktyvos 
92/43/EEB, Direktyvos 2009/147/EB ir 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2000/60/EB21) ir tarptautinės geriausios 
praktikos tikslus;

_________________ _________________

21 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, 
nustatanti Bendrijos veiksmų vandens 
politikos srityje pagrindus (OL L 327, 
2000 12 22, p. 1).

21 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, 
nustatanti Bendrijos veiksmų vandens 
politikos srityje pagrindus (OL L 327, 2000 
12 22, p. 1).
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Or. en

Pakeitimas 254
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) techninių priemonių 
veiksmingumui įvertinti turėtų būti 
nustatyti su nepageidaujamo laimikio 
dydžiu, pažeidžiamų rūšių gyvūnų
priegaudos dydžiu ir neigiamo žvejybos 
poveikio jūros dugno buveinėms mastu
susiję uždaviniai, kurie atitiktų BŽP, 
Sąjungos aplinkos apsaugos teisės aktų 
(visų pirma Tarybos direktyvos 92/43/EEB 
ir Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2000/60/EB21) ir tarptautinės 
geriausios praktikos tikslus;

(9) techninių priemonių 
veiksmingumui įvertinti turėtų būti 
nustatyti su nepageidaujamo laimikio 
dydžiu, užtikrinimu, kad nebebūtų 
sugaunama pažeidžiamų rūšių gyvūnų, ir 
neigiamo žvejybos poveikio jūros dugno 
buveinėms mastu susiję uždaviniai, kurie 
atitiktų BŽP, Sąjungos aplinkos apsaugos 
teisės aktų (visų pirma Tarybos direktyvos 
92/43/EEB, Direktyvos 2009/147/EB ir 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2000/60/EB21) ir tarptautinės geriausios 
praktikos tikslus;

_________________ _________________

21 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, 
nustatanti Bendrijos veiksmų vandens 
politikos srityje pagrindus (OL L 327, 
2000 12 22, p. 1).

21 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, 
nustatanti Bendrijos veiksmų vandens 
politikos srityje pagrindus (OL L 327, 2000 
12 22, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 255
Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) techninių priemonių 
veiksmingumui įvertinti turėtų būti 
nustatyti su nepageidaujamo laimikio 
dydžiu, pažeidžiamų rūšių gyvūnų 
priegaudos dydžiu ir neigiamo žvejybos 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
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poveikio jūros dugno buveinėms mastu 
susiję uždaviniai, kurie atitiktų BŽP, 
Sąjungos aplinkos apsaugos teisės aktų 
(visų pirma Tarybos direktyvos 92/43/EEB 
ir Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2000/60/EB21) ir tarptautinės 
geriausios praktikos tikslus;

_________________

21 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, 
nustatanti Bendrijos veiksmų vandens 
politikos srityje pagrindus (OL L 327, 
2000 12 22, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 256
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) įgyvendindamos technines 
priemones, valstybės narės turėtų kuo 
plačiau naudotis joms pagal Reglamentą 
(ES) Nr. 508/2014 suteikiamomis 
priemonėmis remti žvejus ir užtikrinti, kad 
būtų atsižvelgiama į bendros 
žuvininkystės politikos socialinius ir 
ekonominius tikslus;

Or. en

Pakeitimas 257
Liadh Ní Riada

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) įgyvendindamos technines 
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priemones, valstybės narės turėtų kuo 
plačiau naudotis joms pagal Reglamentą 
(ES) Nr. 508/2014 suteikiamomis 
priemonėmis remti žvejus ir užtikrinti, kad 
būtų atsižvelgiama į bendros
žuvininkystės politikos socialinius ir 
ekonominius tikslus;

Or. en

Pakeitimas 258
Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) tam tikri niokojamąjį poveikį 
turintys žvejybos įrankiai arba metodai, 
kuriuos taikant naudojami sprogmenys, 
nuodai, svaiginamosios medžiagos, 
elektros srovė, pneumatiniai kūjai ar kiti 
mušamieji įrankiai, velkamieji įtaisai bei 
griebtuvai raudoniesiems ar kitų rūšių 
koralams bei koralams giminingų rūšių 
gyvūnams rinkti ir tam tikri žeberklai 
turėtų būti uždrausti, išskyrus tralą su 
elektros srovės impulsais, kurį konkrečiais 
atvejais galima naudoti laikantis tam tikrų 
griežtų sąlygų;

(11) tam tikri niokojamąjį poveikį 
turintys žvejybos įrankiai arba metodai, 
kuriuos taikant naudojami sprogmenys, 
nuodai, svaiginamosios medžiagos, 
elektros srovė, pneumatiniai kūjai ar kiti 
mušamieji įrankiai, velkamieji įtaisai bei 
griebtuvai raudoniesiems ar kitų rūšių 
koralams bei koralams giminingų rūšių 
gyvūnams rinkti ir tam tikri žeberklai 
turėtų būti uždrausti, išskyrus 
elektroimpulsinį tralą, kurį konkrečiais 
atvejais galima naudoti laikantis tam tikrų 
griežtų sąlygų. Šiuo atveju būtina 
užtikrinti, kad, prieš leidžiant plačiai 
naudoti įrankį, būtų surinkta pakankamai 
žinių apie naujoviškų žvejybos įrankių, 
tokių kaip elektroimpulsinis tralas, 
poveikį, įskaitant kumuliacinį poveikį. Be 
to, turi būti taikoma stebėsenos, kontrolės 
ir vertinimo sistema, kurią galima naudoti 
vykdymo užtikrinimo, mokslinių tyrimų ir 
vertinimo tikslais. Dabartinės licencijos 
turėtų būti iš naujo moksliniu požiūriu 
persvarstytos, prieš suteikiant nuolatinį 
nedraudžiamo įrankio statusą;

Or. en
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Pakeitimas 259
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) tam tikri niokojamąjį poveikį 
turintys žvejybos įrankiai arba metodai, 
kuriuos taikant naudojami sprogmenys, 
nuodai, svaiginamosios medžiagos, 
elektros srovė, pneumatiniai kūjai ar kiti 
mušamieji įrankiai, velkamieji įtaisai bei 
griebtuvai raudoniesiems ar kitų rūšių 
koralams bei koralams giminingų rūšių 
gyvūnams rinkti ir tam tikri žeberklai 
turėtų būti uždrausti, išskyrus tralą su 
elektros srovės impulsais, kurį konkrečiais 
atvejais galima naudoti laikantis tam tikrų 
griežtų sąlygų;

(11) tam tikri niokojamąjį poveikį 
turintys žvejybos įrankiai arba metodai, 
kuriuos taikant naudojami sprogmenys, 
nuodai, svaiginamosios medžiagos, 
elektros srovė, pneumatiniai kūjai ar kiti 
mušamieji įrankiai, velkamieji įtaisai bei 
griebtuvai raudoniesiems ar kitų rūšių 
koralams bei koralams giminingų rūšių 
gyvūnams rinkti ir tam tikri žeberklai 
turėtų būti uždrausti;

Or. en

Pakeitimas 260
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) tais atvejais, kai nėra mokslinių 
rekomendacijų ir duomenų, be kita ko, 
poveikio aplinkai vertinimų, 
patvirtinančių, kad užtikrinamas 
darnumas ir kad atitinkamų rūšių 
gyvūnams, netikslinių rūšių gyvūnams ir 
atitinkamoms buveinėms nedaromas 
žalingas poveikis, tam tikri niokojamąjį 
poveikį turintys įrankiai ar metodai, 
įskaitant akvakultūros ir jūros dumblių 
ūkio mechaninius įrankius ir metodus, 
tokius kaip sprogstamieji įtaisai, nuodai, 
svaiginamosios medžiagos, elektros srovė, 
pneumatiniai kūjai ar kiti mušamieji 
įrankiai, velkamieji įtaisai bei griebtuvai 
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raudoniesiems ar kitų rūšių koralams ir 
kitų rūšių gyvūnams rinkti ir tam tikri 
žeberklai, turėtų būti uždrausti;

Or. en

Pakeitimas 261
Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) siekiant apsaugoti nerštavietes ir 
pažeidžiamas buveines ir padidinti 
socialinį Europos žuvininkystės darnumą, 
sykiu užtikrinant tausų ir kuo efektyvesnį 
išteklių naudojimą, tam tikra priekrantės 
zonos dalis galėtų būti skirta tik mažo 
poveikio ir selektyviosios žvejybos 
įrankiams, taip pat mėgėjų žvejybai, su 
sąlyga, kad bus užtikrinama atskaitomybė 
už poveikį jūros aplinkai ir ištekliams;

Or. en

Pakeitimas 262
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) prieš leidžiant versliniu mastu 
naudoti naujoviškus žvejybos įrankius, be 
kita ko, elektroimpulsinius tralus, reikia 
turėti išsamių ir kiekybiniais duomenimis 
pagrįstų žinių apie tokių įrankių poveikį 
jūros aplinkai ir gyvūnų rūšims; turi būti 
nustatyta veiksminga stebėjimo ir 
vertinimo sistema;

Or. en
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Pakeitimas 263
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) atsižvelgiant į STECF 
rekomendacijas, pažeidžiamų 
giliavandenių žuvų rūšių apsaugai 
užtikrinti ICES IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, 
VIIj ir VIIk rajonuose ir ICES VIII, IX, X 
ir XII parajoniuose į rytus nuo 27° vakarų 
ilgumos toliau turėtų būti draudžiama 
žvejoti pasyviaisiaistinklais vandenyse, 
kurių gylis, kaip pažymėta jūrlapyje, yra 
didesnis kaip 600 metrų;

(14) atsižvelgiant į STECF 
rekomendacijas, pažeidžiamų 
giliavandenių žuvų rūšių apsaugai 
užtikrinti ICES IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, 
VIIj ir VIIk rajonuose ir ICES VIII, IX, X 
ir XII parajoniuose į rytus nuo 27° vakarų 
ilgumos toliau turėtų būti draudžiama 
žvejoti statomaisiais tinklais vandenyse, 
kurių gylis, kaip pažymėta jūrlapyje, yra 
didesnis kaip 600 metrų, nebent valstybės 
narės moksliniais tyrimais, 
pasikonsultavusios su STECF, arba 
įgyvendindamos specialias valdymo 
priemones, priimtas regionalizavimo 
procese, be kita ko, sumažinusios zonoje 
žvejojančių laivų skaičių, sumažinusios 
žvejybos mėnesių skaičių ir pan., arba 
įgyvendindamos daugiamečius planus 
įrodo, kad vykdant to tipo žvejybą ryklių 
atsitiktinai sugaunama labai mažai ar į 
jūrą išmetami labai maži kiekiai;

Or. es

Pakeitimas 264
Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) netgi ribota tam tikrų retų rūšių
žuvų, pvz., tam tikrų rūšių ryklių ir 
rombinių rajožuvių, žvejybos veikla galėtų 
kelti rimtą pavojų jų išsaugojimui. 
Tokioms rūšims apsaugoti reikėtų nustatyti 

(15) netgi ribota tam tikrų rūšių, kurios 
yra retos arba kurioms dėl jų biologinių 
ypatybių pernelyg intensyvus išteklių 
naudojimas kelia ypač didelį pavojų, žuvų, 
pvz., tam tikrų rūšių ryklių ir rombinių 
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bendrą jų žvejybos draudimą; rajožuvių, žvejybos veikla galėtų kelti 
rimtą pavojų jų išsaugojimui. Tokioms 
rūšims apsaugoti reikėtų nustatyti bendrą jų 
žvejybos draudimą;

Or. en

Pakeitimas 265
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) netgi ribota tam tikrų retų rūšių
žuvų, pvz., tam tikrų rūšių ryklių ir 
rombinių rajožuvių, žvejybos veikla galėtų 
kelti rimtą pavojų jų išsaugojimui. 
Tokioms rūšims apsaugoti reikėtų nustatyti 
bendrą jų žvejybos draudimą;

(15) netgi ribota tam tikrų rūšių, kurios 
yra retos arba kurioms dėl jų biologinių 
ypatybių pernelyg intensyvus išteklių 
naudojimas kelia ypač didelį pavojų, žuvų
žvejybos veikla galėtų kelti rimtą pavojų jų 
išsaugojimui. Tokioms rūšims apsaugoti 
reikėtų nustatyti bendrą jų žvejybos 
draudimą;

Or. en

Pakeitimas 266
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) netgi ribota tam tikrų retų rūšių
žuvų, pvz., tam tikrų rūšių ryklių ir 
rombinių rajožuvių, žvejybos veikla galėtų 
kelti rimtą pavojų jų išsaugojimui. 
Tokioms rūšims apsaugoti reikėtų nustatyti 
bendrą jų žvejybos draudimą;

(15) netgi ribota tam tikrų rūšių, kurios 
yra retos arba kurioms dėl jų biologinių 
ypatybių pernelyg intensyvus išteklių 
naudojimas kelia ypač didelį pavojų, žuvų
žvejybos veikla galėtų kelti rimtą pavojų jų 
išsaugojimui. Tokioms rūšims apsaugoti 
reikėtų nustatyti bendrą jų žvejybos 
draudimą;

Or. en
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Pagrindimas

Priežastis yra ne tik šių rūšių gyvūnų retumas, bet ir jų biologinės ypatybės. Teksto 
formuluotė išplėsta, kad tai atsispindėtų. Prasmė išplečiama, kad ribojant žvejybos veiklą 
būtų atsižvelgiama į tam tikrų rūšių vystymosi ypatumus.

Pakeitimas 267
Liadh Ní Riada

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) kad būtų galima užtikrinti tolesnę 
pažeidžiamų jūrų buveinių, esančių prie 
Airijos bei Jungtinės Karalystės krantų ir 
aplink Azorų, Madeiros ir Kanarų salas, 
apsaugą, turėtų būti toliau taikomi esami 
priedugnio žvejybos įrankių naudojimo 
apribojimai;

(17) kad būtų galima užtikrinti tolesnę 
pažeidžiamų jūrų buveinių, esančių prie 
Airijos bei Jungtinės Karalystės krantų ir 
aplink Azorų, Madeiros ir Kanarų salas, 
apsaugą, turėtų būti toliau taikomi esami 
tam tikrų žvejybos įrankių naudojimo 
apribojimai, nebent galutiniai moksliniai 
duomenys ir rekomendacijos rodytų 
kitaip;

Or. en

Pakeitimas 268
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) kad padėtų žvejybos sektoriaus 
subjektams laikytis įpareigojimo iškrauti 
visą laimikį, valstybės narės turėtų taikyti 
priemones, kuriomis būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos laikyti jūrų gyvūnus, 
kurie yra mažesnio nei mažiausio išteklių 
išsaugojimą užtikrinančio orientacinio 
dydžio, ir rasti, kur juos realizuoti. Šios 
priemonės turėtų apimti paramą 
investicijoms į iškrovimo vietų ir
priedangų statybą bei pritaikymą ir paramą 
investicijoms, kuriomis didinama žvejybos 

(21) kad padėtų žvejybos sektoriaus 
subjektams laikytis įpareigojimo iškrauti 
visą laimikį ir, užtikrindamos visapusišką 
to įpareigojimo laikymąsi, užtikrintų 
vienodas veiklos sąlygas, valstybės narės 
turėtų taikyti priemones, kuriomis būtų 
sudarytos palankesnės sąlygos laikyti jūrų 
gyvūnus, kurie yra mažesnio nei mažiausio 
išteklių išsaugojimą užtikrinančio 
orientacinio dydžio, ir rasti, kur juos 
realizuoti. Šios priemonės turėtų apimti 
paramą investicijoms į iškrovimo vietų ir 
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produktų vertė; prieplaukų statybą bei pritaikymą ir 
paramą investicijoms, kuriomis didinama 
žvejybos produktų vertė;

Or. en

Pakeitimas 269
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) tais atvejais, kai mokslinėse 
rekomendacijose nurodoma, kad 
sugaunami dideli nepageidaujami rūšių, 
kurių atžvilgiu netaikomi laimikio 
apribojimai, taigi netaikomas ir 
įpareigojimas iškrauti visą laimikį,
gyvūnų kiekiai, valstybės narės turėtų 
įgyvendinti bandomuosius projektus, 
kuriais būtų siekiama ištirti, kaip sumažinti 
tokį nepageidaujamą laimikį, ir nustatyti 
atitinkamas technines priemones šiam 
tikslui pasiekti;

(23) tais atvejais, kai mokslinėse 
rekomendacijose nurodoma, kad 
sugaunami dideli nepageidaujamų rūšių 
gyvūnų kiekiai, valstybės narės turėtų 
įgyvendinti bandomuosius projektus, 
kuriais būtų siekiama ištirti, kaip sumažinti 
tokį nepageidaujamą laimikį, ir nustatyti 
atitinkamas technines priemones šiam 
tikslui pasiekti;

Or. en

Pakeitimas 270
Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) jeigu nėra nustatyta regioninio 
lygmens techninių priemonių, turėtų būti 
taikomi apibrėžti pirminiai standartai. Šie 
pirminiai standartai turėtų būti nustatomi 
pagal esamas technines priemones, 
atsižvelgiant į STECF rekomendacijas ir 
suinteresuotųjų subjektų nuomones. 
Siekiant mažinti jūrų žinduolių ir jūrų 

(24) jeigu nėra nustatyta regioninio 
lygmens techninių priemonių, turėtų būti 
taikomi apibrėžti pirminiai standartai. Šie 
pirminiai standartai turėtų būti nustatomi 
pagal esamas technines priemones, 
atsižvelgiant į STECF rekomendacijas ir 
suinteresuotųjų subjektų nuomones. 
Siekiant kuo labiau mažinti jūrų žinduolių 
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paukščių priegaudą tam tikruose rajonuose, 
pirminiai standartai turėtų apimti 
pagrindinius velkamųjų žvejybos įrankių ir 
pasyviųjų tinklų tinklinio audeklo akių 
dydžius, mažiausius išteklių išsaugojimą 
užtikrinančius orientacinius dydžius, 
rajonus, kuriuose žvejyba draudžiama arba 
ribojama, gamtos išsaugojimo priemones ir 
visas kitas konkretiems regionams šiuo 
metu taikomas priemones, kurių tebereikia, 
kad išsaugojimo tikslai būtų toliau 
įgyvendinami, kol, vykdant 
regionalizavimo procesą, bus nustatytos 
naujos priemonės;

ir jūrų paukščių priegaudą tam tikruose 
rajonuose ir, jeigu įmanoma, visiškai jos 
išvengti, pirminiai standartai turėtų apimti 
pagrindinius velkamųjų žvejybos įrankių ir 
statomųjų tinklų tinklinio audeklo akių 
dydžius, mažiausius išteklių išsaugojimą 
užtikrinančius orientacinius dydžius, 
rajonus, kuriuose žvejyba draudžiama arba 
ribojama, gamtos išsaugojimo priemones ir 
visas kitas konkretiems regionams šiuo 
metu taikomas priemones, kurių tebereikia, 
kad išsaugojimo tikslai būtų toliau 
įgyvendinami, kol, vykdant 
regionalizavimo procesą, bus nustatytos 
naujos priemonės;

Or. en

Pakeitimas 271
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) jeigu nėra nustatyta regioninio 
lygmens techninių priemonių, turėtų būti 
taikomi apibrėžti pirminiai standartai. Šie 
pirminiai standartai turėtų būti nustatomi 
pagal esamas technines priemones, 
atsižvelgiant į STECF rekomendacijas ir 
suinteresuotųjų subjektų nuomones. 
Siekiant mažinti jūrų žinduolių ir jūrų 
paukščių priegaudą tam tikruose rajonuose, 
pirminiai standartai turėtų apimti 
pagrindinius velkamųjų žvejybos įrankių ir 
pasyviųjų tinklų tinklinio audeklo akių 
dydžius, mažiausius išteklių išsaugojimą 
užtikrinančius orientacinius dydžius, 
rajonus, kuriuose žvejyba draudžiama arba 
ribojama, gamtos išsaugojimo priemones ir 
visas kitas konkretiems regionams šiuo 
metu taikomas priemones, kurių tebereikia, 
kad išsaugojimo tikslai būtų toliau 
įgyvendinami, kol, vykdant 
regionalizavimo procesą, bus nustatytos 

(24) jeigu nėra nustatyta regioninio 
lygmens techninių priemonių, turėtų būti 
taikomi apibrėžti pirminiai standartai. Šie 
pirminiai standartai turėtų būti nustatomi 
pagal esamas technines priemones, 
atsižvelgiant į STECF rekomendacijas ir 
suinteresuotųjų subjektų nuomones. 
Siekiant kuo labiau mažinti jūrų žinduolių 
ir jūrų paukščių priegaudą tam tikruose 
rajonuose ir, jeigu įmanoma, visiškai jos 
išvengti, pirminiai standartai turėtų apimti 
pagrindinius velkamųjų žvejybos įrankių ir 
statomųjų tinklų tinklinio audeklo akių 
dydžius, mažiausius išteklių išsaugojimą 
užtikrinančius orientacinius dydžius, 
rajonus, kuriuose žvejyba draudžiama arba 
ribojama, gamtos išsaugojimo priemones ir 
visas kitas konkretiems regionams šiuo 
metu taikomas priemones, kurių tebereikia, 
kad išsaugojimo tikslai būtų toliau 
įgyvendinami, kol, vykdant 
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naujos priemonės; regionalizavimo procesą, bus nustatytos 
naujos priemonės;

Or. en

Pakeitimas 272
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) jeigu nėra nustatyta regioninio 
lygmens techninių priemonių, turėtų būti 
taikomi apibrėžti pirminiai standartai. Šie 
pirminiai standartai turėtų būti nustatomi 
pagal esamas technines priemones, 
atsižvelgiant į STECF rekomendacijas ir 
suinteresuotųjų subjektų nuomones. 
Siekiant mažinti jūrų žinduolių ir jūrų 
paukščių priegaudą tam tikruose 
rajonuose, pirminiai standartai turėtų 
apimti pagrindinius velkamųjų žvejybos 
įrankių ir pasyviųjų tinklų tinklinio 
audeklo akių dydžius, mažiausius išteklių 
išsaugojimą užtikrinančius orientacinius 
dydžius, rajonus, kuriuose žvejyba 
draudžiama arba ribojama, gamtos 
išsaugojimo priemones ir visas kitas 
konkretiems regionams šiuo metu taikomas 
priemones, kurių tebereikia, kad 
išsaugojimo tikslai būtų toliau 
įgyvendinami, kol, vykdant 
regionalizavimo procesą, bus nustatytos 
naujos priemonės;

(24) jeigu nėra nustatyta regioninio 
lygmens techninių priemonių, turėtų būti 
taikomi apibrėžti pirminiai standartai. Šie 
pirminiai standartai turėtų būti nustatomi 
pagal esamas technines priemones, 
atsižvelgiant į STECF rekomendacijas ir 
suinteresuotųjų subjektų nuomones. 
Siekiant kuo labiau mažinti jūrų žinduolių 
ir jūrų paukščių priegaudą ir, jeigu 
įmanoma, visiškai jos išvengti, pirminiai 
standartai turėtų apimti pagrindinius 
velkamųjų žvejybos įrankių ir statomųjų
tinklų tinklinio audeklo akių dydžius, 
mažiausius išteklių išsaugojimą 
užtikrinančius orientacinius dydžius, 
rajonus, kuriuose žvejyba draudžiama arba 
ribojama, gamtos išsaugojimo priemones ir 
visas kitas konkretiems regionams šiuo 
metu taikomas priemones, kurių tebereikia, 
kad išsaugojimo tikslai būtų toliau 
įgyvendinami, kol, vykdant 
regionalizavimo procesą, bus nustatytos 
naujos priemonės;

Or. en

Pakeitimas 273
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) valstybės narės kartu su 
suinteresuotaisiais subjektais gali rengti
bendras rekomendacijas dėl atitinkamų 
techninių priemonių, kuriomis, vykdant
pagal BŽP nustatytą regionalizavimo 
procesą, nukrypstama nuo pirminių 
standartų;

(25) valstybės narės kartu su 
suinteresuotaisiais subjektais turėtų 
parengti bendras rekomendacijas dėl 
atitinkamų ir darnių techninių priemonių, 
kuriomis nukrypstama nuo pirminių 
standartų, remdamosi patikimiausiomis 
turimomis mokslinėmis rekomendacijomis 
ir vykdydamos pagal BŽP nustatytą 
regionalizavimo procesą, net jeigu ir nėra 
daugiamečio plano;

Or. en

Pakeitimas 274
Liadh Ní Riada

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) valstybės narės kartu su 
suinteresuotaisiais subjektais gali rengti 
bendras rekomendacijas dėl atitinkamų 
techninių priemonių, kuriomis, vykdant 
pagal BŽP nustatytą regionalizavimo 
procesą, nukrypstama nuo pirminių 
standartų;

(25) valstybės narės, glaudžiai 
bendradarbiaudamos su atitinkamomis 
patariamosiomis tarybomis ir 
suinteresuotaisiais subjektais, gali rengti 
bendras rekomendacijas dėl atitinkamų 
techninių priemonių, kuriomis, vykdant 
pagal BŽP nustatytą regionalizavimo 
procesą, nukrypstama nuo pirminių 
standartų;

Or. en

Pagrindimas

Sustiprinamas patariamųjų tarybų vaidmuo regioninių techninių priemonių rengimo procese.

Pakeitimas 275
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) jeigu daugiametis planas 
nepriimtas ar netaikytinas, tačiau reikia 
išsaugoti jūros aplinkos išteklius, 
Komisija gali deleguotaisiais aktais 
priimti technines priemones, taikomas 
konkretiems regionams;

Or. en

Pakeitimas 276
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) jeigu tam, kad būtų išsaugoti 
ištekliai ar jūros ekosistema, reikalingos 
techninės priemonės, tačiau nėra 
daugiamečio plano, Komisijai turėtų būti 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotaisiais aktais tokias priemones;

Or. en

Pakeitimas 277
Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) pagal išteklių naudojimo modelius 
ir pažeidžiamų rūšių bei buveinių apsaugą
tokios regioninės techninės priemonės 
turėtų būti bent lygiavertės pirminiams 
standartams;

(26) tokiomis regioninėmis techninėmis 
priemonėmis turėtų būti siekiama didelio 
aplinkosauginio tvarumo ir pagal išteklių 
naudojimo modelius ir pažeidžiamų rūšių 
bei buveinių apsaugą jos turėtų būti bent 
lygiavertės pirminiams standartams.
Priimamos regioninės techninės priemonės 
turėtų būti grindžiamos patikimiausiomis 
turimomis mokslinėmis 
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rekomendacijomis;

Or. en

Pakeitimas 278
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) pagal išteklių naudojimo modelius 
ir pažeidžiamų rūšių bei buveinių apsaugą 
tokios regioninės techninės priemonės 
turėtų būti bent lygiavertės pirminiams 
standartams;

(26) pagal išteklių naudojimo modelius 
ir pažeidžiamų rūšių bei buveinių apsaugą 
tokios regioninės techninės priemonės 
turėtų būti darnios ir bent lygiavertės 
pirminiams standartams. Visos priimamos 
regioninės techninės priemonės turėtų 
būti grindžiamos patikimiausiomis 
turimomis mokslinėmis 
rekomendacijomis;

Or. en

Pakeitimas 279
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) pagal išteklių naudojimo modelius 
ir pažeidžiamų rūšių bei buveinių apsaugą 
tokios regioninės techninės priemonės 
turėtų būti bent lygiavertės pirminiams 
standartams;

(26) pagal išteklių naudojimo modelius 
ir pažeidžiamų rūšių bei buveinių apsaugą 
tokios regioninės techninės priemonės 
turėtų būti bent lygiavertės pirminiams 
standartams. Priimamos regioninės 
techninės priemonės turėtų būti 
grindžiamos patikimiausiomis turimomis 
mokslinėmis rekomendacijomis;

Or. en
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Pagrindimas

Pakoreguotas ENVI komiteto pateiktas pakeitimas Nr. 9.

Pakeitimas 280
Liadh Ní Riada

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) pabrėžtina, jog reikia sistemos, 
siekiant nustatyti drauge valdomus 
rajonus, kurie įeina į kiekvienos šalies 
šešių jūrmylių teritoriją (įskaitant bazinę 
liniją), kad būtų galima nustatyti darnaus 
priekrantės žuvininkystės valdymo 
rajonus. Pabrėžtina, kad, norint užtikrinti 
sėkmingą valdymą, būtinas glaudus žvejų, 
žuvininkystės valdytojų, akademikų ir 
agentūrų bendradarbiavimas naujų 
technologijų naudojimo klausimais;

Or. en

Pakeitimas 281
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) valstybių narių grupių sprendimai, 
priimti vykdant regionalizavimą, turi 
atitikti tokius pačius demokratinės 
priežiūros standartus kaip atitinkamose 
valstybėse narėse ir Sąjungoje taikomi 
standartai;

Or. en

Pakeitimas 282
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Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) valstybių narių regioninių grupių 
sprendimai vykdant regionalizavimą 
turėtų atitikti tokius pačius demokratinės 
priežiūros standartus kaip atitinkamose 
valstybėse narėse taikomi standartai;

Or. en

Pakeitimas 283
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
26 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26b) regionalizavimu turėtų būti 
naudojamasi siekiant sukurti konkrečiai 
pritaikytas priemones, pagal kurias 
atsižvelgiama į kiekvieno žvejybos rajono 
ypatumus ir apsaugoma jų aplinkos 
būklė;

Or. en

Pakeitimas 284
Liadh Ní Riada

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) rengdamos bendras rekomendacijas 
daugiamečiuose planuose iš dalies keisti 
arba nustatyti naujus rajonus, kuriuose 
žvejyba draudžiama arba apribota, žuvų 
jauniklių ir neršiančių žuvų santalkoms 
apsaugoti, valstybių narių regioninės 

(29) rengdamos bendras rekomendacijas 
daugiamečiuose planuose iš dalies keisti 
arba nustatyti naujus rajonus, kuriuose 
žvejyba draudžiama arba apribota, žuvų 
jauniklių ir neršiančių žuvų santalkoms 
apsaugoti, valstybių narių regioninės 
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grupės savo bendrose rekomendacijose 
turėtų apibrėžti žvejybos įrankių 
specifikacijas, žvejybos draudimo mastą ir 
trukmę, žvejybos įrankių naudojimo 
apribojimus ir kontrolės bei stebėsenos 
priemones;

grupės savo bendrose rekomendacijose 
turėtų apibrėžti žvejybos įrankių 
specifikacijas, žvejybos draudimo mastą ir 
trukmę, žvejybos įrankių naudojimo 
apribojimus, išimtis, jei taikytina, ir 
kontrolės bei stebėsenos priemones;

Or. en

Pagrindimas

Paliekama galimybė bendrose rekomendacijose taikyti išimtis mažos apimties žvejybos ir 
mažą poveikį darantiems laivynams, jeigu jų poveikis saugomiems ištekliams labai mažas 
arba jo visai nėra.

Pakeitimas 285
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) rengdamos bendras rekomendacijas 
daugiamečiuose planuose iš dalies keisti 
arba nustatyti mažiausius išteklių 
išsaugojimą užtikrinančius orientacinius 
dydžius, valstybių narių regioninės grupės 
turėtų užtikrinti, kad nebūtų trukdoma 
siekti BŽP tikslų, tuo tikslu užtikrindamos, 
kad būtų laikomasi jūrų gyvūnų jauniklių 
apsaugos reikalavimų, o rinkoje nebūtų 
iškraipoma konkurencija ir nebūtų 
sukurta mažesnio nei mažiausio išteklių 
išsaugojimą užtikrinančio orientacinio 
dydžio žuvų rinka;

(30) rengdamos bendras rekomendacijas 
daugiamečiuose planuose iš dalies keisti 
arba nustatyti mažiausius išteklių 
išsaugojimą užtikrinančius orientacinius 
dydžius, valstybių narių regioninės grupės 
turėtų prisidėti prie BŽP tikslų
įgyvendinimo, tuo tikslu užtikrindamos, 
kad būtų laikomasi jūrų gyvūnų jauniklių 
apsaugos reikalavimų ir neatsirastų rinkos 
iškraipymų, susijusių su mažesnio nei 
mažiausio išteklių išsaugojimą 
užtikrinančio orientacinio dydžio žuvimis, 
laikydamosi šio reglamento 15 straipsnio 
nuostatų;

Or. es

Pakeitimas 286
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Pasiūlymas dėl reglamento
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30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) rengdamos bendras rekomendacijas 
daugiamečiuose planuose iš dalies keisti 
arba nustatyti mažiausius išteklių 
išsaugojimą užtikrinančius orientacinius 
dydžius, valstybių narių regioninės grupės 
turėtų užtikrinti, kad nebūtų trukdoma 
siekti BŽP tikslų, tuo tikslu užtikrindamos, 
kad būtų laikomasi jūrų gyvūnų jauniklių 
apsaugos reikalavimų, o rinkoje nebūtų 
iškraipoma konkurencija ir nebūtų sukurta 
mažesnio nei mažiausio išteklių 
išsaugojimą užtikrinančio orientacinio 
dydžio žuvų rinka;

(30) rengdamos bendras rekomendacijas 
iš dalies keisti arba nustatyti mažiausius 
išteklių išsaugojimą užtikrinančius 
orientacinius dydžius, valstybių narių 
regioninės grupės turėtų užtikrinti, kad 
būtų pasiekti BŽP tikslai, tuo tikslu 
užtikrindamos, kad būtų laikomasi jūrų 
gyvūnų jauniklių apsaugos reikalavimų, o 
rinkoje nebūtų iškraipoma konkurencija ir 
nebūtų sukurta mažesnio nei mažiausio 
išteklių išsaugojimą užtikrinančio 
orientacinio dydžio žuvų rinka;

Or. en

Pakeitimas 287
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) rengdamos bendras rekomendacijas 
daugiamečiuose planuose iš dalies keisti 
arba nustatyti mažiausius išteklių 
išsaugojimą užtikrinančius orientacinius 
dydžius, valstybių narių regioninės grupės 
turėtų užtikrinti, kad nebūtų trukdoma 
siekti BŽP tikslų, tuo tikslu užtikrindamos, 
kad būtų laikomasi jūrų gyvūnų jauniklių 
apsaugos reikalavimų, o rinkoje nebūtų 
iškraipoma konkurencija ir nebūtų sukurta 
mažesnio nei mažiausio išteklių 
išsaugojimą užtikrinančio orientacinio 
dydžio žuvų rinka;

(30) rengdamos bendras rekomendacijas 
daugiamečiuose planuose iš dalies keisti 
arba nustatyti mažiausius išteklių 
išsaugojimą užtikrinančius orientacinius 
dydžius, valstybių narių regioninės grupės 
turėtų užtikrinti, kad būtų pasiekti BŽP 
tikslai, tuo tikslu užtikrindamos, kad būtų
visapusiškai laikomasi jūrų gyvūnų 
jauniklių apsaugos reikalavimų, o rinkoje 
nebūtų iškraipoma konkurencija ir nebūtų 
sukurta mažesnio nei mažiausio išteklių 
išsaugojimą užtikrinančio orientacinio 
dydžio žuvų rinka;

Or. en

Pakeitimas 288
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Liadh Ní Riada

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) rengiant bendras rekomendacijas, 
turėtų būti suteikta galimybė nustatyti 
tikralaikius žvejybos draudimus ir 
reikalavimo plaukti į kitą žvejybos rajoną 
nuostatas kaip papildomą priemonę žuvų 
jauniklių ar neršiančių žuvų santalkoms 
apsaugoti. Tokių rajonų nustatymo ir 
panaikinimo sąlygos bei kontrolės ir 
stebėsenos priemonės turėtų būti apibrėžtos 
atitinkamose bendrose rekomendacijose;

(31) rengiant bendras rekomendacijas, 
turėtų būti suteikta galimybė nustatyti 
tikralaikius žvejybos draudimus ir 
reikalavimo plaukti į kitą žvejybos rajoną 
nuostatas kaip papildomą priemonę žuvų 
jauniklių ar neršiančių žuvų santalkoms 
apsaugoti. Tokių rajonų nustatymo ir 
panaikinimo sąlygos, įskaitant išimtis, jei 
taikytina, bei kontrolės ir stebėsenos 
priemonės turėtų būti apibrėžtos 
atitinkamose bendrose rekomendacijose;

Or. en

Pagrindimas

Paliekama galimybė bendrose rekomendacijose taikyti išimtis mažos apimties žvejybos ir 
mažą poveikį darantiems laivynams, jeigu jų poveikis saugomiems ištekliams labai mažas 
arba jo visai nėra.

Pakeitimas 289
Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) rengiant bendras rekomendacijas, 
turėtų būti suteikta galimybė nustatyti 
tikralaikius žvejybos draudimus ir 
reikalavimo plaukti į kitą žvejybos rajoną 
nuostatas kaip papildomą priemonę žuvų 
jauniklių ar neršiančių žuvų santalkoms 
apsaugoti. Tokių rajonų nustatymo ir 
panaikinimo sąlygos bei kontrolės ir 
stebėsenos priemonės turėtų būti apibrėžtos 
atitinkamose bendrose rekomendacijose;

(31) rengiant bendras rekomendacijas, 
turėtų būti suteikta galimybė nustatyti 
tikralaikius žvejybos draudimus ir 
reikalavimo plaukti į kitą žvejybos rajoną 
nuostatas kaip papildomą priemonę žuvų 
jauniklių ar neršiančių žuvų santalkoms 
arba pažeidžiamoms rūšims apsaugoti. 
Tokių rajonų nustatymo ir panaikinimo 
sąlygos bei kontrolės ir stebėsenos 
priemonės turėtų būti apibrėžtos 
atitinkamose bendrose rekomendacijose;
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Or. en

Pakeitimas 290
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) rengiant bendras rekomendacijas, 
turėtų būti suteikta galimybė nustatyti 
tikralaikius žvejybos draudimus ir 
reikalavimo plaukti į kitą žvejybos rajoną 
nuostatas kaip papildomą priemonę žuvų 
jauniklių ar neršiančių žuvų santalkoms 
apsaugoti. Tokių rajonų nustatymo ir 
panaikinimo sąlygos bei kontrolės ir 
stebėsenos priemonės turėtų būti apibrėžtos 
atitinkamose bendrose rekomendacijose;

(31) rengiant bendras rekomendacijas, 
turėtų būti suteikta galimybė nustatyti 
tikralaikius žvejybos draudimus ir 
reikalavimo plaukti į kitą žvejybos rajoną 
nuostatas kaip papildomą priemonę žuvų 
jauniklių ar neršiančių žuvų santalkoms 
arba pažeidžiamoms rūšims apsaugoti. 
Tokių rajonų nustatymo ir panaikinimo 
sąlygos bei kontrolės ir stebėsenos 
priemonės turėtų būti apibrėžtos 
atitinkamose bendrose rekomendacijose;

Or. en

Pakeitimas 291
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) remiantis STECF deramai atliktu 
naujoviškų žvejybos įrankių poveikio 
moksliniu vertinimu, tokių naujoviškų 
įrankių, kaip antai tralo su elektros srovės 
impulsais, naudojimo arba jų naudojimo 
srities išplėtimo galimybė galėtų būti 
įtraukta į valstybių narių regioninių grupių 
bendras rekomendacijas. Naujoviškų 
žvejybos įrankių neturėtų būti leidžiama 
naudoti, jeigu iš mokslinio vertinimo 
matyti, kad juos naudojant bus daromas 
neigiamas poveikis pažeidžiamoms 
buveinėms ir netikslinėms rūšims;

(32) remiantis STECF deramai atliktu 
naujoviškų žvejybos įrankių poveikio 
moksliniu vertinimu, įskaitant blogos 
praktikos, kuri lemtų neselektyvią žvejybą, 
atsiradimo rizikos vertinimą ir 
pasiūlymus, kaip jos išvengti, tokių 
naujoviškų įrankių, kaip antai 
elektroimpulsinio tralo, naudojimo arba jų 
naudojimo srities išplėtimo galimybė 
galėtų būti įtraukta į valstybių narių 
regioninių grupių bendras rekomendacijas. 
Naujoviškų žvejybos įrankių neturėtų būti 
leidžiama naudoti, jeigu iš mokslinio 
vertinimo matyti, kad juos naudojant bus 
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daromas neigiamas poveikis 
pažeidžiamoms buveinėms ir netikslinėms 
rūšims;

Or. en

Pagrindimas

Išplečiami STECF atliekamo novatoriškų įrankių vertinimo kriterijai, kad būtų išvengta 
blogos praktikos, kuri lemtų neselektyvią žvejybą (žr. 12 konstatuojamąją dalį), atsiradimo.

Pakeitimas 292
Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) remiantis STECF deramai atliktu 
naujoviškų žvejybos įrankių poveikio 
moksliniu vertinimu, tokių naujoviškų 
įrankių, kaip antai tralo su elektros srovės 
impulsais, naudojimo arba jų naudojimo 
srities išplėtimo galimybė galėtų būti 
įtraukta į valstybių narių regioninių grupių 
bendras rekomendacijas. Naujoviškų 
žvejybos įrankių neturėtų būti leidžiama 
naudoti, jeigu iš mokslinio vertinimo 
matyti, kad juos naudojant bus daromas 
neigiamas poveikis pažeidžiamoms 
buveinėms ir netikslinėms rūšims;

(32) remiantis STECF deramai atliktu 
naujoviškų žvejybos įrankių poveikio 
moksliniu vertinimu, tokių naujoviškų 
įrankių, kaip antai tralo su elektros srovės 
impulsais, naudojimo arba jų naudojimo 
srities išplėtimo galimybė galėtų būti 
įtraukta į valstybių narių regioninių grupių 
bendras rekomendacijas. Naujoviškų 
žvejybos įrankių neturėtų būti leidžiama 
naudoti, jeigu iš mokslinio vertinimo 
matyti, kad juos naudojant bus daromas 
tiesioginis ar kumuliacinis neigiamas 
poveikis jūrų buveinėms, visų pirma 
pažeidžiamoms buveinėms, arba
netikslinėms rūšims;

Or. en

Pakeitimas 293
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(32) remiantis STECF deramai atliktu 
naujoviškų žvejybos įrankių poveikio 
moksliniu vertinimu, tokių naujoviškų 
įrankių, kaip antai tralo su elektros srovės 
impulsais, naudojimo arba jų naudojimo 
srities išplėtimo galimybė galėtų būti 
įtraukta į valstybių narių regioninių grupių 
bendras rekomendacijas. Naujoviškų 
žvejybos įrankių neturėtų būti leidžiama 
naudoti, jeigu iš mokslinio vertinimo 
matyti, kad juos naudojant bus daromas 
neigiamas poveikis pažeidžiamoms 
buveinėms ir netikslinėms rūšims;

(32) remiantis STECF deramai atliktu 
naujoviškų žvejybos įrankių poveikio 
moksliniu vertinimu, tokių naujoviškų 
įrankių naudojimo arba jų naudojimo 
srities išplėtimo galimybė galėtų būti 
įtraukta į valstybių narių regioninių grupių 
bendras rekomendacijas. Naujoviškų 
žvejybos įrankių neturėtų būti leidžiama 
naudoti, jeigu iš mokslinio vertinimo 
matyti, kad juos naudojant bus daromas 
neigiamas poveikis pažeidžiamoms 
buveinėms ir netikslinėms rūšims arba 
trukdoma pasiekti gerą jūrų vandenų 
aplinkos būklę;

Or. en

Pagrindimas

Šiame teisės akte siūloma bandyti naujoviškus žvejybos būdus laikantis tam tikrų sąlygų. Vis 
dėlto, naudoti naujoviškus įrankius turėtų būti leidžiama tik tada, kai iš mokslinio vertinimo 
matyti, kad jie neturės neigiamo poveikio pažeidžiamoms rūšims, buveinėms ir netikslinėms 
rūšims ir netrukdys siekti tikslų pagal Jūrų strategijos pagrindų direktyvą.

Pakeitimas 294
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) remiantis STECF deramai atliktu 
naujoviškų žvejybos įrankių poveikio 
moksliniu vertinimu, tokių naujoviškų 
įrankių, kaip antai tralo su elektros srovės 
impulsais, naudojimo arba jų naudojimo 
srities išplėtimo galimybė galėtų būti 
įtraukta į valstybių narių regioninių grupių 
bendras rekomendacijas. Naujoviškų 
žvejybos įrankių neturėtų būti leidžiama 
naudoti, jeigu iš mokslinio vertinimo 
matyti, kad juos naudojant bus daromas 
neigiamas poveikis pažeidžiamoms 
buveinėms ir netikslinėms rūšims;

(32) remiantis STECF deramai atliktu 
naujoviškų žvejybos įrankių poveikio 
moksliniu vertinimu, tokių naujoviškų 
įrankių naudojimo arba jų naudojimo 
srities išplėtimo galimybė galėtų būti 
įtraukta į valstybių narių regioninių grupių 
bendras rekomendacijas. Naujoviškų 
žvejybos įrankių neturėtų būti leidžiama 
naudoti, jeigu iš mokslinio vertinimo 
matyti, kad juos naudojant bus daromas 
neigiamas poveikis pažeidžiamoms 
buveinėms ir netikslinėms rūšims;

Or. en
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Pakeitimas 295
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) pažeidžiamų rūšių priegaudai ir 
žvejybos įrankių poveikiui pažeidžiamoms 
buveinėms kuo labiau sumažinti valstybių 
narių regioninės grupės turėtų parengti 
papildomas priegaudos mažinimo 
priemones, kuriomis būtų mažinamas 
žvejybos poveikis pažeidžiamoms rūšims ir 
buveinėms. Tais atvejais, kai, remiantis 
moksliniais duomenimis, nustatoma didelė 
grėsmė tokių rūšių ir buveinių išsaugojimo 
būklei, valstybės narės turėtų nustatyti 
papildomus tam tikrų žvejybos įrankių 
konstrukcijos ir naudojimo apribojimus ar 
netgi įvesti visišką draudimą naudoti juos 
tame regione. Tokios nuostatos visų pirma 
galėtų būti taikomos dreifuojančiųjų tinklų 
naudojimui, dėl kurio tam tikruose 
rajonuose sugaunama daug banginių 
šeimos gyvūnų ir jūrų paukščių;

(33) pažeidžiamų rūšių priegaudai ir 
žvejybos įrankių poveikiui pažeidžiamoms 
buveinėms kuo labiau sumažinti ir, jeigu 
įmanoma, siekiant užtikrinti, kad jo išvis 
nebūtų, valstybių narių regioninės grupės 
turėtų parengti papildomas priegaudos 
mažinimo priemones, kuriomis būtų 
mažinamas žvejybos poveikis 
pažeidžiamoms rūšims ir buveinėms. Tais 
atvejais, kai, remiantis moksliniais 
duomenimis, nustatoma didelė grėsmė 
tokių rūšių ir buveinių išsaugojimo būklei, 
valstybės narės turėtų nustatyti papildomus 
tam tikrų žvejybos įrankių konstrukcijos ir 
naudojimo ir refrižeratorinių žuvų 
perdirbimo laivų, dar vadinamų 
supertraleriais, apribojimus ar netgi įvesti 
visišką draudimą naudoti juos tame 
regione, siekiant apsaugoti jūros aplinką, 
vietinius žuvų išteklius ir atitinkamas 
vietos pakrantės bendruomenes. Tokios 
nuostatos visų pirma galėtų būti taikomos 
dreifuojančiųjų tinklų naudojimui, dėl 
kurio tam tikruose rajonuose sugaunama 
daug bangininių būrio gyvūnų ir jūrų 
paukščių;

Or. en

Pakeitimas 296
Liadh Ní Riada

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(33) pažeidžiamų rūšių priegaudai ir 
žvejybos įrankių poveikiui pažeidžiamoms 
buveinėms kuo labiau sumažinti valstybių 
narių regioninės grupės turėtų parengti 
papildomas priegaudos mažinimo 
priemones, kuriomis būtų mažinamas 
žvejybos poveikis pažeidžiamoms rūšims ir 
buveinėms. Tais atvejais, kai, remiantis 
moksliniais duomenimis, nustatoma didelė 
grėsmė tokių rūšių ir buveinių išsaugojimo 
būklei, valstybės narės turėtų nustatyti 
papildomus tam tikrų žvejybos įrankių 
konstrukcijos ir naudojimo apribojimus ar 
netgi įvesti visišką draudimą naudoti juos 
tame regione. Tokios nuostatos visų pirma 
galėtų būti taikomos dreifuojančiųjų tinklų 
naudojimui, dėl kurio tam tikruose 
rajonuose sugaunama daug banginių 
šeimos gyvūnų ir jūrų paukščių;

(33) pažeidžiamų rūšių priegaudai ir 
žvejybos įrankių poveikiui pažeidžiamoms 
buveinėms kuo labiau sumažinti valstybių 
narių regioninės grupės turėtų parengti 
papildomas priegaudos mažinimo 
priemones, kuriomis būtų mažinamas 
žvejybos poveikis pažeidžiamoms rūšims ir 
buveinėms. Tais atvejais, kai, remiantis 
moksliniais duomenimis, nustatoma didelė 
grėsmė tokių rūšių ir buveinių išsaugojimo 
būklei, valstybės narės turėtų nustatyti 
papildomus tam tikrų žvejybos įrankių 
konstrukcijos ir naudojimo apribojimus ar 
netgi įvesti visišką draudimą naudoti juos 
tame regione. Tokios nuostatos visų pirma 
galėtų būti taikomos dreifuojančiųjų tinklų 
naudojimui, dėl kurio tam tikruose 
rajonuose sugaunama daug bangininių 
būrio gyvūnų ir jūrų paukščių. Turėtų būti 
užtikrintos atitinkamo lygio konsultacijos 
su tiesiogiai su tuo susijusiais žvejais;

Or. en

Pagrindimas

Patirtis rodo, kad prieš įvedant gamtos išsaugojimo priemones jūrų ir priekrančių rajonuose 
(pvz., „Natura 2000“ teritorijose) turėtų būti išsamiai konsultuojamasi su tame rajone aktyvią
veiklą vykdančiais žvejais. Tai ypač taikytina mažos apimties žvejybos ir mažą poveikį 
darančių žvejų įmonių atveju, nes į jų padėtį praeityje ne visada buvo atsižvelgta, turint 
omenyje, pvz., jiems taikomus ataskaitų teikimo ar duomenų rinkimo reikalavimus.

Pakeitimas 297
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) pažeidžiamų rūšių priegaudai ir 
žvejybos įrankių poveikiui pažeidžiamoms 
buveinėms kuo labiau sumažinti valstybių 
narių regioninės grupės turėtų parengti 
papildomas priegaudos mažinimo 
priemones, kuriomis būtų mažinamas 
žvejybos poveikis pažeidžiamoms rūšims ir 

(33) pažeidžiamų rūšių priegaudai ir 
žvejybos įrankių poveikiui pažeidžiamoms 
buveinėms kuo labiau sumažinti ir, jeigu 
įmanoma, siekiant užtikrinti, kad jų 
nebebūtų, valstybių narių regioninės 
grupės turėtų parengti papildomas 
priegaudos mažinimo priemones, kuriomis 
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buveinėms. Tais atvejais, kai, remiantis 
moksliniais duomenimis, nustatoma didelė 
grėsmė tokių rūšių ir buveinių išsaugojimo 
būklei, valstybės narės turėtų nustatyti 
papildomus tam tikrų žvejybos įrankių 
konstrukcijos ir naudojimo apribojimus ar 
netgi įvesti visišką draudimą naudoti juos 
tame regione. Tokios nuostatos visų pirma 
galėtų būti taikomos dreifuojančiųjų tinklų 
naudojimui, dėl kurio tam tikruose 
rajonuose sugaunama daug banginių 
šeimos gyvūnų ir jūrų paukščių;

būtų mažinamas žvejybos poveikis 
pažeidžiamoms rūšims ir buveinėms. Tais 
atvejais, kai, remiantis moksliniais 
duomenimis, nustatoma grėsmė tokių rūšių 
ir buveinių išsaugojimo būklei, valstybės 
narės turėtų nustatyti papildomus tam tikrų 
žvejybos įrankių konstrukcijos ir 
naudojimo apribojimus ar netgi įvesti 
visišką draudimą naudoti juos tame 
regione. Tokios nuostatos visų pirma 
galėtų būti taikomos dreifuojančiųjų tinklų 
naudojimui, dėl kurio tam tikruose 
rajonuose sugaunama daug bangininių 
būrio gyvūnų ir jūrų paukščių;

Or. en

Pagrindimas

ENVI komiteto pateiktas pakeitimas Nr. 18.

Pakeitimas 298
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) pažeidžiamų rūšių priegaudai ir 
žvejybos įrankių poveikiui pažeidžiamoms 
buveinėms kuo labiau sumažinti valstybių 
narių regioninės grupės turėtų parengti 
papildomas priegaudos mažinimo 
priemones, kuriomis būtų mažinamas 
žvejybos poveikis pažeidžiamoms rūšims ir 
buveinėms. Tais atvejais, kai, remiantis 
moksliniais duomenimis, nustatoma didelė 
grėsmė tokių rūšių ir buveinių išsaugojimo 
būklei, valstybės narės turėtų nustatyti 
papildomus tam tikrų žvejybos įrankių 
konstrukcijos ir naudojimo apribojimus ar 
netgi įvesti visišką draudimą naudoti juos 
tame regione. Tokios nuostatos visų pirma 
galėtų būti taikomos dreifuojančiųjų tinklų 
naudojimui, dėl kurio tam tikruose 
rajonuose sugaunama daug banginių 

(33) pažeidžiamų rūšių priegaudai ir 
žvejybos įrankių poveikiui pažeidžiamoms 
buveinėms kuo labiau sumažinti ir, jeigu 
įmanoma, siekiant užtikrinti, kad jų 
nebebūtų, valstybių narių regioninės 
grupės turėtų parengti papildomas 
priegaudos mažinimo priemones, kuriomis 
būtų mažinamas žvejybos poveikis 
pažeidžiamoms rūšims ir buveinėms. Tais 
atvejais, kai, remiantis moksliniais 
duomenimis, nustatoma grėsmė tokių rūšių 
ir buveinių išsaugojimo būklei, valstybės 
narės turėtų nustatyti papildomus tam tikrų 
žvejybos įrankių konstrukcijos ir 
naudojimo apribojimus ar netgi įvesti 
visišką draudimą naudoti juos tame 
regione. Tokios nuostatos visų pirma 
galėtų būti taikomos dreifuojančiųjų tinklų 
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šeimos gyvūnų ir jūrų paukščių; naudojimui, dėl kurio tam tikruose 
rajonuose sugaunama daug bangininių 
būrio gyvūnų ir jūrų paukščių;

Or. en

Pakeitimas 299
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) pažeidžiamų rūšių priegaudai ir 
žvejybos įrankių poveikiui pažeidžiamoms 
buveinėms kuo labiau sumažinti valstybių 
narių regioninės grupės turėtų parengti 
papildomas priegaudos mažinimo 
priemones, kuriomis būtų mažinamas 
žvejybos poveikis pažeidžiamoms rūšims ir 
buveinėms. Tais atvejais, kai, remiantis 
moksliniais duomenimis, nustatoma didelė 
grėsmė tokių rūšių ir buveinių išsaugojimo 
būklei, valstybės narės turėtų nustatyti 
papildomus tam tikrų žvejybos įrankių 
konstrukcijos ir naudojimo apribojimus ar 
netgi įvesti visišką draudimą naudoti juos 
tame regione. Tokios nuostatos visų pirma 
galėtų būti taikomos dreifuojančiųjų tinklų 
naudojimui, dėl kurio tam tikruose 
rajonuose sugaunama daug banginių 
šeimos gyvūnų ir jūrų paukščių;

(33) pažeidžiamų rūšių priegaudai ir 
žvejybos įrankių poveikiui pažeidžiamoms 
buveinėms kuo labiau sumažinti ir, jei 
įmanoma, siekiant užtikrinti, kad jų 
nebebūtų, valstybių narių regioninės 
grupės turėtų parengti papildomas 
priegaudos mažinimo priemones. Tais 
atvejais, kai, remiantis moksliniais 
duomenimis, nustatoma grėsmė tokių rūšių 
ir buveinių išsaugojimo būklei, valstybės 
narės turėtų nustatyti papildomus tam tikrų 
žvejybos įrankių konstrukcijos ir 
naudojimo apribojimus ar netgi įvesti 
visišką draudimą naudoti juos tame 
regione. Tokios nuostatos visų pirma 
galėtų būti taikomos dreifuojančiųjų tinklų 
naudojimui, dėl kurio tam tikruose 
rajonuose sugaunama daug bangininių 
būrio gyvūnų ir jūrų paukščių;

Or. en

Pakeitimas 300
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) kad nebūtų trukdoma moksliniams (36) kad nebūtų trukdoma moksliniams 
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tyrimams, dirbtiniam išteklių atkūrimui ir 
perkėlimui, šio reglamento nuostatos 
neturėtų būti taikomos veiklai, kuri gali 
būti būtina šiems procesams atlikti;

tyrimams, tiesioginiam išteklių atkūrimui 
ir perkėlimui, šio reglamento nuostatos 
neturėtų būti taikomos veiklai, kuri gali 
būti būtina šiems procesams atlikti;

Or. en

Pakeitimas 301
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) jeigu iš pateiktų mokslinių 
rekomendacijų matyti, kad būtina 
nedelsiant imtis veiksmų jūrų gyvūnams 
apsaugoti, Komisijai tinkamai pagrįstais 
atvejais turėtų būti suteikta galimybė 
nedelsiant priimti taikytinus deleguotuosius 
aktus, kuriais, papildant šį reglamentą ar 
kitas Sąjungos teisės aktuose nustatytas 
technines priemones arba nuo jų 
nukrypstant, nustatomos techninės tokių 
grėsmių mažinimo priemonės. Šiomis 
priemonėmis visų pirma turėtų būti 
siekiama reaguoti į netikėtus išteklių 
modelio pokyčius, kylančius dėl ištekliaus 
didelio arba mažo pasipildymo jaunikliais, 
užtikrinti neršiančių žuvų ar jūrinių 
bestuburių apsaugą, kai jų ištekliai labai 
sumažėja arba įvyksta kitų žuvų išteklių 
išsaugojimo būklės pokyčių, dėl kurių gali 
kilti grėsmė ištekliaus būklei. Tokios 
priemonės galėtų apimti velkamųjų arba 
pasyviųjų žvejybos įrankių naudojimo arba 
žvejybos veiklos tam tikruose rajonuose ar 
tam tikrais laikotarpiais apribojimus;

(37) jeigu iš patikimiausių turimų
mokslinių rekomendacijų matyti, kad 
būtina nedelsiant imtis veiksmų jūrų 
gyvūnams ir buveinėms apsaugoti, 
Komisijai tinkamai pagrįstais atvejais 
turėtų būti suteikta galimybė nedelsiant 
priimti taikytinus deleguotuosius aktus, 
kuriais, papildant šį reglamentą ar kitas 
Sąjungos teisės aktuose nustatytas 
technines priemones arba nuo jų 
nukrypstant, nustatomos techninės tokių 
grėsmių mažinimo priemonės. Šiomis 
priemonėmis visų pirma turėtų būti 
siekiama reaguoti į netikėtus išteklių 
modelio pokyčius, kylančius dėl ištekliaus 
didelio arba mažo pasipildymo jaunikliais
arba pažeidžiamų rūšių priegaudos, 
užtikrinti neršiančių žuvų ar jūrinių 
bestuburių apsaugą, kai jų ištekliai labai 
sumažėja arba įvyksta kitų žuvų ar 
pažeidžiamų rūšių išteklių išsaugojimo 
būklės pokyčių, dėl kurių gali kilti grėsmė 
ištekliaus būklei, taip pat spręsti rūšių 
populiacijų ir buveinių nykimo dėl 
žvejybos poveikio problemą ir nustatyti bet 
kokias kitas reikalingas išsaugojimo 
priemones. Tokios priemonės galėtų apimti 
velkamųjų arba pasyviųjų žvejybos įrankių 
naudojimo arba žvejybos veiklos tam 
tikruose rajonuose ar tam tikrais 
laikotarpiais apribojimus;
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Or. en

Pagrindimas

Formuluotė griežtinama, norint užtikrinti, kad būtų galima imtis neatidėliotinų priemonių ir 
dėl pažeidžiamų rūšių ir buveinių, siekiant spręsti rūšių populiacijų ir buveinių nykimo dėl 
žvejybos poveikio problemą.

Pakeitimas 302
Norica Nicolai

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) jeigu iš pateiktų mokslinių 
rekomendacijų matyti, kad būtina 
nedelsiant imtis veiksmų jūrų gyvūnams 
apsaugoti, Komisijai tinkamai pagrįstais 
atvejais turėtų būti suteikta galimybė 
nedelsiant priimti taikytinus deleguotuosius 
aktus, kuriais, papildant šį reglamentą ar 
kitas Sąjungos teisės aktuose nustatytas 
technines priemones arba nuo jų 
nukrypstant, nustatomos techninės tokių 
grėsmių mažinimo priemonės. Šiomis 
priemonėmis visų pirma turėtų būti 
siekiama reaguoti į netikėtus išteklių 
modelio pokyčius, kylančius dėl ištekliaus 
didelio arba mažo pasipildymo jaunikliais, 
užtikrinti neršiančių žuvų ar jūrinių 
bestuburių apsaugą, kai jų ištekliai labai 
sumažėja arba įvyksta kitų žuvų išteklių 
išsaugojimo būklės pokyčių, dėl kurių gali 
kilti grėsmė ištekliaus būklei. Tokios 
priemonės galėtų apimti velkamųjų arba 
pasyviųjų žvejybos įrankių naudojimo arba 
žvejybos veiklos tam tikruose rajonuose ar 
tam tikrais laikotarpiais apribojimus;

(37) jeigu iš turimų mokslinių 
rekomendacijų matyti, kad būtina 
nedelsiant imtis veiksmų jūrų gyvūnams 
apsaugoti, Komisijai tinkamai pagrįstais 
atvejais turėtų būti suteikta galimybė 
nedelsiant, laikantis Reglamento (ES) Nr. 
1380/2013 12 straipsnyje nustatytų 
procedūrų, priimti taikytinus 
deleguotuosius aktus, kuriais, papildant šį 
reglamentą ar kitas Sąjungos teisės aktuose 
nustatytas technines priemones arba nuo jų 
nukrypstant, nustatomos techninės tokių 
grėsmių mažinimo priemonės. Šiomis 
priemonėmis visų pirma turėtų būti 
siekiama reaguoti į netikėtus išteklių 
modelio pokyčius, kylančius dėl ištekliaus 
didelio arba mažo pasipildymo jaunikliais, 
užtikrinti neršiančių žuvų ar jūrinių 
bestuburių apsaugą, kai jų ištekliai labai 
sumažėja arba įvyksta kitų žuvų išteklių 
išsaugojimo būklės pokyčių, dėl kurių gali 
kilti grėsmė ištekliaus būklei. Tokios 
priemonės galėtų apimti velkamųjų arba 
pasyviųjų žvejybos įrankių naudojimo arba 
žvejybos veiklos tam tikruose rajonuose ar 
tam tikrais laikotarpiais apribojimus;

Or. ro

Pakeitimas 303
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Liadh Ní Riada

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) jeigu iš pateiktų mokslinių 
rekomendacijų matyti, kad būtina 
nedelsiant imtis veiksmų jūrų gyvūnams 
apsaugoti, Komisijai tinkamai pagrįstais 
atvejais turėtų būti suteikta galimybė 
nedelsiant priimti taikytinus 
deleguotuosius aktus, kuriais, papildant šį 
reglamentą ar kitas Sąjungos teisės aktuose 
nustatytas technines priemones arba nuo jų 
nukrypstant, nustatomos techninės tokių 
grėsmių mažinimo priemonės. Šiomis 
priemonėmis visų pirma turėtų būti 
siekiama reaguoti į netikėtus išteklių 
modelio pokyčius, kylančius dėl ištekliaus 
didelio arba mažo pasipildymo jaunikliais, 
užtikrinti neršiančių žuvų ar jūrinių 
bestuburių apsaugą, kai jų ištekliai labai 
sumažėja arba įvyksta kitų žuvų išteklių 
išsaugojimo būklės pokyčių, dėl kurių gali 
kilti grėsmė ištekliaus būklei. Tokios 
priemonės galėtų apimti velkamųjų arba 
pasyviųjų žvejybos įrankių naudojimo arba 
žvejybos veiklos tam tikruose rajonuose ar 
tam tikrais laikotarpiais apribojimus;

(37) jeigu iš turimų mokslinių 
rekomendacijų matyti, kad būtina 
nedelsiant imtis veiksmų jūrų gyvūnams 
apsaugoti, Komisija gali, taikydama 
pereinamąjį laikotarpį ir pasikonsultavusi 
su atitinkamomis valstybėmis narėmis ir 
suinteresuotaisiais subjektais, tinkamai 
pagrįstais atvejais priimti taikytinus 
deleguotuosius aktus, kuriais, papildant šį 
reglamentą ar kitas Sąjungos teisės aktuose 
nustatytas technines priemones arba nuo jų 
nukrypstant, nustatomos techninės tokių 
grėsmių mažinimo priemonės. Šiomis 
priemonėmis visų pirma turėtų būti 
siekiama reaguoti į netikėtus išteklių 
modelio pokyčius, kylančius dėl ištekliaus 
didelio arba mažo pasipildymo jaunikliais, 
užtikrinti neršiančių žuvų ar jūrinių 
bestuburių apsaugą, kai jų ištekliai labai 
sumažėja arba įvyksta kitų žuvų išteklių 
išsaugojimo būklės pokyčių, dėl kurių gali 
kilti grėsmė ištekliaus būklei. Tokios 
priemonės galėtų apimti velkamųjų arba 
statomųjų žvejybos įrankių naudojimo 
arba žvejybos veiklos tam tikruose 
rajonuose ar tam tikrais laikotarpiais 
apribojimus;

Or. en

Pagrindimas

Prieš priimant bet kokį nedelsiant įsigaliojantį aktą, turėtų būti taikomas pereinamasis 
laikotarpis ir vykdomas konsultacijų procesas.

Pakeitimas 304
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų 
atnaujintas žuvų ir jūrinių bestuburių, kurių 
specializuotoji žvejyba draudžiama, sąrašas 
ir pažeidžiamų buveinių, kuriose žvejyba 
turėtų būti apribota, sąrašas, o pagal 
daugiamečius planus, taip pat pagal 
laikinuosius žuvų išmetimo į jūrą 
mažinimo planus, būtų priimta techninių 
priemonių. Ypač svarbu, kad, atlikdama 
parengiamąjį darbą, Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. 
Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus, 
Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami 
dokumentai būtų vienu metu, laiku ir 
tinkamai perduodami Europos Parlamentui 
ir Tarybai;

(38) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų 
atnaujintas žuvų ir jūrinių bestuburių, kurių 
specializuotoji žvejyba draudžiama, sąrašas 
ir pažeidžiamų buveinių, kuriose žvejyba 
turėtų būti apribota, sąrašas, o pagal 
daugiamečius planus arba, prireikus, 
nesivadovaujant daugiamečiu planu, būtų 
priimta techninių priemonių ir ir 
priemonių pagal laikinuosius žuvų 
išmetimo į jūrą mažinimo planus. Ypač 
svarbu, kad, atlikdama parengiamąjį darbą, 
Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir 
su ekspertais, ir remtųsi STECF 
vertinimu. Atlikdama su deleguotaisiais 
aktais susijusį parengiamąjį darbą ir 
rengdama jų tekstus, Komisija turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 305
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų 
atnaujintas žuvų ir jūrinių bestuburių, kurių 
specializuotoji žvejyba draudžiama, sąrašas 
ir pažeidžiamų buveinių, kuriose žvejyba 
turėtų būti apribota, sąrašas, o pagal 
daugiamečius planus, taip pat pagal 
laikinuosius žuvų išmetimo į jūrą 
mažinimo planus, būtų priimta techninių 
priemonių. Ypač svarbu, kad, atlikdama 
parengiamąjį darbą, Komisija tinkamai 

(38) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų 
atnaujintas žuvų ir jūrinių bestuburių, kurių 
specializuotoji žvejyba draudžiama, sąrašas 
ir pažeidžiamų buveinių, kuriose žvejyba 
turėtų būti apribota, sąrašas, o pagal 
daugiamečius planus arba, prireikus, 
nesivadovaujant daugiamečiais planais, 
būtų priimta techninių priemonių ir ir 
priemonių pagal laikinuosius žuvų 
išmetimo į jūrą mažinimo planus. Ypač 
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konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais.
Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus, 
Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami 
dokumentai būtų vienu metu, laiku ir 
tinkamai perduodami Europos Parlamentui 
ir Tarybai;

svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą 
Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir 
su ekspertais, Atlikdama su deleguotaisiais 
aktais susijusį parengiamąjį darbą ir 
rengdama jų tekstus, Komisija turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 306
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų 
atnaujintas žuvų ir jūrinių bestuburių, 
kurių specializuotoji žvejyba draudžiama, 
sąrašas ir pažeidžiamų buveinių, kuriose 
žvejyba turėtų būti apribota, sąrašas, o
pagal daugiamečius planus, taip pat pagal 
laikinuosius žuvų išmetimo į jūrą 
mažinimo planus, būtų priimta techninių 
priemonių. Ypač svarbu, kad, atlikdama 
parengiamąjį darbą, Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais.
Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus, 
Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami 
dokumentai būtų vienu metu, laiku ir 
tinkamai perduodami Europos Parlamentui 
ir Tarybai;

(38) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų 
atnaujintas žuvų, jūrinių bestuburių ir kitų 
rūšių gyvūnų, kurių specializuotoji 
žvejyba draudžiama, sąrašas ir 
pažeidžiamų buveinių, kuriose žvejyba 
turėtų būti apribota, sąrašas, būtų priimta 
techninių priemonių pagal daugiamečius 
planus ir priemonių pagal laikinuosius 
žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planus. 
Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį 
darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, 
taip pat ir su ekspertais, Atlikdama su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą ir rengdama jų tekstus, Komisija 
turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai 
būtų vienu metu, laiku ir tinkamai 
perduodami Europos Parlamentui ir 
Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 307
Norica Nicolai
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Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) iki 2020 m. pabaigos ir vėliau kas 
trejus metus Komisija, remdamasi 
valstybių narių bei atitinkamų patariamųjų 
tarybų pateikta informacija ir vėliau 
STECF atliktu vertinimu, Europos 
Parlamentui ir Tarybai turėtų pateikti šio 
reglamento įgyvendinimo ataskaitą. Šioje 
ataskaitoje turėtų būti įvertinta, kiek 
techninėmis priemonėmis prisidėta prie šio 
reglamento tikslų ir uždavinių 
įgyvendinimo regioniniu ir Sąjungos 
lygmenimis. Tais atvejais, kai, remiantis 
šia ataskaita, yra įrodymų, kad tikslai ir 
uždaviniai nebuvo įgyvendinti regiono 
lygmeniu, to regiono valstybės narės turėtų 
pateikti planą ir jame nustatyti 
taisomuosius veiksmus, kurių reikia imtis 
tų tikslų ir uždavinių įgyvendinimui 
užtikrinti. Komisija, remdamasi šia 
ataskaita, taip pat turėtų Europos 
Parlamentui ir Tarybai siūlyti būtinus šio 
reglamento pakeitimus;

(40) iki 2020 m. pabaigos ir vėliau kas 
trejus metus Komisija, remdamasi 
valstybių narių bei atitinkamų patariamųjų 
tarybų pateikta informacija ir vėliau 
STECF atliktu vertinimu, Europos 
Parlamentui ir Tarybai turi pateikti šio 
reglamento įgyvendinimo ataskaitą. Šioje 
ataskaitoje turėtų būti įvertinta, kiek 
techninėmis priemonėmis prisidėta prie šio 
reglamento tikslų ir uždavinių 
įgyvendinimo regioniniu ir Sąjungos 
lygmenimis. Tais atvejais, kai, remiantis 
šia ataskaita, yra įrodymų, kad tikslai ir 
uždaviniai nebuvo įgyvendinti regiono 
lygmeniu, to regiono valstybės narės turėtų 
pateikti planą ir jame nustatyti 
taisomuosius veiksmus, kurių reikia imtis 
tų tikslų ir uždavinių įgyvendinimui 
užtikrinti. Komisija, remdamasi šia 
ataskaita, taip pat turėtų Europos 
Parlamentui ir Tarybai siūlyti būtinus šio 
reglamento pakeitimus;

Or. ro

Pakeitimas 308
Liadh Ní Riada

Pasiūlymas dėl reglamento
43 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43a) kadangi šiuo metu Jungtinė 
Karalystė dalijasi savo vandenimis su 
Europos Sąjunga, visų pirma, Airija, 
Jungtinės Karalystės išstojimas iš 
Europos Sąjungos reikš, kad 
atitinkamiems vandenims ir bendram 
atitinkamų išteklių valdymui reikės 
daugiašalio požiūrio ir glaudaus Airijos, 
Jungtinės Karalystės ir Europos Sąjungos 
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bendradarbiavimo. To siekiant Europos 
Komisija raginama diskutuoti su Airijos ir 
Jungtinės Karalystės vyriausybėmis apie 
būsimą reguliavimą ir susitarimus, kurie 
bus taikomi tiek vandenims, tiek 
laivynams, nes Airija negali viena 
atlaikyti visų valstybės narės ir trečiųjų 
šalių laivynų pašalinimo iš JK vandenų 
padarinių;

Or. en

Pakeitimas 309
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis reglamentas taikomas Sąjungos 
žvejybos laivų ir valstybių narių piliečių 
5 straipsnyje nurodytose žvejybos zonose 
vykdomai veiklai, nedarant poveikio 
pagrindinei vėliavos valstybės 
atsakomybei, taip pat žvejybos laivų, 
kurie, žvejodami Sąjungos vandenyse, 
plaukioja su trečiųjų šalių vėliava ir yra 
registruoti trečiosiose šalyse, vykdomai 
veiklai.

1. Šis reglamentas taikomas Sąjungos 
žvejybos laivų ir valstybių narių piliečių 5 
straipsnyje nurodytose žvejybos zonose, 
taip pat tarptautiniuose vandenyse ir
trečiųjų šalių vandenyse vykdomai veiklai, 
nedarant poveikio pagrindinei 
atsakomybei, kuri tenka vėliavos valstybei, 
ir RŽVO priimtų arba į tausios žvejybos 
partnerystės susitarimus įtrauktų 
techninių priemonių taikymui. Jis taip pat 
taikomas žvejybos laivams, kurie, 
žvejodami Sąjungos vandenyse, plaukioja 
su trečiųjų šalių vėliava ir yra registruoti 
trečiosiose šalyse.

Or. en

Pakeitimas 310
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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1. Šis reglamentas taikomas Sąjungos 
žvejybos laivų ir valstybių narių piliečių 
5 straipsnyje nurodytose žvejybos zonose 
vykdomai veiklai, nedarant poveikio 
pagrindinei vėliavos valstybės 
atsakomybei, taip pat žvejybos laivų, kurie, 
žvejodami Sąjungos vandenyse, plaukioja 
su trečiųjų šalių vėliava ir yra registruoti 
trečiosiose šalyse, vykdomai veiklai.

1. Šis reglamentas taikomas Sąjungos 
žvejybos laivų ir valstybių narių piliečių 5 
straipsnyje nurodytose žvejybos zonose, 
taip pat trečiųjų šalių vandenyse ir 
atvirojoje jūroje vykdomai veiklai, 
nedarant poveikio pagrindinei
atsakomybei, kuri tenka vėliavos 
valstybei, ir esamų trečiosios šalies 
vandenyse taikytinų ar RŽVO taisyklių 
taikymui, taip pat žvejybos laivų, kurie, 
žvejodami Sąjungos vandenyse, plaukioja 
su trečiųjų šalių vėliava ir yra registruoti 
trečiosiose šalyse, vykdomai veiklai.

Or. en

Pakeitimas 311
Nicola Caputo, Renata Briano, Remo Sernagiotto

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis reglamentas taikomas Sąjungos 
žvejybos laivų ir valstybių narių piliečių 
5 straipsnyje nurodytose žvejybos zonose 
vykdomai veiklai, nedarant poveikio 
pagrindinei vėliavos valstybės 
atsakomybei, taip pat žvejybos laivų, kurie, 
žvejodami Sąjungos vandenyse, plaukioja 
su trečiųjų šalių vėliava ir yra registruoti 
trečiosiose šalyse, vykdomai veiklai.

1. Nedarant poveikio 29 straipsnio 
taikymui, šis reglamentas taikomas visai
Sąjungos žvejybos laivų ir valstybių narių 
piliečių 5 straipsnyje nurodytose žvejybos 
zonose vykdomai žvejybos veiklai
(mėgėjiškai ir verslinei), nedarant poveikio 
pagrindinei atsakomybei, kuri tenka 
vėliavos valstybei, taip pat žvejybos laivų, 
kurie, žvejodami Sąjungos vandenyse, 
plaukioja su trečiųjų šalių vėliava ir yra 
registruoti trečiosiose šalyse, vykdomai 
veiklai.

Or. en

Pakeitimas 312
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis reglamentas taikomas Sąjungos 
žvejybos laivų ir valstybių narių piliečių 
5 straipsnyje nurodytose žvejybos zonose
vykdomai veiklai, nedarant poveikio 
pagrindinei vėliavos valstybės 
atsakomybei, taip pat žvejybos laivų, kurie, 
žvejodami Sąjungos vandenyse, plaukioja 
su trečiųjų šalių vėliava ir yra registruoti 
trečiosiose šalyse, vykdomai veiklai.

1. Šis reglamentas taikomas Sąjungos 
žvejybos laivų ir valstybių narių piliečių 
žvejybos zonose, į kurias valstybės narės 
turi suverenias teises arba kurios 
priklauso jų jurisdikcijai, vykdomai 
veiklai, nedarant poveikio pagrindinei 
atsakomybei, kuri tenka vėliavos valstybei,
taip pat žvejybos laivų, kurie, žvejodami 
Sąjungos vandenyse, plaukioja su trečiųjų 
šalių vėliava ir yra registruoti trečiosiose 
šalyse, vykdomai veiklai.

Or. fr

Pagrindimas

Pradinė formuluotė lemtų tai, kad reglamentas būtų taikomas Sąjungos laivams net ir už 
Sąjungos vandenų ribų. Dėl to tam tikrose zonose, visų pirma trečiųjų šalių, tokių kaip 
Norvegija ar Farerų salos, vandenyse būtų taikomas keleriopas reglamentavimas, taigi, 
susidarytų nevienodos sąlygos tuose vandenyse veiklą vykdantiems laivams.

Pakeitimas 313
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 7 ir 14 straipsniai ir V–X priedų 
A dalis taip pat taikomi mėgėjų žvejybai.

2. Šis reglamentas taip pat taikomas 
mėgėjų žvejybai, kad jos subjektai galėtų 
darniai prisidėti prie žuvų išteklių 
atsikūrimo ir didžiausio galimo tausios 
žvejybos laimikio užtikrinimo.

Or. fr

Pakeitimas 314
Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 7 ir 14 straipsniai ir V–X priedų 
A dalis taip pat taikomi mėgėjų žvejybai.

2. Šis reglamentas taip pat taikomas
mėgėjų žvejybai.

Or. de

Pakeitimas 315
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 7 ir 14 straipsniai ir V–X priedų 
A dalis taip pat taikomi mėgėjų žvejybai.

2. Šis reglamentas taip pat taikomas
mėgėjų žvejybai.

Or. es

Pakeitimas 316
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 
straipsnyje nurodytas įpareigojimas 
iškrauti laimikį netaikomas mėgėjų 
žvejybai, jeigu paleidžiamų žuvų 
išgyvenamumas aukštas, atsižvelgiant į 
įrankio ir žvejybos būdo ypatumus.
Pripažįstama, kad tais atvejais, kai 
paleidžiamos žvejų mėgėjų sugautos 
žuvys, jų išgyvenimo tikimybė visada 
didelė, nebent moksliniai duomenys 
įrodytų kitaip.

Or. en

Pakeitimas 317
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Norica Nicolai

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Įpareigojimas iškrauti laimikį 
netaikomas mėgėjų žvejybai, kai 
paleidžiami gyvūnai, kurių 
išgyvenamumas aukštas.

Or. en

Pakeitimas 318
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Techninėmis priemonėmis, kurių 
paskirtis – padėti įgyvendinti bendrą 
žuvininkystės politiką (BŽP), prisidedama 
prie Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 
2 straipsnyje, visų pirma to straipsnio 2 ir 
3 dalyse bei 5 dalies a ir j punktuose, 
nustatytų BŽP tikslų įgyvendinimo.

1. Techninėmis priemonėmis, kurių 
paskirtis – padėti išsaugoti žvejybos 
išteklius ir apsaugoti jūrų ekosistemas 
įgyvendinant bendrą žuvininkystės politiką 
(BŽP), prisidedama prie Reglamento (ES) 
Nr. 1380/2013 2 straipsnyje, visų pirma to 
straipsnio 2 ir 3 dalyse bei 5 dalies a ir j 
punktuose, nustatytų BŽP tikslų 
įgyvendinimo.

Or. en

Pakeitimas 319
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Techninėmis priemonėmis, kurių 
paskirtis – padėti įgyvendinti bendrą 
žuvininkystės politiką (BŽP), prisidedama 
prie Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 

1. Techninėmis priemonėmis, kurių 
paskirtis – padėti įgyvendinti bendrą 
žuvininkystės politiką (BŽP), prisidedama 
prie Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 
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2 straipsnyje, visų pirma to straipsnio 2 ir 
3 dalyse bei 5 dalies a ir j punktuose,
nustatytų BŽP tikslų įgyvendinimo.

straipsnyje nustatytų BŽP tikslų 
įgyvendinimo.

Or. es

Pakeitimas 320
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) optimizuoti išteklių naudojimo 
metodus jūrų gyvūnų jauniklių ir 
neršiančių žuvų santalkoms apsaugoti;

a) užtikrinti darnius išteklių 
naudojimo metodus, kurie užtikrintų 
žvejybos išteklių išsaugojimą ir apsaugotų 
saugotino dydžio ar amžiaus jūrų 
gyvūnus, ypač jauniklius ir neršiančių 
žuvų santalkas;

Or. en

Pakeitimas 321
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) optimizuoti išteklių naudojimo 
metodus jūrų gyvūnų jauniklių ir 
neršiančių žuvų santalkoms apsaugoti;

a) užtikrinti darnius išteklių 
naudojimo metodus jūrų gyvūnų jauniklių 
ir neršiančių žuvų santalkoms apsaugoti ir 
numatyti atitinkamas apsaugos 
priemones;

Or. en

Pakeitimas 322
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
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3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) optimizuoti išteklių naudojimo 
metodus jūrų gyvūnų jauniklių ir 
neršiančių žuvų santalkoms apsaugoti;

a) užtikrinti darnius išteklių 
naudojimo metodus jūrų gyvūnų jauniklių 
ir neršiančių žuvų santalkoms apsaugoti;

Or. en

Pakeitimas 323
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) optimizuoti išteklių naudojimo 
metodus jūrų gyvūnų jauniklių ir 
neršiančių žuvų santalkoms apsaugoti;

a) optimizuoti išteklių naudojimo 
metodus jūrų gyvūnų jauniklių ir (arba)
neršiančių žuvų santalkoms apsaugoti;

Or. it

Pagrindimas

Valdymo priemonės gali būti susijusios su jaunikliais arba neršiančiomis žuvimis, arba su 
abiem.

Pakeitimas 324
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) padėti įgyvendinti Direktyvos 
2008/56/EB I priede nustatytų 1, 3, 4 ir 6 
deskriptorių nuostatas;

Or. en
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Pakeitimas 325
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) užtikrinti, kad būtų kuo labiau 
sumažinta ir, jeigu įmanoma, panaikinta
Direktyvose 92/43/EEB ir 2009/147/EB 
nurodytų jūrų gyvūnų ir kitų pažeidžiamų 
rūšių gyvūnų žvejybos priegauda, taip 
užtikrinant, kad dėl jos nekiltų grėsmė šių 
rūšių išsaugojimo būklei;

b) užtikrinti, kad būtų kuo labiau 
sumažinta ir, jeigu įmanoma,
nebesugaunama Direktyvose 92/43/EEB ir 
2009/147/EB nurodytų jūrų gyvūnų ir kitų 
pažeidžiamų rūšių gyvūnų žvejybos 
priegauda;

Or. en

Pakeitimas 326
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) užtikrinti, kad būtų kuo labiau 
sumažinta ir, jeigu įmanoma, panaikinta
Direktyvose 92/43/EEB ir 2009/147/EB 
nurodytų jūrų gyvūnų ir kitų pažeidžiamų 
rūšių gyvūnų žvejybos priegauda, taip 
užtikrinant, kad dėl jos nekiltų grėsmė šių 
rūšių išsaugojimo būklei;

b) užtikrinti, kad būtų kuo labiau 
sumažinta ir, jeigu 
įmanoma, nebesugaunama Direktyvose 
92/43/EEB ir 2009/147/EB nurodytų jūrų 
gyvūnų ir kitų pažeidžiamų rūšių gyvūnų 
žvejybos priegauda;

Or. en

Pakeitimas 327
Liadh Ní Riada

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) užtikrinti, kad būtų kuo labiau 
sumažintas ir, jeigu įmanoma, panaikintas

c) naudojantis atitinkamomis 
paskatomis ir atlygiu užtikrinti, kad būtų 
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ekologinis žvejybos poveikis jūrų 
buveinėms, taip užtikrinant, kad dėl jo 
nekiltų grėsmė šių buveinių išsaugojimo 
būklei;

kuo labiau sumažintas ir, jeigu įmanoma, 
nebedaromas ekologinis žvejybos poveikis 
jūrų buveinėms, taip užtikrinant, kad dėl jo 
nekiltų grėsmė šių buveinių išsaugojimo 
būklei;

Or. en

Pagrindimas

Kad būtų pasiekti šiame punkte numatyti tikslai, numatomos teigiamos paskatos ir atlygis.

Pakeitimas 328
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) užtikrinti, kad būtų kuo labiau 
sumažintas ir, jeigu įmanoma, panaikintas
ekologinis žvejybos poveikis jūrų 
buveinėms, taip užtikrinant, kad dėl jo 
nekiltų grėsmė šių buveinių išsaugojimo 
būklei;

c) užtikrinti, kad būtų kuo labiau 
sumažintas ir, jeigu įmanoma, nebedaroma
sekologinis žvejybos poveikis jūrų 
buveinėms;

Or. en

Pakeitimas 329
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) užtikrinti, kad būtų kuo labiau 
sumažintas ir, jeigu įmanoma, 
nebedaromas žvejybos poveikis gyvūnų 
gerovei;

Or. en
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Pakeitimas 330
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) prisidėti prie žuvininkystės 
valdymo priemonių taikymo siekiant 
laikytis Direktyvose 92/43/EEB,
2009/147/EB, 2008/56/EB ir 2000/60/EB 
nustatytų įpareigojimų.

d) užtikrinti, kad būtų 
taikomos žuvininkystės valdymo 
priemonės siekiant laikytis Direktyvose 
92/43/EEB, 2009/147/EB, 2008/56/EB ir 
2000/60/EB nustatytų įpareigojimų.

Or. en

Pagrindimas

Žuvininkystės valdymo priemonėmis turi būti užtikrinta, kad būtų iš tiesų įgyvendinti nurodyti 
aplinkos apsaugos teisės aktai.

Pakeitimas 331
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) prisidėti prie žuvininkystės 
valdymo priemonių taikymo siekiant 
laikytis Direktyvose 92/43/EEB, 
2009/147/EB, 2008/56/EB ir 2000/60/EB 
nustatytų įpareigojimų.

d) užtikrinti, kad būtų 
taikomos žuvininkystės valdymo 
priemonės siekiant laikytis Direktyvose 
92/43/EEB, 2009/147/EB, 2008/56/EB ir 
2000/60/EB nustatytų įpareigojimų.

Or. en

Pakeitimas 332
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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da) užtikrinti, kad būtų įvykdytos 
Komisijos sprendime 2010/477/ES 
nurodytos 1, 3, 4 ir 6 deskriptorių sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 333
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Techninėmis priemonėmis 
siekiama įgyvendinti šiuos uždavinius:

1. Techninėmis priemonėmis
įgyvendinami šie uždaviniai:

Or. en

Pakeitimas 334
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Techninėmis priemonėmis 
siekiama įgyvendinti šiuos uždavinius:

1. Techninėmis priemonėmis
įgyvendinami šie uždaviniai:

Or. en

Pakeitimas 335
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užtikrinti, kad sugautų mažesnio nei 
mažiausio išteklių išsaugojimą 
užtikrinančio orientacinio dydžio jūrų 

a) užtikrinti, kad sugautų mažesnio nei 
mažiausio išteklių išsaugojimą 
užtikrinančio orientacinio dydžio jūrų 
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gyvūnų kiekiai neviršytų 5 proc. pagal
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 
2 straipsnio 2 dalį ir 15 straipsnį,

gyvūnų kiekiai neviršytų kiekvieno tipo 
žvejybai ir kiekvienai specializacijai 
nustatytų konkrečių kiekių. Šie tiksliniai 
kiekiai reguliariai peržiūrimi ir mažinami, 
siekiant užtikrinti nuolatinę ir tęstinę 
pažangą, susijusią su selektyvumo 
didinimu ir Reglamento (ES) Nr. 
1380/2013 2 straipsnio 2 dalyje ir 15 
straipsnyje nustatytų tikslų įgyvendinimu.
Bet kokiu atveju jie negali viršyti 10 % 
bendro laimikio, atsižvelgiant į bendrą 
kiekį pagal specializaciją.

Or. en

Pakeitimas 336
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užtikrinti, kad sugautų mažesnio nei 
mažiausio išteklių išsaugojimą 
užtikrinančio orientacinio dydžio jūrų 
gyvūnų kiekiai neviršytų 5 proc. pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 
2 straipsnio 2 dalį ir 15 straipsnį,

a) užtikrinti, kad sugautų mažesnio nei 
mažiausio išteklių išsaugojimą 
užtikrinančio orientacinio dydžio jūrų 
gyvūnų kiekiai neviršytų kiekio, nustatyto 
valstybių narių regioninių grupių 
bendrose rekomendacijose, ir atitiktų 
išmetimo į jūrą mažinimo planus, bet 
sykiu atsižvelgiant ir į žuvų rūšių ir 
žvejybos įrankių skirtumus; kadangi šie 
kiekiai yra labai nedideli, leidžiamas 
nuokrypis negali būti mažesnis kaip 10 % 
sužvejotų kiekvienos rūšies žuvų kiekio;

Or. it

Pakeitimas 337
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Nils Torvalds, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užtikrinti, kad sugautų mažesnio nei 
mažiausio išteklių išsaugojimą 
užtikrinančio orientacinio dydžio jūrų 
gyvūnų kiekiai neviršytų 5 proc. pagal
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 
2 straipsnio 2 dalį ir 15 straipsnį,

a) užtikrinti, kad sugautų mažesnio nei 
mažiausio išteklių išsaugojimą 
užtikrinančio orientacinio dydžio jūrų 
gyvūnų kiekiai neviršytų pagal 18a 
straipsnį nustatytų kiekių, ir padėti siekti
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 
straipsnio 2 dalyje ir 15 straipsnyje 
nustatytų tikslų,

Or. en

Pagrindimas

Būtina nustatyti aiškius kiekybinius tikslus, tačiau šis 5 % tikslas yra ginčytinas. Todėl šiuo 
pakeitimu siūloma nustatyti konkrečius kiekybinius tikslus kiekvieno tipo žvejybai ir kiekvienai 
specializacijai, laikantis regionalizavimo procedūros. Pakeitimas taikomas drauge su 
pakeitimu, kuriuo įterpiamas naujas 18a straipsnis („Sugautų mažesnio nei mažiausio išteklių 
išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio jūrų gyvūnų kiekiai“) ir „specializacijos“ 
apibrėžtimi.

Pakeitimas 338
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užtikrinti, kad sugautų mažesnio 
nei mažiausio išteklių išsaugojimą 
užtikrinančio orientacinio dydžio jūrų 
gyvūnų kiekiai neviršytų 5 proc. pagal
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 
2 straipsnio 2 dalį ir 15 straipsnį,

a) sumažinti sužvejojamų mažesnio 
nei mažiausio išteklių išsaugojimą 
užtikrinančio orientacinio dydžio jūrų 
gyvūnų kiekį, siekiant prisidėti prie
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 
straipsnio 2 dalyje nustatytų tikslų 
įgyvendinimo,

Or. es

Pagrindimas

5 % tikslas yra nerealus, kalbant apie tralerių laivyną, ir yra ginčytinas. Šios procentinės 
dalies tikslą būtų galima pasiekti nustačius didesnio tinklo akių dydžio nuostatas atitinkamo 
tipo žvejybai, nes dėl to laimikis sumažėtų tiek, kad žvejybos veikla pasidarytų nebepelninga.
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Pakeitimas 339
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užtikrinti, kad sugautų mažesnio nei 
mažiausio išteklių išsaugojimą 
užtikrinančio orientacinio dydžio jūrų 
gyvūnų kiekiai neviršytų 5 proc. pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 
2 straipsnio 2 dalį ir 15 straipsnį,

a) padėti užtikrinti, kad sugautų 
mažesnio nei mažiausio išteklių 
išsaugojimą užtikrinančio orientacinio 
dydžio jūrų gyvūnų kiekiai neviršytų 5 %
pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 
straipsnio 2 dalį ir 15 straipsnį,

Or. es

Pakeitimas 340
José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užtikrinti, kad sugautų mažesnio 
nei mažiausio išteklių išsaugojimą 
užtikrinančio orientacinio dydžio jūrų 
gyvūnų kiekiai neviršytų 5 proc. pagal
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 
2 straipsnio 2 dalį ir 15 straipsnį,

a) sumažinti sužvejojamų mažesnio 
nei mažiausio išteklių išsaugojimą 
užtikrinančio orientacinio dydžio jūrų 
gyvūnų kiekį, siekiant prisidėti prie
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 
straipsnio 2 dalyje nustatytų tikslų 
įgyvendinimo,

Or. es

Pagrindimas

5 % tikslas yra nerealus, kalbant apie tralerių laivyną, ir yra ginčytinas. Šios procentinės 
dalies tikslą būtų galima pasiekti nustačius didesnio tinklo akių dydžio nuostatas atitinkamo 
tipo žvejybai, nes dėl to laimikis sumažėtų tiek, kad žvejybos veikla pasidarytų nebepelninga.

Pakeitimas 341
Isabelle Thomas, Renata Briano

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užtikrinti, kad sugautų mažesnio 
nei mažiausio išteklių išsaugojimą 
užtikrinančio orientacinio dydžio jūrų 
gyvūnų kiekiai neviršytų 5 proc. pagal
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 
2 straipsnio 2 dalį ir 15 straipsnį,

a) užtikrinti, kad būtų kuo mažiau 
sužvejojama mažesnio nei mažiausio 
išteklių išsaugojimą užtikrinančio 
orientacinio dydžio jūrų gyvūnų ir kad 
sužvejojami jų kiekiai būtų tokie, kad būtų 
padedama siekti Reglamento (ES) Nr. 
1380/2013 2 straipsnio 2 dalyje ir 15 
straipsnyje nustatytų tikslų;

Or. fr

Pakeitimas 342
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užtikrinti, kad sugautų mažesnio nei 
mažiausio išteklių išsaugojimą 
užtikrinančio orientacinio dydžio jūrų 
gyvūnų kiekiai neviršytų 5 proc. pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 
2 straipsnio 2 dalį ir 15 straipsnį,

a) užtikrinti, kad sugautų mažesnio nei 
mažiausio išteklių išsaugojimą 
užtikrinančio orientacinio dydžio jūrų 
gyvūnų kiekiai neviršytų 5 % bendro 
metinio sužvejotų žuvų kiekio, 
atsižvelgiant į bendrą kiekį pagal 
specializaciją, pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1380/2013 2 straipsnio 2 dalį ir 15 
straipsnį,

Or. en

Pakeitimas 343
Norica Nicolai

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) užtikrinti, kad jūrų žinduolių, jūrų 
roplių, jūrų paukščių ir kitų ne 
komerciniams tikslams naudojamų rūšių 
gyvūnų priegauda neviršytų Sąjungos 

b) užtikrinti, kad atsitiktinai 
sugaunamų jūrų žinduolių, jūrų roplių, 
jūrų paukščių ir kitų neverslinių rūšių 
gyvūnų kiekis neviršytų galiojančiuose 
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teisės aktuose ir tarptautiniuose 
susitarimuose nustatytų kiekių,

Sąjungos reglamentuose ir Sąjungos 
sudarytuose tarptautiniuose susitarimuose 
nustatytų kiekių,

Or. en

Pakeitimas 344
Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) užtikrinti, kad jūrų žinduolių, jūrų 
roplių, jūrų paukščių ir kitų ne 
komerciniams tikslams naudojamų rūšių 
gyvūnų priegauda neviršytų Sąjungos 
teisės aktuose ir tarptautiniuose 
susitarimuose nustatytų kiekių,

b) užtikrinti, kad jūrų žinduolių, jūrų 
roplių, jūrų paukščių ir kitų neverslinių
rūšių gyvūnų priegauda neviršytų Sąjungos 
teisės aktuose ir tarptautiniuose 
susitarimuose nustatytų kiekių, siekiant 
palaipsniui užtikrinti, kad tokios 
priegaudos nebebūtų;

Or. en

Pakeitimas 345
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) užtikrinti, kad jūrų žinduolių, jūrų 
roplių, jūrų paukščių ir kitų ne 
komerciniams tikslams naudojamų rūšių 
gyvūnų priegauda neviršytų Sąjungos 
teisės aktuose ir tarptautiniuose 
susitarimuose nustatytų kiekių,

b) užtikrinti, kad jūrų žinduolių, jūrų 
roplių, jūrų paukščių ir kitų neverslinių
rūšių gyvūnų priegauda neviršytų Sąjungos 
teisės aktuose ir tarptautiniuose 
susitarimuose nustatytų kiekių, siekiant 
palaipsniui užtikrinti, kad tokios 
priegaudos nebebūtų;

Or. en

Pakeitimas 346
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Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) užtikrinti, kad jūrų žinduolių, jūrų 
roplių, jūrų paukščių ir kitų ne 
komerciniams tikslams naudojamų rūšių 
gyvūnų priegauda neviršytų Sąjungos 
teisės aktuose ir tarptautiniuose 
susitarimuose nustatytų kiekių,

b) palaipsniui užtikrinti, kad jūrų 
žinduolių, jūrų roplių, jūrų paukščių ir kitų 
neverslinių rūšių gyvūnų priegaudos 
nebebūtų,

Or. en

Pagrindimas

Pakoreguotas ENVI komiteto pateiktas pakeitimas Nr. 27.

Pakeitimas 347
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) užtikrinti, kad jūrų žinduolių, jūrų 
roplių, jūrų paukščių ir kitų ne 
komerciniams tikslams naudojamų rūšių 
gyvūnų priegauda neviršytų Sąjungos 
teisės aktuose ir tarptautiniuose 
susitarimuose nustatytų kiekių,

b) užtikrinti, kad atsitiktinai 
sugaunami jūrų žinduolių, jūrų roplių, jūrų 
paukščių ir kitų neverslinių rūšių gyvūnų 
kiekiai neviršytų Sąjungos teisės aktuose ir 
tarptautiniuose susitarimuose nustatytų 
kiekių,

Or. fr

Pakeitimas 348
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) užtikrinti, kad jūrų žinduolių, jūrų b) padėti užtikrinti, kad jūrų 
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roplių, jūrų paukščių ir kitų ne 
komerciniams tikslams naudojamų rūšių 
gyvūnų priegauda neviršytų Sąjungos 
teisės aktuose ir tarptautiniuose 
susitarimuose nustatytų kiekių,

žinduolių, jūrų roplių, jūrų paukščių ir kitų 
neverslinių rūšių gyvūnų priegauda 
neviršytų Sąjungos teisės aktuose ir 
tarptautiniuose susitarimuose nustatytų 
kiekių,

Or. es

Pakeitimas 349
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) užtikrinti, kad jūrų žinduolių, jūrų 
roplių, jūrų paukščių ir kitų ne 
komerciniams tikslams naudojamų rūšių 
gyvūnų priegauda neviršytų Sąjungos 
teisės aktuose ir tarptautiniuose 
susitarimuose nustatytų kiekių,

b) užtikrinti, kad jūrų žinduolių, jūrų 
roplių, jūrų paukščių ir kitų neverslinių
rūšių gyvūnų priegauda būtų palaipsniui 
mažinama ir, jeigu įmanoma, jos 
nebebūtų,

Or. en

Pakeitimas 350
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) užtikrinti, kad žvejybos veiklos 
ekologinis poveikis jūros dugno buveinėms
nebūtų didesnis, nei būtina norint 
kiekviename jūrų regione ar paregionyje 
buveinės kokybės ir ploto, kuriame turi 
būti pasiektas reikiamas ekologinis 
poveikis, atžvilgiu užtikrinti pagal 
Direktyvą 2008/56/EB kiekvieno tipo 
buveinėje įvertintą gerą aplinkos būklę.

c) užtikrinti, kad žvejybos veiklos 
ekologinis poveikis jūrų buveinėms, 
įskaitant pažeidžiamas jūros dugno 
buveines, būtų kuo mažesnis ir nebūtų 
didesnis, nei būtina norint kiekviename 
jūrų regione ar paregionyje buveinės 
kokybės ir ploto, kuriame turi būti 
pasiektas reikiamas ekologinis poveikis, 
atžvilgiu užtikrinti visų pirma pagal 
Direktyvą 2008/56/EB kiekvieno tipo 
buveinėje įvertintą gerą aplinkos būklę, 
siekiant užtikrinti, kad būtų įvykdytos 1 ir 
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6 deskriptoriuose nurodytos sąlygos.

Or. en

Pakeitimas 351
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) užtikrinti, kad žvejybos veiklos 
ekologinis poveikis jūros dugno buveinėms 
nebūtų didesnis, nei būtina norint 
kiekviename jūrų regione ar paregionyje 
buveinės kokybės ir ploto, kuriame turi 
būti pasiektas reikiamas ekologinis 
poveikis, atžvilgiu užtikrinti pagal 
Direktyvą 2008/56/EB kiekvieno tipo 
buveinėje įvertintą gerą aplinkos būklę.

c) padėti užtikrinti, kad žvejybos 
veiklos ekologinis poveikis jūros dugno 
buveinėms nebūtų didesnis, nei būtina 
norint kiekviename jūrų regione ar 
paregionyje buveinės kokybės ir ploto, 
kuriame turi būti pasiektas reikiamas 
ekologinis poveikis, atžvilgiu užtikrinti 
pagal Direktyvą 2008/56/EB kiekvieno 
tipo buveinėje įvertintą gerą aplinkos 
būklę.

Or. es

Pakeitimas 352
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) užtikrinti, kad žvejybos veiklos 
ekologinis poveikis jūros dugno buveinėms
nebūtų didesnis, nei būtina norint 
kiekviename jūrų regione ar paregionyje 
buveinės kokybės ir ploto, kuriame turi 
būti pasiektas reikiamas ekologinis 
poveikis, atžvilgiu užtikrinti pagal 
Direktyvą 2008/56/EB kiekvieno tipo 
buveinėje įvertintą gerą aplinkos būklę.

c) užtikrinti, kad žvejybos veiklos 
ekologinis poveikis jūrų buveinėms, 
įskaitant pažeidžiamas jūros dugno 
buveines, būtų kuo mažesnis ir nebūtų 
didesnis, nei būtina norint užtikrinti gerą 
aplinkos būklę. Visų pirma kiekviename 
jūrų regione ar paregionyje buveinės 
kokybės ir ploto, kuriame turi būti 
pasiektas reikiamas ekologinis poveikis, 
atžvilgiu kiekvieno tipo buveinėje turi būti 
įvykdytos Direktyvos 2008/56/EB I priede 
nustatytų 1 ir 6 deskriptorių sąlygos.
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Or. en

Pagrindimas

Reikia atsižvelgti į visų rūšių poveikį jūros aplinkai, ne tik į poveikį jūros dugno buveinėms, 
tačiau stebėjimo vykdymo sumetimais svarbu paminėti pažeidžiamas jūros dugno buveines.

Pakeitimas 353
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) užtikrinti, kad žvejybos veiklos 
ekologinis poveikis jūros dugno buveinėms 
nebūtų didesnis, nei būtina norint 
kiekviename jūrų regione ar paregionyje 
buveinės kokybės ir ploto, kuriame turi 
būti pasiektas reikiamas ekologinis 
poveikis, atžvilgiu užtikrinti pagal 
Direktyvą 2008/56/EB kiekvieno tipo 
buveinėje įvertintą gerą aplinkos būklę.

c) užtikrinti, kad žvejybos veiklos 
ekologinis poveikis jūrų buveinėms, ypač
jūros dugno buveinėms, būtų kuo 
mažesnis ir nebūtų didesnis, nei būtina 
norint kiekviename jūrų regione ar 
paregionyje buveinės kokybės ir ploto, 
kuriame turi būti pasiektas reikiamas 
ekologinis poveikis, atžvilgiu užtikrinti 
pagal Direktyvą 2008/56/EB kiekvieno 
tipo buveinėje įvertintą gerą aplinkos 
būklę.

Or. en

Pakeitimas 354
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) užtikrinti, kad nepageidaujamos 
žuvies priegauda būtų nuosekliai ir 
palaipsniui panaikinta, siekiant užtikrinti, 
kad būtų įvykdyti Komisijos sprendimo 
2010/477/ES priedo B dalyje nurodyti 
kriterijai, numatyti 1, 3 ir 4 
deskriptoriams.

Or. en
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Pakeitimas 355
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) užtikrinti, kad nepageidaujamos 
žuvies priegauda būtų palaipsniui 
mažinama ir, kai įmanoma, jos nebebūtų, 
siekiant užtikrinti, kad būtų įvykdytos 
Komisijos sprendime 2010/477/ES 
nustatytos 1, 3 ir 4 deskriptorių sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 356
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) užtikrinti, kad žvejybos veiklos 
aplinkai daromas poveikis tinklo „Natura 
2000“ teritorijoms būtų valdomas 
laikantis direktyvose 92/43/EEB ir 
2009/147/EB nustatytų išsaugojimo tikslų.

Or. en

Pakeitimas 357
Isabelle Thomas, Renata Briano

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) užtikrinti, kad būtų laikomasi 
socialinio ir ekonominio poveikio 
nuostatų pagal Reglamento (ES) Nr. 
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1380/2013 2 straipsnio 5 dalį ir kad jis 
būtų įvertintas.

Or. fr

Pagrindimas

BŽP tikslai apima ne tik ekosisteminį žuvininkystės valdymo metodą, taikomą jūrų 
ekosistemai, bet ir atsižvelgimą į politikos poveikį socialiniu ir ekonominiu aspektais.

Pakeitimas 358
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šių uždavinių įgyvendinimo mastas 
nagrinėjamas vykstant 34 straipsnyje 
nustatytam ataskaitų teikimo procesui.

2. Valstybės narės stebi, kaip 
efektyviai techninės priemonės padeda 
įvykdyti 1 dalyje nustatytus uždavinius.
Šių uždavinių įgyvendinimo mastas 
nagrinėjamas vykstant 34 straipsnyje 
nustatytam ataskaitų teikimo procesui.

Or. en

Pagrindimas

Kad būtų galima teikti ataskaitas ir peržiūrėti priemones, taikomas siekiant įvykdyti 
uždavinius, valstybės narės turi stebėti, kaip taikomos priemonės ir koks jų poveikis.

Pakeitimas 359
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šių uždavinių įgyvendinimo mastas 
nagrinėjamas vykstant 34 straipsnyje 
nustatytam ataskaitų teikimo procesui.

2. Valstybės narės stebi, kaip 
efektyviai techninės priemonės padeda 
įvykdyti šiuos uždavinius. Šių uždavinių 
įgyvendinimo mastas nagrinėjamas 
vykstant 34 straipsnyje nustatytam 
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ataskaitų teikimo procesui.

Or. en

Pakeitimas 360
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šių uždavinių įgyvendinimo mastas 
nagrinėjamas vykstant 34 straipsnyje 
nustatytam ataskaitų teikimo procesui.

2. Šių uždavinių įgyvendinimo mastas 
valstybių narių vertinamas ir 
nagrinėjamas vykstant 34 straipsnyje 
nustatytam ataskaitų teikimo procesui.

Or. en

Pakeitimas 361
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis

Socialiniai ir ekonominiai tikslai

Siekiant atsižvelgti į socialinius ir 
ekonominius Reglamento (ES) Nr. 
1380/2013 2 straipsnio 5 dalies c, f ir i 
punktuose nustatytus tikslus, priimdamos 
ir įgyvendindamos technines ir išteklių 
išsaugojimo priemones, valstybės narės 
kuo plačiau naudojasi Reglamento (ES) 
Nr. 508/2014 38, 39 ir 40 straipsniuose 
numatytomis priemonėmis.

Or. en
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Pagrindimas

Šio naujo straipsnio tikslas – įtraukti kryžminę nuorodą į Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondą, kad valstybės narės būtų paskatintos naudotis EJRŽF priemonėmis, 
siekiant patenkinti socialinius ir ekonominius poreikius, kai įgyvendinamos techninės ir 
išteklių išsaugojimo priemonės.

Pakeitimas 362
Liadh Ní Riada

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis

Socialiniai ir ekonominiai tikslai

Siekiant atsižvelgti į socialinius ir 
ekonominius Reglamento (ES) Nr. 
1380/2013 2 straipsnio 5 dalies c, f ir i 
punktuose nustatytus tikslus, priimdamos 
ir įgyvendindamos technines ir išteklių 
išsaugojimo priemones, valstybės narės 
kuo plačiau naudojasi Reglamento (ES) 
Nr. 508/2014 38, 39 ir 40 straipsniuose 
numatytomis priemonėmis.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo straipsniu įtraukiama kryžminė nuoroda į Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondą, 
kad valstybės narės būtų paskatintos naudotis EJRŽF priemonėmis, siekiant patenkinti 
socialinius ir ekonominius poreikius, kai įgyvendinamos techninės ir išteklių išsaugojimo 
priemonės.

Pakeitimas 363
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Šiaurės Vakarų vandenys – ICES V c) Šiaurės Vakarų vandenys –
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(išskyrus Va rajoną ir Vb rajono ne 
Sąjungos vandenis), VI ir VII parajoniai;

Sąjungos vandenys ICES V, VI ir VII 
parajoniuose;

Or. en

Pagrindimas

Techninės priemonės turėtų būti taikytinos ES vandenyse.

Pakeitimas 364
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) atokiausi regionai – vandenys prie 
Sutarties 349 straipsnio pirmoje 
pastraipoje nurodytų atokiausių regionų, 
suskirstyti į tris jūrų baseinus: Vakarų 
Atlantą, Rytų Atlantą ir Indijos 
vandenyną;

g) Europos Sąjungos vandenys 
Indijos vandenyne ir vakarinėje Atlanto 
vandenyno dalyje –aplink Gvadelupą, 
Prancūzijos Gvianą, Martiniką, Majotą, 
Reunjoną ir Sen Marteną esantys 
vandenys, į kuriuos valstybės narės turi 
suverenias teises arba kurie priklauso jų 
jurisdikcijai;

Or. es

Pakeitimas 365
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) išteklių naudojimo modelis –
žvejybos intensyvumo pasiskirstymas pagal 
ištekliaus žuvų amžių;

1) išteklių naudojimo modelis –
mirtingumo dėl žvejybos pasiskirstymas 
pagal ištekliaus žuvų amžių ir dydį;

Or. en
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Pagrindimas

Mirtingumas dėl žvejybos (F) yra terminas, vartojamas žvejybos išteklių naudojimui 
apibūdinti.

Pakeitimas 366
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) išteklių naudojimo modelis –
žvejybos intensyvumo pasiskirstymas 
pagal ištekliaus žuvų amžių;

1) išteklių naudojimo modelis –
žvejybos intensyvumo pasiskirstymas 
pagal ištekliaus žuvų amžių ir dydį;

Or. en

Pagrindimas

ENVI komiteto pateiktas pakeitimas Nr. 30.

Pakeitimas 367
Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) išteklių naudojimo modelis –
žvejybos intensyvumo pasiskirstymas 
pagal ištekliaus žuvų amžių;

1) išteklių naudojimo modelis –
žvejybos intensyvumo pasiskirstymas 
pagal ištekliaus žuvų amžių ir dydį;

Or. en

Pakeitimas 368
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 1 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) išteklių naudojimo modelis –
žvejybos intensyvumo pasiskirstymas 
pagal ištekliaus žuvų amžių;

1) išteklių naudojimo modelis –
žvejybos intensyvumo pasiskirstymas 
pagal ištekliaus žuvų amžių ir dydį;

Or. en

Pakeitimas 369
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) išteklių naudojimo modelis –
žvejybos intensyvumo pasiskirstymas 
pagal ištekliaus žuvų amžių;

1) išteklių naudojimo modelis –
žvejybos intensyvumo pasiskirstymas 
pagal ištekliaus žuvų dydį ir amžių;

Or. en

Pakeitimas 370
Nicola Caputo, Renata Briano

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) išteklių naudojimo modelis –
žvejybos intensyvumo pasiskirstymas pagal 
ištekliaus žuvų amžių;

1) išteklių naudojimo modelis –
mirtingumo dėl žvejybos pasiskirstymas 
pagal ištekliaus žuvų amžių;

Or. en

Pagrindimas

Mirtingumas dėl žvejybos (F) yra tikrasis terminas, vartojamas žvejybos išteklių naudojimui 
apibūdinti.

Pakeitimas 371
Rosa D'Amato
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) selektyvioji žvejyba – žvejybos 
metodas, kuriuo galima užtikrinti, kad, 
vykdant žvejybos operaciją, žuvys ar 
jūriniai bestuburiai būtų atrenkami ir 
gaudomi pagal dydį bei rūšį, būtų 
vengiama sugauti netikslinių rūšių gyvūnus 
arba kad jie būtų paleisti nesužaloti;

3) selektyvioji žvejyba – žvejybos 
metodas, kuriuo galima užtikrinti, kad, 
vykdant žvejybos operaciją, žuvys ar 
jūriniai bestuburiai būtų atrenkami ir 
gaudomi pagal dydį bei rūšį, būtų 
vengiama sugauti netikslinių rūšių gyvūnus 
ir reglamentuojamų rūšių gyvūnų 
jauniklius arba kad jie būtų paleisti 
nesužaloti;

Or. en

Pakeitimas 372
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) selektyvioji žvejyba – žvejybos 
metodas, kuriuo galima užtikrinti, kad, 
vykdant žvejybos operaciją, žuvys ar 
jūriniai bestuburiai būtų atrenkami ir 
gaudomi pagal dydį bei rūšį, būtų 
vengiama sugauti netikslinių rūšių gyvūnus 
arba kad jie būtų paleisti nesužaloti;

3) selektyvioji žvejyba – žvejybos 
metodas, kuriuo galima užtikrinti, kad, 
vykdant žvejybos operaciją, žuvys ar 
jūriniai bestuburiai būtų atrenkami ir 
gaudomi pagal dydį bei rūšį, būtų 
vengiama sugauti netikslinių rūšių gyvūnus 
ir reglamentuojamų rūšių gyvūnų 
jauniklius arba kad jie būtų paleisti 
nesužaloti;

Or. en

Pakeitimas 373
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) selektyvioji žvejyba – žvejybos 3) selektyvioji žvejyba – žvejybos 
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metodas, kuriuo galima užtikrinti, kad, 
vykdant žvejybos operaciją, žuvys ar 
jūriniai bestuburiai būtų atrenkami ir 
gaudomi pagal dydį bei rūšį, būtų 
vengiama sugauti netikslinių rūšių gyvūnus 
arba kad jie būtų paleisti nesužaloti;

metodas, kuriuo galima užtikrinti, kad, 
vykdant žvejybos operaciją, žuvys ar 
jūriniai bestuburiai būtų atrenkami ir 
gaudomi pagal dydį bei rūšį, būtų 
vengiama sugauti netikslinių rūšių gyvūnus 
ir reglamentuojamų rūšių gyvūnų 
jauniklius arba kad jie būtų paleisti 
nesužaloti;

Or. en

Pakeitimas 374
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) specializuotoji žvejyba – nustatytos 
rūšies ar kelių rūšių gyvūnų gaudymas, kai 
bendrasis tos (-ų) rūšies (-ių) gyvūnų 
laimikis sudaro daugiau kaip 50 proc. viso
laimikio ekonominės vertės;

4) specializuotoji žvejyba – nustatytos 
rūšies ar kelių rūšių gyvūnų gaudymas, kai 
tos rūšies ar tų kelių rūšių gyvūnai sudaro 
didelę laimikio dalį, išreiškiamą 
procentine bendro laimikio gyvojo svorio 
dalimi, sugautą per konkretų žvejybos 
reisą tam tikro tipo žvejybos įrankiu. Šią 
procentinę dalį galima apskaičiuoti pagal 
vienos ar daugiau imčių metodą.
Atitinkamos laimikio sudėties nuostatos, 
taikomos skirtingų specializuotosios 
žvejybos tipų atvejais, skiriasi 
priklausomai nuo regiono ir yra išdėstytos 
V–XI prieduose;

Or. en

Pagrindimas

Laimikio sudėtis skiriasi priklausomai nuo žvejybos tipo ir regiono. Laimikio ekonominė vertė 
yra kintamas dydis, priklausantis nuo rinkų, ir mažai susijęs su žvejyba.

Pakeitimas 375
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
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6 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) specializuotoji žvejyba – nustatytos 
rūšies ar kelių rūšių gyvūnų gaudymas, kai 
bendrasis tos (-ų) rūšies (-ių) gyvūnų 
laimikis sudaro daugiau kaip 50 proc. viso 
laimikio ekonominės vertės;

4) specializuotoji žvejyba – nustatytos 
rūšies ar kelių rūšių gyvūnų gaudymas, kai 
bendrasis tos (-ų) rūšies (-ių) gyvūnų 
laimikis sudaro daugiau kaip 90 % viso 
laimikio;

Or. es

Pakeitimas 376
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) specializuotoji žvejyba – nustatytos 
rūšies ar kelių rūšių gyvūnų gaudymas, kai 
bendrasis tos (-ų) rūšies (-ių) gyvūnų 
laimikis sudaro daugiau kaip 50 proc. viso 
laimikio ekonominės vertės;

4) specializuotoji žvejyba – nustatytos 
rūšies ar kelių rūšių gyvūnų gaudymas, kai 
tos (-ų) rūšies (-ių) gyvūnų laimikis sudaro 
daugiau kaip 50 % viso laimikio 
ekonominės vertės;

Or. es

Pakeitimas 377
Nicola Caputo, Renata Briano, Remo Sernagiotto

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) specializuotoji žvejyba – nustatytos 
rūšies ar kelių rūšių gyvūnų gaudymas, kai 
bendrasis tos (-ų) rūšies (-ių) gyvūnų 
laimikis sudaro daugiau kaip 50 proc. viso 
laimikio ekonominės vertės;

4) specializuotoji žvejyba – nustatytos 
rūšies ar kelių rūšių gyvūnų gaudymas, kai 
bendrasis tos (-ų) rūšies (-ių) gyvūnų 
laimikis sudaro daugiau kaip 50 %viso 
laimikio;

Or. en
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Pagrindimas

Netinkama apibrėžti specializuotąją žvejybą remiantis ekonomine verte, nes tokios vertės 
niekada negalima žinoti iš anksto. Taip pat nenurodytas laiko aspektas, todėl neaišku, ar 
pasiūlyme turima omenyje viena operacija ar vienas reisas.

Pakeitimas 378
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) rūšies išsaugojimo būklė – rūšies 
apsaugos būklė, apibrėžta Direktyvos 
92/43/EEB 1 straipsnyje;

Or. en

Pagrindimas

Terminai vartojami reglamente, todėl turėtų būti apibrėžti pagal Buveinių direktyvą.

Pakeitimas 379
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) rūšies išsaugojimo būklė – rūšies 
apsaugos būklė, apibrėžta Direktyvos 
92/43/EEB 1 straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 380
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 5 b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b) buveinės išsaugojimo būklė –
buveinės apsauga, apibrėžta Direktyvos 
92/43/EEB 1 straipsnyje;

Or. en

Pagrindimas

Terminai vartojami reglamente, todėl turėtų būti apibrėžti pagal Buveinių direktyvą.

Pakeitimas 381
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 5 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b) buveinės išsaugojimo būklė –
buveinės apsauga, apibrėžta Direktyvos 
92/43/EEB 1 straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 382
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) pažeidžiama buveinė – buveinė, 
kurios išsaugojimo būklei, įskaitant jos 
dydį ir biotinių bei abiotinių komponentų 
būklę (struktūrą ir funkcijas), neigiamą 
poveikį daro žmogaus veiklos, įskaitant 
žvejybos veiklą, keliamas pavojus. 
Pažeidžiamos buveinės visų pirma apima 
Direktyvos 92/43 EEB I priede išvardytus 
buveinių tipus ir II priede išvardytų rūšių 
buveines, Direktyvos 2009/147/EB I 
priede išvardytų rūšių buveines, buveines, 
kurių apsauga yra būtina gerai aplinkos 

6) pažeidžiama buveinė – buveinė,
įtraukta į II priedo sąrašą;
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būklei užtikrinti pagal Direktyvą 
2008/56/EB, ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 734/2008 2 straipsnio b punkte 
apibrėžtas pažeidžiamas jūrų ekosistemas;

_________________

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų supaprastinti apibrėžtį ir panaikinti nuorodas į kitus teisės aktus, nes tai sukelia 
sumaištį.

Pakeitimas 383
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) pažeidžiama rūšis – rūšis, kurios 
išsaugojimo būklei, įskaitant jos buveinę, 
pasiskirstymą, populiacijos dydį ir
populiacijos būklę, neigiamą poveikį daro 
žmogaus veiklos, įskaitant žvejybos veiklą, 
keliamas pavojus. Pažeidžiamos rūšys visų 
pirma apima Direktyvos 92/43 EEB II ir IV 
prieduose išvardytas rūšis, rūšis, kurioms 
taikoma Direktyva 2009/147/EB, ir rūšis, 
kurių apsauga yra būtina gerai aplinkos 
būklei užtikrinti pagal Direktyvą 
2008/56/EB;

7) pažeidžiama rūšis – rūšis, kurios 
išsaugojimo būklei, įskaitant jos buveinę, 
pasiskirstymą, populiacijos dydį arba
populiacijos būklę, neigiamą poveikį daro 
žmogaus veiklos, įskaitant žvejybos veiklą, 
keliamas pavojus. Pažeidžiamos rūšys visų 
pirma apima Direktyvos 92/43 EEB II ir IV 
prieduose išvardytas rūšis, rūšis, kurioms 
taikoma Direktyva 2009/147/EB, ir rūšis, 
kurių apsauga yra būtina gerai aplinkos 
būklei užtikrinti pagal Direktyvą 
2008/56/EB;

Or. en

Pakeitimas 384
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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8) mažosios pelaginės žuvys –
atlantinės skumbrės, silkės, paprastosios 
stauridės, ančiuviai, europinės sardinės, 
šiauriniai žydrieji merlangai, argentinos, 
Atlanto šprotai, smulkiadyglės saulažuvės;

8) smulkiosios pelaginės žuvys –
atlantinės skumbrės, silkės, paprastosios 
stauridės, ančiuviai, europinės sardinės, 
šiauriniai žydrieji merlangai, argentinos, 
šprotai, smulkiadyglės saulažuvės, dryžieji 
jūrų karosai, apvaliosios sardinėlės ir 
madeirinės sardinėlės;

Or. es

Pakeitimas 385
Marijana Petir, Jarosław Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 8 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a) tradicinė žvejyba – riboto masto 
neverslinė jūrų gyvųjų vandens išteklių 
žvejybos veikla vietos lygmeniu, skirta tik 
asmeniniams poreikiams ir vykdoma 
naudojant tik tradicinius žvejybos 
įrankius ir būdus;

Or. en

Pakeitimas 386
Ruža Tomašić

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 9 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a) tradicinė žvejyba pasyviosios 
žvejybos įrankiais – neverslinė žvejybos tik 
tradiciniais žvejybos įrankiais ir būdais 
veikla, kurią vykdant nedideliu mastu ir 
vietos lygmeniu tik asmeniniams 
poreikiams naudojami gyvieji jūrų 
ištekliai;

Or. hr
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Pakeitimas 387
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) mėgėjų žvejyba – nekomercinė 
jūrų gyvųjų vandens išteklių žvejybos 
veikla poilsio, turizmo arba sporto tikslais;

9) mėgėjų žvejyba – jūrų gyvųjų 
vandens išteklių žvejybos veikla, vykdoma 
nesiekiant parduoti, poilsio, turizmo arba 
sporto tikslais;

Or. es

Pakeitimas 388
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) mėgėjų žvejyba – nekomercinė jūrų 
gyvųjų vandens išteklių žvejybos veikla 
poilsio, turizmo arba sporto tikslais;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. es

Pakeitimas 389
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) patariamoji taryba – pagal BŽP
įsteigta suinteresuotųjų subjektų grupė, 
kurios tikslas – skatinti proporcingą 
atstovavimą visiems suinteresuotiesiems 
subjektams ir prisidėti prie BŽP tikslų 
įgyvendinimo;

10) patariamoji taryba – pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 43–45 
straipsnius įsteigta suinteresuotųjų 
subjektų grupė, kurios tikslas – skatinti 
proporcingą atstovavimą visiems 
suinteresuotiesiems subjektams ir prisidėti 
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prie BŽP tikslų įgyvendinimo;

Or. en

Pakeitimas 390
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) patariamoji taryba – pagal BŽP
įsteigta suinteresuotųjų subjektų grupė, 
kurios tikslas – skatinti proporcingą 
atstovavimą visiems suinteresuotiesiems 
subjektams ir prisidėti prie BŽP tikslų 
įgyvendinimo;

10) patariamoji taryba – pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 43–45 
straipsnius ir III priedą įsteigta 
suinteresuotųjų subjektų grupė, kurios 
tikslas – skatinti proporcingą atstovavimą 
visiems suinteresuotiesiems subjektams ir 
prisidėti prie BŽP tikslų įgyvendinimo;

Or. en

Pakeitimas 391
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) patariamoji taryba – pagal BŽP 
įsteigta suinteresuotųjų subjektų grupė, 
kurios tikslas – skatinti proporcingą 
atstovavimą visiems suinteresuotiesiems 
subjektams ir prisidėti prie BŽP tikslų 
įgyvendinimo;

10) patariamoji taryba –pagal BŽP 
įsteigta suinteresuotųjų subjektų grupė, 
kurios tikslas – skatinti proporcingą 
atstovavimą visiems suinteresuotiesiems 
subjektams ir užtikrinti, kad procese 
dalyvautų tradicinės žvejybos, mažos 
apimties žvejybos, priekrantės ir jūrinių 
bestuburių žvejybos atstovai;

Or. es

Pakeitimas 392
Norica Nicolai



AM\1123870LT.docx 83/176 PE603.068v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) patariamoji taryba – pagal BŽP 
įsteigta suinteresuotųjų subjektų grupė, 
kurios tikslas – skatinti proporcingą 
atstovavimą visiems suinteresuotiesiems 
subjektams ir prisidėti prie BŽP tikslų 
įgyvendinimo;

10) patariamoji taryba – pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 43 
straipsnį įsteigta ir veiklą pagal to 
reglamento 44 ir 45 straipsnius vykdanti 
suinteresuotųjų subjektų grupė;

Or. en

Pakeitimas 393
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 16 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16) tralas su elektros srovės impulsais 
–žvejybos įrankis, kurį taikant žuviai 
sugauti naudojamas elektros laukas. Tralą 
su elektros srovės impulsais sudaro 
vilkimo kryptimi prie jo pritvirtinti 
elektrodai, skleidžiantys trumpus elektros 
impulsus;

16) elektroimpulsinis tralas –
eksperimentinis žvejybos įrankis, kuriuo 
žvejojant žuviai sugauti naudojamas 
elektros laukas. Eletroimpulsinį tralą
sudaro vilkimo kryptimi prie jo pritvirtinti 
elektrodai, skleidžiantys trumpus elektros 
impulsus;

Or. fr

Pakeitimas 394
Ruža Tomašić

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 17 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a) pakrantės velkamieji tinklai –
apsupamieji tinklai ir velkamieji tinklai, 
užmetami iš laivo ir velkami nuo kranto 
arba laivo, pririšto arba inkaru 
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pritvirtinto prie kranto;

Or. hr

Pakeitimas 395
Marijana Petir, Jarosław Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 17 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a) pakrantės velkamieji tinklai –
apsupamieji tinklai ir velkamieji tinklai, 
užmetami iš laivo ir velkami nuo kranto 
arba laivo, pririšto arba inkaru 
pritvirtinto prie kranto;

Or. en

Pakeitimas 396
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 20 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20) pasyvusis tinklas – žiauninis, 
pinklusis arba sieninis tinklas, pritvirtintas 
prie jūros dugno (žiauninis tinklas arba 
statomasis tinklas) arba paleidžiamas 
plūduriuoti su potvyniu ir atoslūgiu 
(dreifuojantysis tinklas), kad į jį 
įplaukusios žuvys įsipainiotų į tinklinį 
audeklą arba jame įstrigtų;

20) statomasis tinklas – žiauninis, 
pinklusis arba sieninis tinklas, pritvirtintas 
prie jūros dugno (žiauninis tinklas arba
dugninis tinklas), kad žuvys į jį įplauktų ir
įsipainiotų į tinklinį audeklą arba
nebegalėtų iš jo išplaukti;

Or. es

Pakeitimas 397
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
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6 straipsnio 1 dalies 21 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21) dreifuojantysis tinklas – vandens
paviršiuje arba tam tikrame gylyje 
plūdriųjų priemonių laikomas tinklas, 
sudarytas iš vieno arba daugiau tinklo 
gabalų, lygiagrečiai sukabintų ant 
viršutinio (-ių) lyno (-ų), ir atskirai arba su 
laivu, prie kurio gali būti prikabintas, 
dreifuojantis vandens srovėse. Prie tinklo 
gali būti prikabinti tinklą arba jo 
dreifavimą stabilizuojantys įtaisai, kaip 
antai jūrinis (plūdrusis) inkaras arba į 
dugną nugramzdintas inkaras, 
pritvirtintas prie vieno tinklo galo;

21) dreifuojantysis tinklas – jūros
paviršiuje arba tam tikrame gylyje 
plūdriųjų priemonių laikomas žiauninis 
tinklas, atskirai arba su laivu, prie kurio 
gali būti prikabintas, dreifuojantis vandens 
srovėse. Prie tinklo gali būti prikabinti 
tinklą arba jo dreifavimą stabilizuojantys 
įtaisai;

Or. en

Pagrindimas

Tokia apibrėžtis jau yra Reglamente (EEB) Nr. 894/1997.

Pakeitimas 398
Jarosław Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 21 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21) dreifuojantysis tinklas – vandens 
paviršiuje arba tam tikrame gylyje 
plūdriųjų priemonių laikomas tinklas, 
sudarytas iš vieno arba daugiau tinklo 
gabalų, lygiagrečiai sukabintų ant 
viršutinio (-ių) lyno (-ų), ir atskirai arba su 
laivu, prie kurio gali būti prikabintas, 
dreifuojantis vandens srovėse. Prie tinklo 
gali būti prikabinti tinklą arba jo 
dreifavimą stabilizuojantys įtaisai, kaip 
antai jūrinis (plūdrusis) inkaras arba į 
dugną nugramzdintas inkaras, 
pritvirtintas prie vieno tinklo galo;

21) dreifuojantysis tinklas – vandens 
paviršiuje arba tam tikrame gylyje 
plūdriųjų priemonių laikomas žiauninis 
tinklas, atskirai arba su laivu, prie kurio 
gali būti prikabintas, dreifuojantis vandens 
srovėse. Prie tinklo gali būti prikabinti 
tinklą arba jo dreifavimą stabilizuojantys 
įtaisai;

Or. en
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Pakeitimas 399
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 21 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21) dreifuojantysis tinklas – vandens 
paviršiuje arba tam tikrame gylyje 
plūdriųjų priemonių laikomas tinklas, 
sudarytas iš vieno arba daugiau tinklo 
gabalų, lygiagrečiai sukabintų ant 
viršutinio (-ių) lyno (-ų), ir atskirai arba su 
laivu, prie kurio gali būti prikabintas, 
dreifuojantis vandens srovėse. Prie tinklo 
gali būti prikabinti tinklą arba jo 
dreifavimą stabilizuojantys įtaisai, kaip 
antai jūrinis (plūdrusis) inkaras arba į 
dugną nugramzdintas inkaras, 
pritvirtintas prie vieno tinklo galo;

21) dreifuojantysis tinklas –vandens 
paviršiuje arba tam tikrame gylyje 
plūdriųjų priemonių laikomas tinklas, 
sudarytas iš vieno arba daugiau tinklo 
gabalų, lygiagrečiai sukabintų ant 
viršutinio (-ių) lyno (-ų), ir atskirai arba su 
laivu, prie kurio gali būti prikabintas, 
dreifuojantis vandens srovėse. Prie tinklo 
gali būti prikabinti tinklą arba jo 
dreifavimą stabilizuojantys įtaisai, kaip 
antai plūdrusis inkaras;

Or. es

Pakeitimas 400
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 22 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22) dugninis statomasis žiauninis 
tinklas –iš vieno tinklinio audeklo gabalo 
sudarytas tinklas, kurį vandenyje vertikaliai 
išlaiko plūdės ir pasvarai. Šiuo tinklu, kuris 
bet kokiomis priemonėmis yra arba gali 
būti pritvirtintas prie jūros dugno, 
sugaunami į jį įsipainioję gyvieji vandens 
ištekliai;

22) dugninis žiauninis tinklas – iš vieno 
tinklinio audeklo gabalo sudarytas
statomasis tinklas, kurį vandenyje 
vertikaliai išlaiko plūdės ir pasvarai. Šiuo 
tinklu, kuris bet kokiomis priemonėmis yra 
arba gali būti pritvirtintas prie jūros dugno, 
sugaunami į jį įsipainioję gyvieji vandens 
ištekliai;

Or. es
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Pakeitimas 401
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 24 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

24) dugninis statomasis sieninis tinklas 
– iš dviejų arba daugiau tinklinio audeklo 
sluoksnių – dviejų išorinių didelių akių 
tinklo sluoksnių ir vieno tarpinio tankaus 
smulkių akių tinklo sluoksnio – sudarytas 
tinklas, kuris bet kokiomis priemonėmis 
yra arba gali būti pritvirtintas prie jūros 
dugno;

24) dugninis žiauninis tinklas –
stačiakampio formos prie dugno 
tvirtinamas žiauninis tinklas, sudarytas iš 
vienos ar daugiau sujungtų tinklo sekcijų;
kiekvieną sekciją sudaro trys susieti 
tinklinio audinio sluoksniai, pritvirtinti 
prie dviejų lynų, ir sistema, suprojektuota 
taip, kad tinklas kabotų vertikaliai; abu 
išoriniai sluoksniai yra to paties dydžio, jų 
tinklinio audinio akys yra to paties dydžio 
ir gija to paties storio, o vidinis sluoksnis
gali būti didesnis ir jo tinklinio audinio 
akys yra mažesnės;

Or. es

Pakeitimas 402
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 26 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26) ūda – žvejybos įrankis, kurį sudaro 
pagrindinis, kartais labai ilgas, lynas, prie
kurio vienodu atstumu vienas nuo kito 
pritvirtinti šoniniai lynai, kurių galuose 
yra kabliukai su jauku arba be jo. 
Pagrindinis lynas tvirtinamas 
horizontaliai (ant dugno arba 
priedugnyje), vertikaliai arba gali 
plūduriuoti paviršiuje;

26) ūda – žvejybos įrankis, kurį sudaro 
įvairaus ilgio pagrindinis lynas, nuo kurio 
šakojasi plonesni šoniniai lynai, prie kurių 
tvirtinami kabliukai; ūda gali būti dugninė 
arba pelaginė, priklausomai nuo to, ar 
ūda liečiasi su jūros dugnu, ar ne;

Or. es

Pakeitimas 403
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Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 27 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27) dugninė gaudyklė ir krabų bei 
omarų gaudyklė – vėžiagyviams arba 
žuvims gaudyti skirti iš įvairių medžiagų 
pagaminti maži narvų ar krepšių pavidalo 
spąstai su viena ar daugiau angų ar įėjimų, 
statomi ant jūros dugno pavieniui arba 
eilėmis ir lynais jungiami prie paviršiuje 
esančių plūdurų, kuriais parodoma jų 
vieta;

27) dugninė gaudyklė – prie dugno 
tvirtinamas krepšio ar narvo formos 
pasyviosios žvejybos įrankis, kurį sudaro 
nelankstus arba pusiau lankstus iš 
įvairios medžiagos pagamintas rėmas, 
paprastai aptrauktas tinklu; gaudyklėje 
yra viena ar daugiau angų, kurių kraštai 
nuolaidūs ir neaštrūs, kad įvairūs 
gyvūnai, kuriuos dažniausiai vilioja 
gaudyklės viduje padėtas jaukas, galėtų 
patekti į vidinę įrankio ertmę;

Or. es

Pakeitimas 404
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 29 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29) kryžmas įrankis (šv. Andriaus 
kryžius) – griebtuvas, kuris žirklių judesiu
nuo jūros dugno surenka, pvz., dvigeldžius 
moliuskus arba raudonuosius koralus;

29) kryžmas įrankis (šv. Andriaus 
kryžius) – griebtuvas, naudojamas siekiant
nuo jūros dugno surinkti, pvz., dvigeldžius 
moliuskus arba raudonuosius koralus;

Or. it

Pakeitimas 405
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 30 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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30) tralo maišas – cilindro formos 
(apskritimo ilgis visur vienodas) arba kūgio 
formos galinė tralo dalis. Jį sudaro vienas 
ar daugiau vienodo dydžio akių tinklo dalių 
(tinklinio audeklo gabalų), kurios kraštais 
suneriamos viena su kita išilgai tralo ašies, 
o per jų jungtį galima pritvirtinti šoninį 
lyną. Reglamentavimo tikslais laikoma, 
kad tralo maišą sudaro paskutinės 50 tinklo 
akių;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. es

Pakeitimas 406
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 35 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35) „Bacoma“ tipo išėjimo langas – iš 
bemazgio kvadratinių akių tinklinio 
audeklo sukonstruota ir į viršutinę tralo 
maišo plokštę įterpta išėjimo plokštė, 
kurios apatinis kraštas baigiasi ne daugiau 
kaip per keturias akis nuo tralo maišo 
raiščio;

35) „Bacoma“ tipo išėjimo langas – iš 
kvadratinių akių tinklinio audeklo
sukonstruotasir į viršutinę tralo maišo
plokštumą įterptas išėjimo tinklo gabalas, 
kurio apatinis kraštas baigiasi ne daugiau 
kaip per keturias akis nuo tralo maišo 
raiščio;

Or. en

Pagrindimas

Nėra mokslinio pagrindimo nustatyti reikalavimą, kad tinklo gabalas turi būti bemazgis.
Išėjimo lango selektyvumas priklauso nuo tinklo akių dydžio, o ne nuo to, ar yra mazgų, ar 
nėra.

Pakeitimas 407
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 39 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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39a) gramzdinamoji ūda – ūda su 
kabliukais su jauku, gramzdinama 
papildomais svoriais siekiant padidinti 
grimzdimo spartą ir taip sumažinti ūdos 
prieinamumo jūrų paukščiams trukmę;

Or. en

Pakeitimas 408
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 41 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

41a) gramzdinamoji ūda – ūda, 
gramzdinama papildomais svoriais 
siekiant padidinti grimzdimo spartą ir taip 
sumažinti ūdos prieinamumo jūrų 
paukščiams trukmę;

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžtis reikalinga, nes gramzdinamosios ūdos terminas vartojamas pasiūlymo 27 
straipsnyje ir prieduose.

Pakeitimas 409
José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 42 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

42) geriausios žuvies atrinkimas –
mažaverčių žuvų, kurių atžvilgiu taikomi 
žvejybos apribojimai ir kurias buvo galima 
teisėtai iškrauti, išmetimas į jūrą siekiant 
užtikrinti kuo didesnę bendrąją ekonominę 
ar piniginę į uostą atplukdomų žuvų vertę;

42) geriausios žuvies atsirinkimas –
mažaverčių žuvų, kurių atžvilgiu taikomi 
žvejybos apribojimai ir kurias buvo galima 
teisėtai iškrauti, išmetimas į jūrą siekiant 
užtikrinti kuo didesnę bendrąją ekonominę 
ar piniginę į uostą atplukdomų žuvų vertę,
neskaitant tų žuvų, kurios netinka 
žmonėms vartoti, nes buvo suspaustos ir 
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sutraiškytos tinkle;

Or. es

Pagrindimas

Paprastai žvejyboje tralais daugybė žuvų, vos atsidūrusios tinkluose, būna suspaustos ir 
sutraiškytos ir nebetinka verslinei prekybai.

Pakeitimas 410
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 42 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

42) geriausios žuvies atrinkimas –
mažaverčių žuvų, kurių atžvilgiu taikomi 
žvejybos apribojimai ir kurias buvo galima 
teisėtai iškrauti, išmetimas į jūrą siekiant 
užtikrinti kuo didesnę bendrąją ekonominę 
ar piniginę į uostą atplukdomų žuvų vertę;

42) geriausios žuvies atsirinkimas –
mažaverčių žuvų, kurių atžvilgiu taikomi 
žvejybos apribojimai ir kurias buvo galima 
teisėtai iškrauti, išmetimas į jūrą siekiant 
užtikrinti kuo didesnę bendrąją ekonominę 
ar piniginę į uostą atplukdomų žuvų vertę,
neskaitant tų žuvų, kurios netinka 
žmonėms vartoti, nes buvo suspaustos ir 
sutraiškytos tinkle;

Or. es

Pagrindimas

Paprastai žvejyboje tralais daugybė žuvų, vos atsidūrusios tinkluose, būna suspaustos ir 
sutraiškytos ir nebetinka verslinei prekybai.

Pakeitimas 411
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 42 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

42) geriausios žuvies atrinkimas –
mažaverčių žuvų, kurių atžvilgiu taikomi 
žvejybos apribojimai ir kurias buvo galima
teisėtai iškrauti, išmetimas į jūrą siekiant 

42) geriausios žuvies atsirinkimas –
mažaverčių žuvų, kurių atžvilgiu taikomi 
žvejybos apribojimai ir kurias buvo 
privaloma teisėtai iškrauti, išmetimas į jūrą 
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užtikrinti kuo didesnę bendrąją ekonominę 
ar piniginę į uostą atplukdomų žuvų vertę;

siekiant užtikrinti kuo didesnę bendrąją 
ekonominę ar piniginę į uostą atplukdomų 
žuvų vertę;

Or. en

Pakeitimas 412
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 43 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

43a) didelis neigiamas poveikis –
poveikis, apibrėžtas Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 734/2008 2 straipsnio c punkte;

Or. en

Pakeitimas 413
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Nils Torvalds, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 45 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

45a) visapusiška dokumentacija –
apskaitos sistema, pagal kurią 
užtikrinama visapusiška, išsami ir 
patikima visų laimikių ir į jūrą išmetamų 
kiekių dokumentacija, kuri, be kita ko, 
apima laivo žurnalus, stebėtojų laive 
ataskaitas ir (arba) elektroninę kontrolę;

Or. en

Pagrindimas

Ši nauja apibrėžtis pateikiama drauge su pakeitimu, kuriuo įterpiamas naujas 26a straipsnis 
(„Rezultatais grindžiamas žuvininkystės valdymas“).
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Pakeitimas 414
Alain Cadec, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica Nicolai, Nils Torvalds, 
Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 45 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

45b) specializacija – grupė žvejybos 
operacijų, per kurias panašiais žvejybos 
įrankiais tuo pačiu metų laikotarpiu ir 
(arba) tame pačiame rajone žvejojamos 
panašių rūšių žuvys (rūšių grupės žuvys) 
ir kurioms būdingas panašus naudojimo 
modelis.

Or. en

Pagrindimas

Ši nauja apibrėžtis pateikiama drauge su 4 straipsnio 1 dalies a punkto pakeitimu ir 
pakeitimu, kuriuo įterpiamas 18a straipsnis („Mažesnio nei mažiausio išteklių išsaugojimą 
užtikrinančio orientacinio dydžio jūrų gyvūnų laimikio kiekiai“).

Pakeitimas 415
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) elektros srovę, išskyrus tralą su 
elektros srovės impulsais, kaip nustatyta 
24 straipsnyje ir V priedo E dalyje,

b) elektros srovę
,

Or. es

Pakeitimas 416
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) elektros srovę, išskyrus tralą su 
elektros srovės impulsais, kaip nustatyta 
24 straipsnyje ir V priedo E dalyje,

b) elektros srovę, įskaitant 
elektroimpulsinį tralą,

Or. en

Pakeitimas 417
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) velkamuosius įtaisus
raudoniesiems ar kitų rūšių koralams arba 
koralams giminingiems organizmams 
rinkti,

e) velkamuosius įtaisus koralams arba 
koralams giminingiems organizmams 
rinkti,

Or. en

Pagrindimas

Draudžiamų įrankių naudojimas turėtų tokį patį poveikį visiems koralams ir koralams 
giminingiems organizmams, ne tik raudoniesiems koralams.

Pakeitimas 418
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) velkamuosius įtaisus raudoniesiems 
ar kitų rūšių koralams arba koralams 
giminingiems organizmams rinkti,

e) įtaisus raudoniesiems ar kitų rūšių 
koralams arba koralams giminingiems 
organizmams rinkti,

Or. en

Pakeitimas 419
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo



AM\1123870LT.docx 95/176 PE603.068v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) kryžmą įrankį (šv. Andriaus kryžių) 
ir panašius griebtuvus, visų pirma 
raudoniesiems ar kitų rūšių koralams arba 
koralams giminingų rūšių gyvūnams rinkti,

f) kryžmą įrankį (šv. Andriaus kryžių) 
ir panašius griebtuvus koralams arba 
koralams giminingų rūšių gyvūnams rinkti,

Or. en

Pagrindimas

Draudžiamų įrankių naudojimas turėtų tokį patį poveikį visiems koralams ir koralams 
giminingiems organizmams, ne tik raudoniesiems koralams.

Pakeitimas 420
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) bet kokios rūšies sviedinius, g) bet kokios rūšies sviedinius,
išskyrus sviedinius, naudojamus į 
gaudykles įplaukusiems ar įstrigusiems 
tunams užmušti, rankinius žeberklus ir 
žeberklinius šautuvus, naudojamus 
vykdant mėgėjų žvejybą be akvalango nuo 
aušros iki sutemų;

Or. en

Pagrindimas

Saugumo sumetimais tunams, įplaukusiems į gaudyklę ar joje įstrigusiems, užmušti naudojami 
sviediniai. Be to, reiktų išlaikyti leidžiamą povandeninės mėgėjų žvejybos praktiką.

Pakeitimas 421
Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies h punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) žeberklus, jeigu jie naudojami kartu 
su povandeniniu kvėpavimo aparatu 
(akvalangu) arba naktį nuo saulėlydžio iki 
aušros.

h) žeberklinius šautuvus, jeigu jie 
naudojami kartu su povandeniniu 
kvėpavimo aparatu (akvalangu), motorinę 
nardymo įrangą (pvz., vandens 
motociklus), arba naktį nuo saulėlydžio iki 
aušros
.

Or. en

Pakeitimas 422
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) bet kokio kito tipo žvejybos įrankį, 
kuris gali padaryti didelę žalą tikslinių ar 
netikslinių rūšių gyvūnų gerovei.

Or. en

Pakeitimas 423
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepaisant 2 straipsnio nuostatų, šis 
straipsnis taikomas tarptautiniams 
vandenims ir trečiųjų šalių vandenims.

Or. en

Pakeitimas 424
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepaisant 2 straipsnio nuostatų, šis 
straipsnis taikomas atvirosios jūros 
vandenims ir trečiųjų šalių vandenims.

Or. en

Pakeitimas 425
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nė viena velkamojo žvejybos 
įrankio dalis negali būti sumegzta iš 
tinklo, kurio akių dydis mažesnis nei tralo 
maišo tinklo akių dydis. Ši nuostata 
netaikoma tinklo įtaisams, kurie naudojami 
žvejybos įrankio stebėsenos jutikliams 
pritvirtinti.

1. Velkamojo įrankio tinklo akių 
dydis, nustatytas V–XI prieduose, yra bet 
kokio tralo maišo arba ilginamosios 
dalies, esančių žvejybos laive ir 
pritvirtintų ar paruoštų pritvirtinti prie bet 
kurio velkamojo tinklo, akių dydis. Ši 
nuostata netaikoma tinklo įtaisams, kurie 
naudojami žvejybos įrankio stebėsenos 
jutikliams pritvirtinti. Papildomos išimtys 
gali būti numatytos deleguotajame akte, 
priimtame laikantis šio reglamento 18 
straipsnio.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu Šiaurės jūroje tinklo akių dydžio nuostatos taikomos tik tralo maišui, nes būtent jis 
susijęs su įrankio selektyvumu. Nereikėtų įvesti papildomų apribojimų – taisykles derėtų 
supaprastinti.

Pakeitimas 426
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nė viena velkamojo žvejybos 
įrankio dalis negali būti sumegzta iš 
tinklo, kurio akių dydis mažesnis nei tralo 
maišo tinklo akių dydis. Ši nuostata 
netaikoma tinklo įtaisams, kurie naudojami 
žvejybos įrankio stebėsenos jutikliams 
pritvirtinti.

1. Šiame straipsnyje velkamojo 
įrankio akių dydis – bet kokio tralo maišo 
arba ilginamosios dalies, laikomų 
žvejybos laive ir pritvirtintų ar paruoštų 
pritvirtinti prie bet kokio tralo, akių dydis. 
Ši nuostata netaikoma tinklo įtaisams, 
kurie naudojami žvejybos įrankio 
stebėsenos jutikliams pritvirtinti, ir žuvims 
ar vėžliams atskirti skirtiems 
selektyviosios žvejybos įtaisams.

Or. en

Pagrindimas

Veiksmingiau nustatyti akių dydį nei uždrausti gaminti tinklus. Reiktų leisti taikyti naujoves, 
kuriomis padidinamas selektyvumas.

Pakeitimas 427
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nė viena velkamojo žvejybos 
įrankio dalis negali būti sumegzta iš tinklo, 
kurio akių dydis mažesnis nei tralo maišo 
tinklo akių dydis. Ši nuostata netaikoma 
tinklo įtaisams, kurie naudojami žvejybos 
įrankio stebėsenos jutikliams pritvirtinti.

1. Nė viena velkamojo žvejybos 
įrankio dalis negali būti sumegzta iš tinklo, 
kurio akių dydis mažesnis nei tralo maišo 
tinklo akių dydis. Pirmagalinė įrankio 
dalis gali būti iš mažesnių akių tinklo. Ši 
nuostata netaikoma tinklo įtaisams, kurie 
naudojami žvejybos įrankio stebėsenos 
jutikliams pritvirtinti.

Or. es

Pagrindimas

Tai nedidina įrankio galimybių sulaikyti žuvį, nes ji patenka į tralo maišą, ir labai sumažina 
konstrukcijos sąnaudas.

Pakeitimas 428
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José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nė viena velkamojo žvejybos 
įrankio dalis negali būti sumegzta iš tinklo, 
kurio akių dydis mažesnis nei tralo maišo 
tinklo akių dydis. Ši nuostata netaikoma 
tinklo įtaisams, kurie naudojami žvejybos 
įrankio stebėsenos jutikliams pritvirtinti.

1. Nė viena velkamojo žvejybos 
įrankio dalis negali būti sumegzta iš tinklo, 
kurio akių dydis mažesnis nei tralo maišo 
tinklo akių dydis. Pirmagalinė įrankio 
dalis gali būti iš mažesnių akių tinklo. Ši 
nuostata netaikoma tinklo įtaisams, kurie 
naudojami žvejybos įrankio stebėsenos 
jutikliams pritvirtinti.

Or. es

Pagrindimas

Tai nedidina įrankio galimybių sulaikyti žuvį, nes ji patenka į tralo maišą, ir labai sumažina 
konstrukcijos sąnaudas.

Pakeitimas 429
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Draudžiama naudoti ir laive laikyti 
tralus, prie kurių pritvirtinta ričių ar 
panašių įtaisų sistema, t. y. įrangą, kurią 
sudaro prie tralo apatinės pusės 
pritvirtinti diskai, cilindrai ar rutuliai, 
skirtą tam, kad būtų galima tralu žvejoti 
uolėto dugno ar rifų vietovėse, ir bet 
kokius kitus įtaisus, tvirtinamus prie 
apatinės tralo pavaros arba gruntlynio 
tam, kad būtų galima naudoti tralą uolėto 
dugno vietose.

Or. es
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Pagrindimas

Siekiama išvengti rūšių, kurių atveju jau taikomos kitos žvejybos nuostatos, žvejybos tralais 
pastangų didėjimo ir žalos tam tikro tipo jūros dugnui.

Pakeitimas 430
José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Draudžiama naudoti ir laive laikyti 
tralus, prie kurių pritvirtinta ričių ar 
panašių įtaisų sistema, t. y. įrangą, kurią 
sudaro prie tralo apatinės pusės 
pritvirtinti diskai, cilindrai ar rutuliai, 
skirtą tam, kad būtų galima tralu žvejoti 
uolėto dugno ar rifų vietovėse, ir bet 
kokius kitus įtaisus, tvirtinamus prie 
apatinės tralo pavaros arba gruntlynio 
tam, kad būtų galima naudoti tralą uolėto 
dugno vietose.

Or. es

Pagrindimas

Siekiama išvengti rūšių, kurių atveju jau taikomos kitos žvejybos nuostatos, žvejybos tralais 
pastangų didėjimo ir žalos tam tikro tipo jūros dugnui.

Pakeitimas 431
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Draudžiama laikyti laive arba 
naudoti pelaginius tralus, tralus su didele 
anga arba pusiau pelaginius tralus ar bet 
kokius tokių žvejybos įrankių įtaisus ar 
modifikacijas pelaginių ir demersinių 
rūšių žuvų žvejyboje.
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Or. es

Pagrindimas

Siekiama išvengti rūšių, kurių atveju jau taikomos kitos žvejybos nuostatos, žvejybos tralais 
pastangų didėjimo ir žalos tam tikro tipo jūros dugnui.

Pakeitimas 432
José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Draudžiama laikyti laive arba 
naudoti pelaginius tralus, tralus su didele 
anga arba pusiau pelaginius tralus ar bet 
kokius tokių žvejybos įrankių įtaisus ar 
modifikacijas pelaginių ir demersinių 
rūšių žuvų žvejyboje.

Or. es

Pagrindimas

Siekiama išvengti rūšių, kurių atveju jau taikomos kitos žvejybos nuostatos, žvejybos tralais 
pastangų didėjimo ir žalos tam tikro tipo jūros dugnui.

Pakeitimas 433
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. Remiantis patikimiausiomis 
turimomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, sudaromas rūšių, 
kurių gyvūnus leidžiama žvejoti 
dugniniais tralais, sąrašas.

Or. es
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Pagrindimas

Nustačius didžiausią leidžiamą laimikio kiekį, išreikštą procentine dalimi ar svoriu 
kilogramais, arba visai uždraudus žvejoti tam tikrų rūšių gyvūnus, galima būtų išvengti 
tikslinės tam tikrų rūšių gyvūnų, kurie neturėtų būti žvejojami dugniniais tralais, žvejybos.

Pakeitimas 434
José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. Remiantis patikimiausiomis 
turimomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, sudaromas rūšių, 
kurių gyvūnus leidžiama žvejoti 
dugniniais tralais, sąrašas.

Or. es

Pagrindimas

Nustačius didžiausią leidžiamą laimikio kiekį, išreikštą procentine dalimi ar svoriu 
kilogramais, arba visai uždraudus žvejoti tam tikrų rūšių gyvūnus, galima būtų išvengti 
tikslinės tam tikrų rūšių gyvūnų, kurie neturėtų būti žvejojami dugniniais tralais, žvejybos.

Pakeitimas 435
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3d. Sąjungos vandenyse naudojami 
statomieji žvejybos įrankiai turi turėti 
aiškių ir nesuklastojamų paženklintų 
bakenų sistemą.

Or. es
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Pagrindimas

Aiškių ir nesuklastojamų paženklintų bakenų sistemos taikymas padėtų geriau kontroliuoti, 
kaip laikomasi techninių priemonių, susijusių su įvairių tipų žvejyba, nes sumažintų 
nesąžiningą konkurenciją, atsirandančią dėl brakonieriavimo ir neteisėtos žvejybos, ir 
pagerintų socialinį ir ekonominį žvejybos poveikį.

Pakeitimas 436
José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3d. Sąjungos vandenyse naudojami 
statomieji žvejybos įrankiai turi turėti 
aiškių ir nesuklastojamų paženklintų 
bakenų sistemą.

Or. es

Pagrindimas

Aiškių ir nesuklastojamų paženklintų bakenų sistemos taikymas padėtų geriau kontroliuoti, 
kaip laikomasi techninių priemonių, susijusių su įvairių tipų žvejyba, nes sumažintų 
nesąžiningą konkurenciją, atsirandančią dėl brakonieriavimo ir neteisėtos žvejybos, ir 
pagerintų socialinį ir ekonominį žvejybos poveikį.

Pakeitimas 437
Nicola Caputo, Renata Briano, Remo Sernagiotto

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriais nustatomos išsamios 
3 dalyje nurodytų tralo maišų ir įtaisų
specifikacijų rengimo taisyklės. Šie 
įgyvendinimo aktai grindžiami 
geriausiomis turimomis mokslinėmis bei 
techninėmis rekomendacijomis ir juose 
gali būti apibrėžiami šie elementai:

Išbraukta.
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-gijų storio apribojimai;

-tralo maišų apskritimo skersmens 
apribojimai;

-tinklinio audeklo naudojimo apribojimai;

-tralo maišų struktūra ir tvirtinimas;

-leidžiami naudoti įtaisai, skirti 
nusidėvėjimui mažinti; ir

-leidžiami naudoti įtaisai, skirti sugautų 
žuvų išsprūdimui iš tinklo riboti.

Or. en

Pagrindimas

Dėl šių reikalavimų turėtų būti sprendžiama vykdant regionalizavimo procesą, nes tokiu būdu 
jie gali būti pritaikyti prie kiekvieno tipo žvejybos ir jūros baseino ypatumų.

Pakeitimas 438
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriais nustatomos išsamios 3 dalyje 
nurodytų tralo maišų ir įtaisų specifikacijų 
rengimo taisyklės. Šie įgyvendinimo aktai 
grindžiami geriausiomis turimomis 
mokslinėmis bei techninėmis 
rekomendacijomis ir juose gali būti 
apibrėžiami šie elementai:

4. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriais nustatomos išsamios 3 dalyje 
nurodytų tralo maišų ir įtaisų specifikacijų 
rengimo taisyklės. Šie įgyvendinimo aktai 
grindžiami regioninių patariamųjų 
komitetų nuomone ir patikimiausiomis
turimomis mokslinėmis bei techninėmis 
rekomendacijomis ir juose gali būti 
apibrėžiami šie elementai:

Or. it

Pakeitimas 439
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Draudžiama dreifuojančiuosius 
tinklus naudoti III priede nurodytų rūšių 
gyvūnams gaudyti.

2. Draudžiama dreifuojančiuosius
tinklus naudoti paprastosioms 
durklažuvėms ir paprastiesiems tunams
gaudyti.

Or. it

Pakeitimas 440
Jarosław Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepaisant 1 dalies nuostatų, 
Baltijos jūroje draudžiama laive laikyti 
arba naudoti bet kokius 
dreifuojančiuosius tinklus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 441
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Nepaisant šio reglamento 10 dalies 
3 punkto, nacionalinės ar regioninės 
valdžios institucijos gali išimties tvarka 
netaikyti šio draudimo mažos apimties 
priekrantės žvejybai keturių jūrmylių 
rajone, matuojant nuo bazinių linijų.

Or. en

Pagrindimas

The ban of drift nets in the Baltic Sea was introduced mainly to protect Harbour Porpoises 
and to avoid so called “ghost nets”. However, a complete ban can hardly be justified in areas 
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where no Harbour Porpoises has been seen for a long time. Thanks to new tracking devices 
using GPS technology, drift nets can now be tracked and hence the risk of “ghost nets” is 
significantly reduced. The seal situations in parts of the Baltic Sea also means that drift nets 
are under supervision by fishermen for the whole time they are in the water. The use of 
driftnets should in no way have an impact on the total allowable catches for quoted species, 
for example Baltic Salmon.

Pakeitimas 442
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Draudžiama dugninius 
statomuosius žiauninius tinklus, 
pinkliuosius tinklus ir sieninius tinklus 
naudoti šių rūšių gyvūnams gaudyti:

4. Draudžiama dugninius 
statomuosius žiauninius tinklus, 
pinkliuosius tinklus ir sieninius tinklus 
tyčia naudoti šių rūšių gyvūnams gaudyti:

Or. fr

Pagrindimas

Kai kurių rūšių rykliai gali būti sugaunami atsitiktinai. Todėl griežtas draudimas juos sugauti 
gali kelti problemų.

Pakeitimas 443
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalies 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- šių rūšių ar šeimų rykliams: 
Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, 
visų rūšių Alopiidae, Carcharhinidae, 
Sphymidae, Isuridae, Lamnidae.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata konkrečiai skirta Viduržemio jūrai. Ji neturėtų būti bendrai taikoma kitų jūrų 
baseinams.
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Pakeitimas 444
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalies 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- šių rūšių ar šeimų rykliams: 
Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, 
visų rūšių Alopiidae, Carcharhinidae, 
Sphymidae, Isuridae, Lamnidae.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 445
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Draudžiama dugninius 
statomuosius žiauninius tinklus, 
pinkliuosius tinklus ir sieninius tinklus 
statyti tose vietose, kurių gylis, kaip 
pažymėta jūrlapyje, yra didesnis kaip 600 
metrų.

5. Draudžiama dugninius 
statomuosius žiauninius tinklus, 
pinkliuosius tinklus ir sieninius tinklus 
statyti tose vietose, kurių gylis, kaip 
pažymėta jūrlapyje, yra didesnis kaip 600 
metrų, nebent valstybės narės moksliniais 
tyrimais, pasikonsultavusios su STECF, 
arba įgyvendindamos specialias valdymo 
priemones, priimtas regionalizavimo 
procese, be kita ko, sumažinusios zonoje 
žvejojančių laivų skaičių, sumažinusios 
žvejybos mėnesių skaičių ir pan., arba 
įgyvendindamos daugiamečius planus 
įrodo, kad vykdant to tipo žvejybą ryklių 
atsitiktinai sugaunama labai mažai ar į 
jūrą išmetami labai maži kiekiai.

Or. es

Pakeitimas 446
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Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Draudžiama dugninius 
statomuosius žiauninius tinklus, 
pinkliuosius tinklus ir sieninius tinklus 
statyti tose vietose, kurių gylis, kaip 
pažymėta jūrlapyje, yra didesnis kaip 600 
metrų.

5. Draudžiama dugninius 
statomuosius žiauninius tinklus, 
pinkliuosius tinklus ir sieninius tinklus 
statyti tose vietose, kurių gylis, kaip 
pažymėta jūrlapyje, yra didesnis kaip 600 
metrų. Toks yra tarptautiniu mastu 
nustatytas reikalavimas ir jis turi būti 
taikomas ir Viduržemio jūrai.

Or. en

Pagrindimas

Tokia priemonė kol kas numatyta tik Šiaurės jūrai (ankstesnis Reglamentas (EEB) Nr. 850/98.

Pakeitimas 447
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Draudžiama dugninius 
statomuosius žiauninius tinklus, 
pinkliuosius tinklus ir sieninius tinklus 
statyti tose vietose, kurių gylis, kaip 
pažymėta jūrlapyje, yra didesnis kaip 600
metrų.

5. Draudžiama dugninius 
statomuosius žiauninius tinklus, 
pinkliuosius tinklus ir sieninius tinklus 
statyti tose vietose, kurių gylis, kaip 
pažymėta jūrlapyje, yra didesnis kaip 800
metrų.

Or. fr

Pagrindimas

Šią nuostatą reikėtų suderinti su giliavandenės žvejybos reglamento nuostatomis.

Pakeitimas 448
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Nepaisant 5 dalies:

– žvejybai 200–600 m. gylyje taikomos 
specialios leidžiančios nukrypti nuostatos, 
numatytos prieduose;

– 5 straipsnio e punkte apibrėžtoje 
žvejybos zonoje dugninius statomuosius 
žiauninius tinklus, pinkliuosius tinklus ir 
sieninius tinklus leidžiama statyti tose 
vietose, kurių gylis, kaip pažymėta 
jūrlapyje, yra didesnis kaip 200 m.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų išvengti galimo šio straipsnio 5 dalies nuostatų ir priedų neatitikimo. Paskutinės 
įtraukos nuostata yra nuostata, šiuo metu taikoma Viduržemio jūrai, todėl ji turėtų būti 
įtraukta.

Pakeitimas 449
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Draudžiama naudoti bet kokį 
dugninį žiauninį tinklą, pinklųjį tinklą ar 
sieninį tinklą vietovėse, nustatytose pagal 
direktyvas 92/43/EEB, 2009/147/EB ir 
2008/56/EB, jeigu tokia žvejyba turi 
neigiamo poveikio pažeidžiamų rūšių ir 
buveinių išsaugojimo būklei.

Or. en

Pagrindimas

Pripažinta, kad statomieji tinklai kelia ypač didelę grėsmę daugeliui jūrų žinduolių ir jūrų 
paukščių rūšių. Būtina, kad būtų pasiekti nustatytų vietovių išsaugojimo tikslai.
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Pakeitimas 450
Ruža Tomašić

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Tradicinėje žvejyboje pasyviosios 
žvejybos įrankiais leidžiama naudoti tik 
tokius dugninius žiauninius tinklus, kurių 
ilgis ne didesnis kaip 200 metrų vienam 
laivui.

Or. hr

Pakeitimas 451
Marijana Petir, Jarosław Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Tradicinėje žvejyboje leidžiama 
naudoti tik dugninius žiauninius tinklus, 
kurių ilgis ne didesnis kaip 200 metrų 
vienam laivui.

Or. en

Pakeitimas 452
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu 1 ir 2 dalyse nurodytų rūšių 
gyvūnai sužvejojami kaip priegauda, jų
negalima sužaloti ir jie nedelsiant 
paleidžiami atgal į jūrą.

3. 1 ir 2 dalyse nurodytų rūšių gyvūnų
negalima sužaloti ir jie nedelsiant 
paleidžiami atgal į jūrą. Visi sugauti tokių 
gyvūnų kiekiai registruojami stebėjimo 
tikslais pagal Reglamento (ES) Nr. 
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1380/2013 25 straipsnį ir Komisijos 
įgyvendinimo sprendimą (ES) 2016/1251.

Or. en

Pakeitimas 453
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu 1 ir 2 dalyse nurodytų rūšių 
gyvūnai sužvejojami kaip priegauda, jų 
negalima sužaloti ir jie nedelsiant 
paleidžiami atgal į jūrą.

3. Jeigu 1 ir 2 dalyse nurodytų rūšių 
gyvūnai sužvejojami kaip priegauda, jų 
negalima sužaloti ir jie nedelsiant 
paleidžiami atgal į jūrą. Sugauti tokių 
gyvūnų kiekiai registruojami pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 25 
straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 454
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu, remiantis geriausiomis
turimomis mokslinėmis rekomendacijomis, 
nustatoma, kad I priede pateikiamą sąrašą 
būtina iš dalies pakeisti įtraukiant naujas 
rūšis, kurioms reikia apsaugos, pagal 
32 straipsnį Komisijai suteikiami 
įgaliojimai deleguotaisiais aktais priimti 
tokius pakeitimus.

4. Jeigu, remiantis patikimiausiomis
turimomis mokslinėmis rekomendacijomis, 
nustatoma, kad I priede pateikiamą sąrašą 
būtina iš dalies pakeisti, Komisijai pagal 32 
straipsnį suteikiami įgaliojimai 
deleguotaisiais aktais priimti tokius 
pakeitimus.

Or. en
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Pagrindimas

ENVI komiteto pateiktas pakeitimas Nr. 37.

Pakeitimas 455
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu, remiantis geriausiomis
turimomis mokslinėmis rekomendacijomis, 
nustatoma, kad I priede pateikiamą sąrašą 
būtina iš dalies pakeisti įtraukiant naujas 
rūšis, kurioms reikia apsaugos, pagal 
32 straipsnį Komisijai suteikiami 
įgaliojimai deleguotaisiais aktais priimti 
tokius pakeitimus.

4. Jeigu, remiantis patikimiausiomis
turimomis mokslinėmis rekomendacijomis, 
nustatoma, kad I priede pateikiamą sąrašą 
būtina iš dalies pakeisti, Komisijai pagal 32 
straipsnį suteikiami įgaliojimai 
deleguotaisiais aktais priimti tokius 
pakeitimus.

Or. en

Pakeitimas 456
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal šio straipsnio 4 dalį 
priimtomis priemonėmis siekiama 
įgyvendinti 4 straipsnio 1 dalies b punkte 
nustatytą uždavinį.

5. Pagal šio straipsnio 4 dalį 
priimtomis priemonėmis siekiama 
įgyvendinti 4 straipsnyje nustatytus 
uždavinius.

Or. en

Pakeitimas 457
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal šio straipsnio 4 dalį 
priimtomis priemonėmis siekiama 
įgyvendinti 4 straipsnio 1 dalies b punkte
nustatytą uždavinį.

5. Pagal šio straipsnio 4 dalį 
priimtomis priemonėmis siekiama 
įgyvendinti 4 straipsnio 1 dalies b, c ir d 
punktuose nustatytą uždavinį.

Or. en

Pagrindimas

Priimant priemones pagal 4 dalį, turi būti siekiama įvykdyti naujus papildomus uždavinius, 
nustatytus iš dalies pakeistame 4 straipsnyje.

Pakeitimas 458
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jūrų žinduolių, jūrų paukščių ir jūrų 
roplių priegauda

Pažeidžiamų rūšių gyvūnų priegauda

Or. en

Pakeitimas 459
Ulrike Rodust

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu 1 dalyje nurodytų rūšių 
gyvūnai sužvejojami kaip priegauda, jų 
negalima sužaloti ir jie nedelsiant 
paleidžiami.

2. Jeigu 1 dalyje nurodytų rūšių 
gyvūnai sužvejojami kaip priegauda, jų 
negalima sužaloti ir jie nedelsiant 
paleidžiami. Siekiant surinkti daugiau 
duomenų ir prisidėti prie mokslinių 
tyrimų, sugauti kiekiai turi būti 
pakankamai išsamiai užregistruoti.

Or. de
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Pakeitimas 460
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu 1 dalyje nurodytų rūšių 
gyvūnai sužvejojami kaip priegauda, jų 
negalima sužaloti ir jie nedelsiant 
paleidžiami.

2. Jeigu 1 dalyje nurodytų rūšių 
gyvūnai sužvejojami kaip priegauda, jų 
negalima sužaloti, jie nedelsiant 
paleidžiami ir registruojami pagal 
Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 
2016/1251.

Or. en

Pakeitimas 461
Peter van Dalen

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu 1 dalyje nurodytų rūšių 
gyvūnai sužvejojami kaip priegauda, jų 
negalima sužaloti ir jie nedelsiant 
paleidžiami.

2. Jeigu 1 dalyje nurodytų rūšių 
gyvūnai atsitiktinai sugaunami, jų 
negalima sužaloti ir jie nedelsiant 
paleidžiami.

Or. nl

Pakeitimas 462
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepaisant 1 ir 2 dalių nuostatų, 
1 dalyje nurodytų jūrų gyvūnus, kurie 
sužvejojami kaip priegauda, leidžiama 
laikyti laivuose, perkrauti ar iškrauti, jeigu 

3. Nepaisant 1 ir 2 dalių nuostatų, 1 
dalyje nurodytus gyvus jūrų roplius ir 
jūrų paukščius, kurie sugaunami kaip 
priegauda, leidžiama laikyti laivuose, 
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tai būtina siekiant padėti atskiriems 
gyvūnams išgyti ir jeigu apie tai iš anksto 
išsamiai informuojamos atitinkamos 
kompetentingos nacionalinės institucijos.

perkrauti ar iškrauti, jeigu tai būtina 
siekiant padėti gyvūnams išgyti. Jūrinių 
rūšių gyvūnus leidžiama laikyti laive, 
perkrauti ar iškrauti, jeigu jie yra negyvi 
ir juos galima panaudoti moksliniams 
tyrimams. Kompetentingos nacionalinės 
institucijos iš anksto išsamiai 
informuojamos ir joms pateikiami išsamūs 
ir tikslūs duomenys.

Or. en

Pagrindimas

Be to, žvejai dažnai bendradarbiauja su mokslininkais ir perduoda jiems negyvus 
egzempliorius. Taip jie svariai prisideda prie žinių apie tas rūšis gerinimo. Nacionalinės 
institucijos turėtų būti informuotos.

Pakeitimas 463
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepaisant 1 ir 2 dalių nuostatų, 
1 dalyje nurodytų jūrų gyvūnus, kurie 
sužvejojami kaip priegauda, leidžiama 
laikyti laivuose, perkrauti ar iškrauti, jeigu 
tai būtina siekiant padėti atskiriems 
gyvūnams išgyti ir jeigu apie tai iš anksto 
išsamiai informuojamos atitinkamos 
kompetentingos nacionalinės institucijos.

3. Nepaisant 1 ir 2 dalių nuostatų, 1 
dalyje nurodytus gyvus jūrų gyvūnus, 
kurie sugaunami kaip priegauda, leidžiama 
laikyti laivuose, perkrauti ar iškrauti, jeigu 
tai būtina siekiant padėti gyvūnams išgyti.
Jūrinių rūšių gyvūnus leidžiama laikyti 
laive, perkrauti ar iškrauti, jeigu jie yra 
negyvi ir juos galima panaudoti 
moksliniams tyrimams ir jeigu apie tai iš 
anksto išsamiai informuojamos atitinkamos 
kompetentingos nacionalinės institucijos.

Or. en

Pakeitimas 464
Peter van Dalen

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepaisant 1 ir 2 dalių nuostatų, 
1 dalyje nurodytų jūrų gyvūnus, kurie 
sužvejojami kaip priegauda, leidžiama 
laikyti laivuose, perkrauti ar iškrauti, jeigu 
tai būtina siekiant padėti atskiriems 
gyvūnams išgyti ir jeigu apie tai iš anksto 
išsamiai informuojamos atitinkamos 
kompetentingos nacionalinės institucijos.

3. Nepaisant 1 ir 2 dalių nuostatų, 1 
dalyje nurodytų jūrų gyvūnus, kurie 
sugaunami atsitiktinai, leidžiama laikyti 
laivuose, perkrauti ar iškrauti, jeigu tai 
būtina siekiant padėti atskiriems gyvūnams 
išgyti arba atlikti jų mokslinius tyrimus ir 
jeigu apie tai iš anksto išsamiai 
informuojamos atitinkamos 
kompetentingos nacionalinės institucijos.

Or. nl

Pakeitimas 465
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Remdamasi geriausiomis turimomis 
mokslinėmis rekomendacijomis, valstybė 
narė gali, taikydama Reglamento 
(ES) Nr. 1380/2013 19 straipsnyje 
nustatytą procedūrą, su jos vėliava 
plaukiojantiems laivams nustatyti 
priegaudos mažinimo priemones arba tam 
tikrų žvejybos įrankių naudojimo 
apribojimus. Tokios priemonės turi padėti 
kuo labiau sumažinti 1 dalyje nurodytų
rūšių gyvūnų laimikį ir, jeigu įmanoma, jo 
atsisakyti, turi būti suderinamos su 
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 
2 straipsnyje nustatytais tikslais ir būti bent 
tokios pat griežtos kaip pagal Sąjungos 
teisę taikytinos techninės priemonės.

4. Remdamasi geriausiomis turimomis 
mokslinėmis rekomendacijomis, valstybė 
narė gali, taikydama Reglamento (ES) Nr. 
1380/2013 19 straipsnyje nustatytą 
procedūrą, su jos vėliava plaukiojantiems 
laivams nustatyti priegaudos mažinimo 
priemones arba tam tikrų žvejybos įrankių 
naudojimo apribojimus. Tokios priemonės 
turi padėti kuo labiau sumažinti 1 dalyje 
nurodytų rūšių gyvūnų arba atsitiktinai 
sugautų kitų rūšių gyvūnų laimikį ir, jeigu 
įmanoma, užtikrinti, kad tokių gyvūnų 
nebebūtų sugaunama, jos turi būti 
suderinamos su Reglamento (ES) Nr. 
1380/2013 2 straipsnyje nustatytais tikslais 
ir būti bent tokios pat griežtos kaip pagal 
Sąjungos teisę taikytinos techninės 
priemonės.

Or. en

Pakeitimas 466
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Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal šio straipsnio 4 dalį 
priimtomis priemonėmis turi būti siekiama 
įgyvendinti 4 straipsnio 1 dalies b punkte 
nustatytą uždavinį.

5. Pagal šio straipsnio 4 dalį 
priimtomis priemonėmis siekiama 
įgyvendinti 4 straipsnyje nustatytus 
uždavinius.

Or. en

Pakeitimas 467
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės stebi, kaip 
efektyviai pagal šį straipsnį priimtos 
priemonės padeda mažinti priegaudą, ir 
kasmet teikia Komisijai ataskaitas apie 
pažangą.

Or. en

Pakeitimas 468
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Draudžiama II priede nurodytus 
žvejybos įrankius naudoti tame priede 
nustatytuose atitinkamuose rajonuose.

1. Draudžiama II priede nurodytus 
žvejybos įrankius naudoti tame priede 
nustatytuose atitinkamuose rajonuose. 
Jeigu specialiose apsaugos pagal 
Direktyvą 92/43/EEB teritorijose ir 
specialios apsaugos pagal Direktyvą 
2009/147/EB teritorijose naudojami 
žvejybos įrankiai, valstybės narės atlieka 
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atitinkamą vertinimą. 

Or. en

Pagrindimas

Kaip nurodė Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (byla C-127/02), turi būti atliekamas 
atitinkamas žvejybos veiklos „Natura 2000“ teritorijose vertinimas.

Pakeitimas 469
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Draudžiama tyčia trikdyti, naikinti 
ar ardyti pažeidžiamas buveines ir 
pažeidžiamų rūšių gyvūnų veisimosi ar 
poilsio vietas.

Or. en

Pagrindimas

Atitinkama nuostata pagal pažeidžiamų buveinių apsaugos sistemą.

Pakeitimas 470
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu geriausiose turimose 
mokslinėse rekomendacijose 
rekomenduojama iš dalies pakeisti II priede 
pateikiamą rajonų sąrašą, pvz., įtraukiant 
naujus rajonus, pagal Reglamento 
(ES) Nr. 1380/2013 11 straipsnio 2 ir 
3 dalyse nustatytą procedūrą Komisijai 
suteikiami įgaliojimai deleguotaisiais 
aktais priimti tokius pakeitimus. 
Priimdama tokius pakeitimus, Komisija 

2. Jeigu patikimiausiose turimose 
mokslinėse rekomendacijose 
rekomenduojama skubiai iš dalies pakeisti 
II priede pateikiamą rajonų sąrašą, pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 11 
straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytą procedūrą 
Komisijai suteikiami įgaliojimai 
deleguotaisiais aktais priimti tokius 
pakeitimus. Pateikdama pasiūlymą dėl 
tokių pakeitimų, Komisija prie pasiūlymo 
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ypatingą dėmesį skiria žvejybos veiklos 
perkėlimo į kitus pažeidžiamus rajonus 
neigiamo poveikiui mažinimui.

dėl deleguotojo akto prideda visus 
pažeidžiamo rajono kartografinius 
duomenis ir ypatingą dėmesį skiria 
žvejybos veiklos perkėlimo į kitus 
pažeidžiamus rajonus neigiamo 
aplinkosauginio, socialinio ir ekonominio 
poveikio mažinimui.

Or. es

Pakeitimas 471
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu geriausiose turimose 
mokslinėse rekomendacijose 
rekomenduojama iš dalies pakeisti II priede 
pateikiamą rajonų sąrašą, pvz., įtraukiant 
naujus rajonus, pagal Reglamento 
(ES) Nr. 1380/2013 11 straipsnio 2 ir 
3 dalyse nustatytą procedūrą Komisijai 
suteikiami įgaliojimai deleguotaisiais 
aktais priimti tokius pakeitimus. 
Priimdama tokius pakeitimus, Komisija 
ypatingą dėmesį skiria žvejybos veiklos 
perkėlimo į kitus pažeidžiamus rajonus 
neigiamo poveikiui mažinimui.

2. Jeigu patikimiausiose turimose 
mokslinėse rekomendacijose 
rekomenduojama iš dalies pakeisti II priede 
pateikiamą rajonų sąrašą, pvz., įtraukiant 
naujus rajonus, pagal Reglamento (ES) Nr. 
1380/2013 11 straipsnio 2 ir 3 dalyse 
nustatytą procedūrą Komisijai suteikiami 
įgaliojimai deleguotaisiais aktais priimti 
tokius pakeitimus. Priimdama tokius 
pakeitimus, Komisija pateikia visus 
pažeidžiamo rajono kartografinius 
duomenis ir ypatingą dėmesį skiria 
žvejybos veiklos perkėlimo į kitus 
pažeidžiamus rajonus neigiamo poveikio
mažinimui.

Or. en

Pakeitimas 472
Nicola Caputo, Renata Briano

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu geriausiose turimose 2. Jeigu geriausiose turimose 
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mokslinėse rekomendacijose 
rekomenduojama iš dalies pakeisti II priede 
pateikiamą rajonų sąrašą, pvz., įtraukiant 
naujus rajonus, pagal Reglamento 
(ES) Nr. 1380/2013 11 straipsnio 2 ir 
3 dalyse nustatytą procedūrą Komisijai 
suteikiami įgaliojimai deleguotaisiais 
aktais priimti tokius pakeitimus. 
Priimdama tokius pakeitimus, Komisija 
ypatingą dėmesį skiria žvejybos veiklos 
perkėlimo į kitus pažeidžiamus rajonus 
neigiamo poveikiui mažinimui.

mokslinėse rekomendacijose 
rekomenduojama iš dalies pakeisti II priede 
pateikiamą rajonų sąrašą, pvz., įtraukiant 
naujus rajonus, pagal Reglamento (ES) Nr. 
1380/2013 11 straipsnio 2 ir 3 dalyse 
nustatytą procedūrą Komisijai suteikiami 
įgaliojimai deleguotaisiais aktais priimti 
tokius pakeitimus. Priimdama tokius 
pakeitimus, Komisija ypatingą dėmesį 
skiria žvejybos veiklos perkėlimo į kitus 
pažeidžiamus rajonus neigiamo socialinio 
poveikio ir neigiamo poveikio aplinkai
mažinimui.

Or. en

Pagrindimas

Būtina, kad Komisija visapusiškai kartografuotų visas pažeidžiamas jūrų ekosistemas, kad 
būtų tiksliai žinoma, kas saugoma ir kokiu tikslu. Be to, siekiant užtikrinti visapusišką 
darnumą, svarbu mažinti ne tik poveikį aplinkai, bet ir socialinius ir ekonominius bet kokio 
galimo draudimo žvejoti tam tikruose žvejybos plotuose padarinius.

Pakeitimas 473
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu tokios buveinės yra 
vandenyse, į kuriuos valstybė narė turi 
suverenias teises arba kurie priklauso jos 
jurisdikcijai, pagal Reglamento 
(ES) Nr. 1380/2013 11 straipsnyje 
nustatytą procedūrą šiai valstybei narei 
suteikiami įgaliojimai nustatyti rajonus, 
kuriuose žvejyba draudžiama, arba kitas 
išsaugojimo priemones tokioms buveinėms 
apsaugoti. Tokios priemonės turi būti 
suderinamos su Reglamento 
(ES) Nr. 1380/2013 2 straipsnyje 
nustatytais tikslais ir būti bent tokios pat 
griežtos kaip pagal Sąjungos teisę 
taikytinos priemonės.

3. Jeigu pažeidžiamos buveinės yra 
vandenyse, į kuriuos valstybė narė turi 
suverenias teises arba kurie priklauso jos 
jurisdikcijai, pagal Reglamento (ES) Nr. 
1380/2013 11 straipsnyje nustatytą 
procedūrą šiai valstybei narei suteikiami 
įgaliojimai nustatyti rajonus, kuriuose 
žvejyba draudžiama, arba kitas išsaugojimo 
priemones pažeidžiamoms buveinėms 
apsaugoti. Tokios priemonės turi būti 
suderinamos su Reglamento (ES) Nr. 
1380/2013 2 straipsnyje nustatytais tikslais 
ir būti bent tokios pat griežtos kaip pagal 
Sąjungos teisę taikytinos priemonės.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti aiškumą ir nuoseklumą, į šią nuostatą turėtų būti įtrauktas žodis 
„pažeidžiamos“.

Pakeitimas 474
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu tokios buveinės yra 
vandenyse, į kuriuos valstybė narė turi 
suverenias teises arba kurie priklauso jos 
jurisdikcijai, pagal Reglamento 
(ES) Nr. 1380/2013 11 straipsnyje 
nustatytą procedūrą šiai valstybei narei 
suteikiami įgaliojimai nustatyti rajonus, 
kuriuose žvejyba draudžiama, arba kitas 
išsaugojimo priemones tokioms buveinėms 
apsaugoti. Tokios priemonės turi būti 
suderinamos su Reglamento 
(ES) Nr. 1380/2013 2 straipsnyje 
nustatytais tikslais ir būti bent tokios pat 
griežtos kaip pagal Sąjungos teisę 
taikytinos priemonės.

3. Jeigu II priede nurodyti rajonai yra 
vandenyse, į kuriuos valstybė narė turi 
suverenias teises arba kurie priklauso jos 
jurisdikcijai, pagal Reglamento (ES) Nr. 
1380/2013 11 straipsnyje nustatytą 
procedūrą šiai valstybei narei suteikiami 
įgaliojimai nustatyti rajonus, kuriuose 
žvejyba draudžiama, arba kitas išsaugojimo 
priemones tokioms buveinėms apsaugoti. 
Tokios priemonės turi būti suderinamos su 
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 
straipsnyje nustatytais tikslais ir būti bent 
tokios pat griežtos kaip pagal Sąjungos 
teisę taikytinos priemonės.

Or. es

Pakeitimas 475
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pagal šio straipsnio 2 ir 3 dalis 
priimtomis priemonėmis turi būti siekiama 
įgyvendinti 4 straipsnio 1 dalies c punkte 
nustatytą uždavinį.

4. Pagal šio straipsnio 2 ir 3 dalis 
priimtomis priemonėmis turi būti siekiama 
įgyvendinti 4 straipsnyje nustatytus 
uždavinius.
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Or. en

Pakeitimas 476
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės priima priemones, 
kuriomis apsaugomi vandenyse, į kuriuos 
jos turi suverenias teises arba kurie 
priklauso jų jurisdikcijai, esantys rajonai, 
apimantys pažeidžiamas jūrų ekosistemas, 
apibrėžtas Tarybos reglamento (EB) Nr. 
734/2008 2 straipsnio b punkte, arba 
galintys jas apimti, ir neleidžia tuose 
rajonuose vykdyti dugninės žvejybos 
veiklos, nebent patikimiausiose turimose 
mokslinėse rekomendacijose būtų 
nustatyta, kad tokia veikla nedaro 
reikšmingo neigiamo poveikio toms 
ekosistemoms. Tokios priemonės turi 
derėti su Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos priimtomis rezoliucijomis, 
visų pirma rezoliucijomis 61/105 ir 64/72, 
ir jomis turi būti nustatyta ne mažesnio 
lygio apsauga, nei pažeidžiamų jūrų 
ekosistemų apsauga, numatyta pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 734/2008.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų perkeltos su pažeidžiamomis jūrų ekosistemomis 
susijusios tarptautinių susitarimų nuostatos, pagal kurias Reglamente (EB) Nr. 734/2008 
nustatytos pažeidžiamų jūrų ekosistemų apsaugos taisyklės taikomos nacionalinei jurisdikcijai 
nepriklausančiuose rajonuose, – jos turi būti taikomos ES vandenyse, nes šiuo metu šiuo 
požiūriu esama spragos. Šia nuostata užtikrinami minimalieji standartai, taikytini 
nacionalinei jurisdikcijai nepriklausančiuose Viduržemio jūros ir Atlanto vandenyno 
rajonuose, ir užtikrinama, kad būtų laikomasi tarptautinių įsipareigojimų.

Pakeitimas 477
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) uždrausti teikti jūrų gyvūnų 
jauniklius rinkai kaip žmonių maistui 
skirtus produktus pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1380/2013 2 straipsnio 5 dalies b 
punktą ir 15 straipsnio 11 dalį;

Or. en

Pagrindimas

Įsigaliojus įpareigojimui iškrauti laimikį, reikėtų neleisti atsirasti jūrų gyvūnų jauniklių 
rinkai.

Pakeitimas 478
José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a straipsnis

4. Importuojami žvejybos produktai, skirti 
žmonėms vartoti, sužvejoti Sąjungai 
nepriklausančiuose vandenyse 5 
straipsnyje nurodytuose rajonuose, 
parajoniuose ir kvadratuose, turi atitikti 
šio reglamento prieduose nustatytas 
mažiausio išteklių išsaugojimą 
užtikrinančio dydžio nuostatas.

Or. es

Pagrindimas

Siekiama neleisti importuoti mažesnių nei mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio dydžio 
gyvūnų. Nors tokių produktų importas teisėtas, jis gali turėti nepageidaujamo poveikio rinkai 
arba paskatinti neteisėtą tokių rūšių prekybą.
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Pakeitimas 479
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a straipsnis

4. Importuojami žvejybos produktai, skirti 
žmonėms vartoti, sužvejoti Sąjungai 
nepriklausančiuose vandenyse 5 
straipsnyje nurodytuose rajonuose, 
parajoniuose ir kvadratuose, turi atitikti 
šio reglamento prieduose nustatytas 
mažiausio išteklių išsaugojimą 
užtikrinančio dydžio nuostatas.

Or. es

Pagrindimas

Siekiama neleisti importuoti mažesnių nei mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio dydžio 
gyvūnų. Nors tokių produktų importas teisėtas, jis gali turėti nepageidaujamo poveikio rinkai 
arba paskatinti neteisėtą tokių rūšių prekybą.

Pakeitimas 480
Peter van Dalen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato priemones, 
kuriomis sudaromos palankesnės sąlygos 
laikyti mažesnį nei mažiausio išteklių 
išsaugojimą užtikrinančio orientacinio 
dydžio laimikį, iškrautą pagal Reglamento 
(ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalį, ar 
rasti, kur jį realizuoti. Šios priemonės gali 
apimti paramą investicijoms į iškrovimo 
vietų ir priedangų statybą bei pritaikymą ir 
paramą investicijoms, kuriomis didinama 
žvejybos produktų vertė.

Valstybės narės nustato tinkamas 
priemones, kuriomis sudaromos 
palankesnės sąlygos laikyti mažesnį nei 
mažiausio išteklių išsaugojimą 
užtikrinančio orientacinio dydžio laimikį, 
iškrautą pagal Reglamento (ES) Nr. 
1380/2013 15 straipsnio 1 dalį, ar rasti, kur 
jį realizuoti. Šios priemonės apima paramą 
investicijoms į iškrovimo vietų ir 
prieplaukų statybą bei pritaikymą ir 
paramą investicijoms, kuriomis didinama 
žvejybos produktų vertė.
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Or. en

Pagrindimas

Palikus pirminę formuluotę, atsiranda teisinė spraga, kuria pasinaudodamos valstybės narės 
gali neteikti paramos. EJRŽF gali padėti finansuoti šias priemones.

Pakeitimas 481
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Draudžiama atrinkti geriausią žuvį
ir paleisti žuvis.

1. Draudžiama atsirinkti geriausią 
žuvį.

Or. en

Pakeitimas 482
Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalis netaikoma sugautiems tų 
rūšių, kurioms pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1380/2013 15 straipsnio 4 dalį 
netaikomas įpareigojimas iškrauti visą 
laimikį, gyvūnams.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Žuvų išleidimas yra įprasta smulkiųjų pelaginių rūšių žuvų žvejybos gaubiamaisiais tinklais 
praktika: jeigu matoma, kad žuvų tinkle vidutinis dydis yra mažesnis už mažiausią leidžiamų 
iškrauti žuvų dydį, tinklas atveriamas ir gyvos žuvys išleidžiamos. Taip daroma siekiant 
išvengti pernelyg mažų žuvų. Tokios praktikos draudimas kenkia smulkiųjų pelaginių rūšių 
išteklių išsaugojimui ir pernelyg mažų žuvų apsaugai. Jeigu mokslinėse rekomendacijose 
patvirtinama, kad išgyvenamumas didelis, žuvų išleidimas gali būti veiksminga priemonė 
mažinti į jūrą išmetamą kiekį, įvertinti laimikio apimtį, žuvų dydį ir kokybę.
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Pakeitimas 483
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalis netaikoma sugautiems tų 
rūšių, kurioms pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1380/2013 15 straipsnio 4 dalį 
netaikomas įpareigojimas iškrauti visą 
laimikį, gyvūnams.

2. 1 dalis netaikoma Viduržemio 
jūroje vykdomai žvejybos veiklai ir 
sugautiems tų rūšių, kurioms pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 
straipsnio 4 dalį netaikomas įpareigojimas 
iškrauti visą laimikį, gyvūnams.

Or. it

Pagrindimas

Nel Mediterraneo lo slipping è pratica comune nella pesca ai piccoli pelagici esercitata con 
le reti a circuizione, per migliorare la selettività nelle catture:quando il pescatore verifica la 
presenza di esemplari sotto taglia minima di riferimento per la conservazione apre la rete e 
lascia uscire libero il pesce vivo.La proibizione di questa pratica è assolutamente 
controproducente per la conservazione dei piccoli pelagici e la protezione del sottotaglia.Lo 
slipping inoltre, anche secondo diversi pareri scientifici, aiuta a ridurre le catture 
indesiderate e i rigetti, e per questo non dovrebbe essere vietato.Si fa presente inoltre che il 
MEDAC, all’unanimità, nel proprio parere 102/2017, sostiene tale proposta.

Pakeitimas 484
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalis netaikoma sugautiems tų 
rūšių, kurioms pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1380/2013 15 straipsnio 4 dalį 
netaikomas įpareigojimas iškrauti visą 
laimikį, gyvūnams.

2. Išleidimo praktiką leidžiama 
taikyti tik tų rūšių, kurioms pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 
straipsnio 4 dalį netaikomas įpareigojimas 
iškrauti visą laimikį, gyvūnams.

Or. en
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Pakeitimas 485
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rūšys, kurioms netaikomi žvejybos
apribojimai

Nepageidaujamų rūšių, kurioms 
netaikomi sužvejojamo kiekio apribojimai, 
žvejyba

Or. en

Pakeitimas 486
Nicola Caputo, Renata Briano

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rūšys, kurioms netaikomi žvejybos
apribojimai

Nepageidaujamų rūšių, kurioms 
netaikomi sužvejojamo kiekio apribojimai, 
žvejyba

Or. en

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad pavadinimas atitiktų straipsnio turinį.

Pakeitimas 487
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali vykdyti 
bandomuosius projektus, kuriais siekiama 
ištirti būdus, kaip išvengti nepageidaujamo 
tų rūšių, kurioms netaikomi žvejybos 
apribojimai, laimikio, kuo labiau jį 
sumažinti arba jo atsisakyti. Įgyvendinant 

1. Valstybės narės turėtų vykdyti 
bandomuosius projektus, kuriais siekiama 
ištirti būdus, kaip išvengti nepageidaujamo 
tų rūšių, kurioms netaikomi žvejybos 
apribojimai, laimikio, kuo labiau jį 
sumažinti arba užtikrinti, kad jo visai 
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šiuos projektus, atsižvelgiama į atitinkamų 
patariamųjų tarybų nuomones, jie 
grindžiami geriausiomis turimomis 
mokslinėmis rekomendacijomis.

nebebūtų. Įgyvendinant šiuos projektus, 
atsižvelgiama į atitinkamų patariamųjų 
tarybų nuomones, jie grindžiami 
patikimiausiomis turimomis mokslinėmis 
rekomendacijomis.

Or. en

Pakeitimas 488
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu, remiantis šių bandomųjų 
tyrimų rezultatais ar kitomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, nustatoma, kad yra 
sugaunamas didelis nepageidaujamas rūšių, 
kurių atžvilgiu netaikomi laimikio 
apribojimai, gyvūnų kiekis, valstybės narės 
gali, taikydamos Reglamento (ES) 
Nr. 1380/2013 19 straipsnyje nustatytą 
procedūrą, nustatyti technines priemones 
tam nepageidaujamam laimikiui sumažinti.
Šios techninės priemonės taikomos tik 
žvejybos laivams, plaukiojantiems su tos 
valstybės narės vėliava.

2. Jeigu, remiantis šių bandomųjų 
tyrimų rezultatais ar kitomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, nustatoma, kad yra 
sugaunamas didelis nepageidaujamas rūšių, 
kurių atžvilgiu netaikomi laimikio 
apribojimai, gyvūnų kiekis, valstybės narės 
gali, taikydamos Reglamento (ES) Nr. 
1380/2013 19 straipsnyje nustatytą 
procedūrą, nustatyti technines priemones 
tam nepageidaujamam laimikiui sumažinti.

Or. fr

Pagrindimas

Atsižvelgiant į teisinį neaiškumą, susijusį su Breksito derybomis ir žvejybos susitarimais, dėl 
kurių bus susitarta, pageidautina neišeiti už Sąjungos sistemos ribų.

Pakeitimas 489
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu, remiantis šių bandomųjų 2. Jeigu, remiantis šių bandomųjų 
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tyrimų rezultatais ar kitomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, nustatoma, kad yra 
sugaunamas didelis nepageidaujamas rūšių, 
kurių atžvilgiu netaikomi laimikio 
apribojimai, gyvūnų kiekis, valstybės narės 
gali, taikydamos Reglamento (ES) 
Nr. 1380/2013 19 straipsnyje nustatytą 
procedūrą, nustatyti technines priemones
tam nepageidaujamam laimikiui 
sumažinti. Šios techninės priemonės 
taikomos tik žvejybos laivams, 
plaukiojantiems su tos valstybės narės 
vėliava.

tyrimų rezultatais ar kitomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, nustatoma, kad yra 
sugaunamas didelis nepageidaujamas rūšių, 
kurių atžvilgiu netaikomi laimikio 
apribojimai, gyvūnų kiekis, valstybės narės 
turėtų, taikydamos Reglamento (ES) Nr. 
1380/2013 19 straipsnyje arba šio 
reglamento 18 ir 19 straipsniuose 
nustatytą procedūrą, nustatyti technines 
priemones, kuriomis būtų siekiama kuo 
labiau išvengti to nepageidaujamo 
laimikio. Šios techninės priemonės 
taikomos tik žvejybos laivams, 
plaukiojantiems su tos valstybės narės 
vėliava.

Or. en

Pakeitimas 490
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Tais atvejais, kai valstybės narės 
pageidauja nustatyti panašias technines 
priemones, galima pateikti bendrą 
rekomendaciją pagal 19 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 491
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a straipsnis

Įpareigojimo iškrauti laimikį išimtys

1.Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 
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1380/2013 15 straipsnio, iš žvejybos laivų, 
savanoriškai prisijungusių prie 
visapusiškos laimikio ir į jūrą išmetamo 
kiekio dokumentacijos sistemos, 
nereikalaujama, kad jie iškrautų 
neverslinį laimikį, jeigu tas laimikis 
užregistruojamas ir išskaičiuojamas iš 
kvotų, kai taikytina.

2.1 dalyje nurodyta visapusiškos 
dokumentacijos sistema turi būti 
užtikrinama, kad būtų galima 
užregistruoti visus žvejybos veiklos 
duomenis, įskaitant laimikį ir į jūrą 
išmetamus kiekius.

3.1 dalyje nurodytas visapusiškos 
dokumentacijos sistemas gali nustatyti 
valstybė narė, gavusi Komisijos 
patvirtinimą, arba jos gali būti nustatytos 
Sąjungos teisės aktu. Komisijai pagal 32 
straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus dėl:

– tokių visapusiškos dokumentacijos 
sistemų nustatymo ar patvirtinimo,

– registruotinų duomenų ir šių sistemų 
specifikacijų, laikantis 2 dalies nuostatų.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atleisti prie visapusiškos laimikio dokumentacijos sistemos (žr. 
visapusiškos dokumentacijos apibrėžtį) prisijungusius laivus nuo įpareigojimo iškrauti visą 
laimikį. Taikant šią išimtį, į jūrą išmetamas neverslinis laimikis turi būti užregistruotas ir 
išskaičiuotas iš kvotų.

Pakeitimas 492
Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a straipsnis

Dokumentacija
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Pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 49 
straipsnį (IV skyrius „Techninių 
priemonių kontrolė“) valstybės narės gali 
įvesti elektroninės kontrolės sistemą, kad 
būtų dokumentuojami laimikiai, į jūrą 
išmetami kiekiai ir žvejybos veikla.

Or. de

Pagrindimas

Jeigu valstybės narės nustato, kad esama sistemingo draudimo išmesti į jūrą ar techninių 
priemonių, susijusių su žvejyba ir iškrovimu arba žvejybos įrankių naudojimu, pažeidinėjimo, 
jos gali įvesti elektronines priemones, kad laimikiai būtų dokumentuojami, ir rinkti duomenis 
apie juos.

Pakeitimas 493
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
17 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17b straipsnis

Leidžiamieji nuokrypiai laivo žurnale

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 
1224/2009 14 straipsnio 3 dalies, jeigu 
laimikis iškraunamas neišrūšiuotas, 
leidžiamas į laivo žurnalą įrašomų laive 
laikomų žuvų kiekių įverčių nuokrypis yra 
10 % viso laive laikomo kiekio. Leidžiamo 
nuokrypio nuostatos taikomos nustatant 
įverčius pagal žuvų rūšį ir viso laive 
laikomo kiekio įvertį.

Or. fr

Pakeitimas 494
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
2 skyriaus 5a skirsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a SKIRSNIS. ŽVEJYBOS LAIVŲ 
MODIFIKAVIMAS

17a straipsnis. Talpos modifikavimas

Leidžiama didinti naujų ir esamų žvejybos 
laivų talpą saugos laive, darbo sąlygų, 
higienos ir produktų kokybės gerinimo 
sumetimais, taip pat didinti laivo talpą 
siekiant sandėliuoti nepageidaujamą 
laimikį, kurį privaloma iškrauti pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1380/2016 15 
straipsnį, jeigu dėl to nepadidėja laivo 
žūklės pajėgumas. Atitinkama talpa 
neįskaičiuojama vertinant žvejybos 
pajėgumą pagal Reglamento (ES) Nr. 
1380/2013 II priede nustatytas ribas ar 
vertinant įtraukimo į laivyną ir 
pasitraukimo iš laivyno programos 
balansą, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 
1380/2013 23 straipsnyje.

Or. fr

Pagrindimas

Turėtų būti leidžiama didinti laivų talpą, jeigu papildoma talpa atitinka nepageidaujamo 
laimikio, kuris turės būti iškrautas, sandėliavimo poreikius ir įgulos saugos ir patogumų 
poreikius.

Pakeitimas 495
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) XI priede – atokiausiuose 
regionuose taikomos priemonės.

g) XI priede – Europos Sąjungos 
vandenyse Indijos vandenyne ir 
vakarinėje Atlanto vandenyno dalyje
taikomos priemonės.

Or. es
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Pakeitimas 496
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1380/2013 18 straipsnyje nustatytą 
procedūrą valstybės narės gali pateikti 
bendras rekomendacijas, kuriose 
apibrėžiamos regioniniu lygmeniu 
tinkamos taikyti techninės priemonės, 
kuriomis nukrypstama nuo 1 dalyje 
nustatytų priemonių.

2. Pagal Reglamento (ES) Nr. 
1380/2013 18 straipsnyje nustatytą 
procedūrą valstybės narės, drauge arba 
atskirai, gali pateikti bendras 
rekomendacijas, kuriose apibrėžiamos 
regioniniu lygmeniu tinkamos taikyti 
techninės priemonės, kuriomis 
nukrypstama nuo 1 dalyje nustatytų 
priemonių. Šiame procese dalyvauja, be 
kita ko, visos prekybos asociacijos, 
sudariusios bendrą susitarimą, valstybės 
pripažintos regioninio lygmens žvejybos ir 
akvakultūros subjektų organizacijos ir 
viršvalstybinio lygmens patariamieji 
organai.

Or. it

Pakeitimas 497
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Nils Torvalds, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1380/2013 18 straipsnyje nustatytą 
procedūrą valstybės narės gali pateikti 
bendras rekomendacijas, kuriose 
apibrėžiamos regioniniu lygmeniu 
tinkamos taikyti techninės priemonės, 
kuriomis nukrypstama nuo 1 dalyje 
nustatytų priemonių.

2. Pagal Reglamento (ES) Nr. 
1380/2013 18 straipsnyje nustatytą 
procedūrą valstybės narės gali pateikti 
bendras rekomendacijas, kuriose 
apibrėžiamos regioniniu lygmeniu 
tinkamos taikyti techninės priemonės, 
kuriomis nukrypstama nuo 1 dalyje 
nustatytų priemonių. Kai valstybės narės 
pateikia šias bendras rekomendacijas, 
Komisija nedelsdama jas paskelbia viešai. 
Ji taip pat viešai paskelbia visus 
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mokslinius vertinimus, atliktus siekiant 
užtikrinti, kad būtų laikomasi Reglamento 
(ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnio 5 dalies 
nuostatų.

Or. en

Pagrindimas

Reikia, kad visais regionalizavimo procedūros etapais būtų daugiau skaidrumo.

Pakeitimas 498
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1380/2013 18 straipsnyje nustatytą 
procedūrą valstybės narės gali pateikti 
bendras rekomendacijas, kuriose 
apibrėžiamos regioniniu lygmeniu 
tinkamos taikyti techninės priemonės, 
kuriomis nukrypstama nuo 1 dalyje 
nustatytų priemonių.

2. Pagal Reglamento (ES) Nr. 
1380/2013 18 straipsnyje nustatytą 
procedūrą valstybės narės gali pateikti 
bendras rekomendacijas, kuriose 
apibrėžiamos regioniniu lygmeniu 
tinkamos taikyti techninės priemonės, 
kuriomis nukrypstama nuo 1 dalyje 
nustatytų priemonių.
Nepaisant Reglamento (ES) 
Nr. 1380/2013 18 straipsnio 1 ir 3 dalių 
nuostatų, Komisija taip pat gali priimti 
tokius deleguotuosius aktus ir tais 
atvejais, kai nėra tose dalyse nurodytų 
bendrų rekomendacijų.

Or. en

Pakeitimas 499
Liadh Ní Riada

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1380/2013 18 straipsnyje nustatytą 

2. Pagal Reglamento (ES) Nr. 
1380/2013 18 straipsnyje nustatytą 
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procedūrą valstybės narės gali pateikti 
bendras rekomendacijas, kuriose 
apibrėžiamos regioniniu lygmeniu 
tinkamos taikyti techninės priemonės, 
kuriomis nukrypstama nuo 1 dalyje 
nustatytų priemonių.

procedūrą valstybės narės, glaudžiai 
bendradarbiaudamos su atitinkamomis 
patariamosiomis tarybomis, gali pateikti 
bendras rekomendacijas, kuriose 
apibrėžiamos regioniniu lygmeniu 
tinkamos taikyti techninės priemonės, 
kuriomis nukrypstama nuo 1 dalyje 
nustatytų priemonių.

Or. en

Pagrindimas

Į nuostatą įtraukiama formuluotė, siekiant sustiprinti patariamųjų tarybų vaidmenį bendrų 
rekomendacijų priėmimo procese, nes jos turi didelę techninę kompetenciją.

Pakeitimas 500
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1380/2013 18 straipsnyje nustatytą 
procedūrą valstybės narės gali pateikti 
bendras rekomendacijas, kuriose 
apibrėžiamos regioniniu lygmeniu 
tinkamos taikyti techninės priemonės, 
kuriomis nukrypstama nuo 1 dalyje 
nustatytų priemonių.

2. Pagal Reglamento (ES) Nr. 
1380/2013 18 straipsnyje nustatytą 
procedūrą valstybės narės, drauge arba 
atskirai, gali pateikti bendras 
rekomendacijas, kuriose apibrėžiamos 
regioniniu lygmeniu tinkamos taikyti 
techninės priemonės, kuriomis 
nukrypstama nuo 1 dalyje nustatytų 
priemonių.

Or. it

Pakeitimas 501
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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2a. Nepaisant 2 dalies, jeigu nėra toje 
dalyje nurodytų bendrų rekomendacijų, 
Komisija gali deleguotaisiais aktais 
priimti regioninio lygmens technines 
priemones.

Or. en

Pakeitimas 502
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Remiantis 2 dalimi 
rekomenduojamos techninės priemonės 
pagal išteklių naudojimo modelius ir 
pažeidžiamų rūšių bei buveinių apsaugos 
lygį turi būti bent lygiavertės 1 dalyje 
nurodytoms priemonėms.

3. Pagal 2 dalį priimtos priemonės 
turi atitikti Reglamento (ES) Nr. 
1380/2013 2 straipsnio tikslus ir būti 
naudingos siekiant išsaugoti jūrų 
ekosistemą.

Or. en

Pagrindimas

Šis reglamentas galios daug metų, todėl jo nuostatos turi būti pakankamai lanksčios, kad būtų 
galima keisti regioninio lygmens taisykles. Į tai atsižvelgiant, reikia taikyti platesnį 
ekosisteminį principą ir palikti laisvės koreguoti priemones, kad būtų galima prisidėti prie 
visų BŽP tikslų, nustatytų Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 straipsnyje, įgyvendinimo, 
įskaitant perėjimą nuo vieno aspekto prie kito galimo aspekto, kai nustatomi prioritetai, 
kuriems turi būti naudingos atitinkamos priemonės.

Pakeitimas 503
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Bendrose rekomendacijose, 
pateikiamose siekiant, kad būtų priimtos 2 
dalyje nurodytos priemonės, valstybės
narės pateikia tikėtino tokių priemonių 



AM\1123870LT.docx 137/176 PE603.068v01-00

LT

poveikio tikslinėms rūšims, 
pažeidžiamoms rūšims ir buveinėms 
vertinimą ir duomenis apie jų naudą 
siekiant išsaugoti jūrų ekosistemą.

Or. en

Pagrindimas

Šis reglamentas galios daug metų, todėl jo nuostatos turi būti pakankamai lanksčios, kad būtų 
galima keisti regioninio lygmens taisykles. Į tai atsižvelgiant, reikia taikyti platesnį 
ekosisteminį principą ir palikti laisvės koreguoti priemones, kad būtų galima prisidėti prie 
visų BŽP tikslų, nustatytų Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 straipsnyje, įgyvendinimo, 
įskaitant perėjimą nuo vieno aspekto prie kito galimo aspekto, kai nustatomi prioritetai, 
kuriems turi būti naudingos atitinkamos priemonės.

Pakeitimas 504
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a straipsnis

Mažesnių nei mažiausio išteklių 
išsaugojimą užtikrinančio orientacinio 

dydžio jūrų gyvūnų laimikio kiekiai

1.Laikydamosi Reglamento (ES) Nr. 
1380/2013 18 straipsnyje nustatytos 
procedūros, valstybės narės gali pateikti 
bendras rekomendacijas, kuriose 
nustatomi 4 straipsnio 1 dalies a punkte 
nurodyti kiekiai ir įgyvendinimo metodai, 
siekiant išmatuoti, kaip laikomasi tų 
kiekių nuostatų.

2.1 dalyje nurodyti kiekiai nustatomi taip, 
kad pakliūtų į 0–10 % intervalą kiekvieno 
tipo žvejybos ir kiekvienos specializacijos 
atveju. Kiekių nuostatomis turi būti 
siekiama sumažinti sugaunamą mažesnių 
nei mažiausio išteklių išsaugojimą 
užtikrinančio orientacinio dydžio jūrų 
gyvūnų kiekį, remiantis patikimiausiais 
turimais moksliniais duomenimis.
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3.Jeigu iki [2019 m. sausio 1 d.] bendra 
rekomendacija nepateikiama, Komisijai 
pagal šio reglamento 32 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi 1 
dalyje nurodyti elementai.

Or. en

Pakeitimas 505
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a straipsnis

Mažesnių nei mažiausio išteklių 
išsaugojimą užtikrinančio orientacinio 

dydžio jūrų gyvūnų laimikio kiekiai

1.Laikydamosi Reglamento (ES) Nr. 
1380/2013 18 straipsnyje nustatytos 
procedūros, valstybės narės gali pateikti 
bendras rekomendacijas, kuriose 
nustatomi 4 straipsnio 1 dalies a punkte 
nurodyti kiekiai ir įgyvendinimo metodai, 
siekiant išmatuoti, kaip laikomasi tų 
kiekių nuostatų.

2.1 dalyje nurodyti kiekiai nustatomi 
kiekvieno tipo žvejybos ir kiekvienos 
specializacijos atveju. Kiekių nuostatomis 
turi būti siekiama sumažinti sugaunamą 
mažesnių nei mažiausio išteklių 
išsaugojimą užtikrinančio orientacinio 
dydžio jūrų gyvūnų kiekį, remiantis 
patikimiausiais turimais moksliniais 
duomenimis.

3.Jeigu iki [2019 m. sausio 1 d.] bendra 
rekomendacija nepateikiama, Komisijai 
pagal šio reglamento 32 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi 1 
dalyje nurodyti elementai.
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Or. en

Pagrindimas

Būtina nustatyti aiškius kiekybinius tikslus, tačiau siūlomas 4 straipsnyje nustatytas 5 % 
tikslas yra ginčytinas. Todėl šiuo pakeitimu siūloma nustatyti konkrečius kiekybinius tikslus 
kiekvieno tipo žvejybai ir kiekvienai specializacijai, laikantis regionalizavimo procedūros.
Pakeitimas taikomas kartu su 4 straipsnio 1 dalies a punkto pakeitimu ir specializacijos 
apibrėžtimi.

Pakeitimas 506
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal daugiamečius planus taikomos 
regioninės priemonės

Su regionalizavimu susijusios techninės
priemonės

Or. en

Pakeitimas 507
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
regioniniu lygmeniu nustatyti technines 
priemones Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 
9 ir 10 straipsniuose nurodytiems 
daugiamečių planų tikslams pasiekti.
Tokios priemonės nustatomos pagal šio 
reglamento 32 straipsnį ir Reglamento (ES) 
Nr. 1380/2013 18 straipsnį priimtais 
deleguotaisiais aktais.

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
regioniniu lygmeniu nustatyti technines 
priemones Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 
9 ir 10 straipsniuose nurodytiems 
daugiamečių planų tikslams pasiekti. 
Tačiau, jeigu ir nėra daugiamečių planų, 
bet tai būtina norint išsaugoti jūrų 
išteklius ir apsaugoti ekosistemas, 
nurodytus patvirtintų regioninių 
mokslinių tyrimų institutų, tokios
priemonės nustatomos pagal šio 
reglamento 32 straipsnį ir Reglamento (ES) 
Nr. 1380/2013 18 straipsnį priimtais 
deleguotaisiais aktais.
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Or. it

Pakeitimas 508
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
regioniniu lygmeniu nustatyti technines 
priemones Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 
9 ir 10 straipsniuose nurodytiems 
daugiamečių planų tikslams pasiekti. 
Tokios priemonės nustatomos pagal šio 
reglamento 32 straipsnį ir Reglamento (ES) 
Nr. 1380/2013 18 straipsnį priimtais 
deleguotaisiais aktais.

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
regioniniu lygmeniu nustatyti technines 
priemones Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 
9 ir 10 straipsniuose nurodytiems 
daugiamečių planų tikslams pasiekti. 
Tokios priemonės nustatomos pagal šio 
reglamento 32 straipsnį ir Reglamento (ES) 
Nr. 1380/2013 18 straipsnį priimtais 
deleguotaisiais aktais. Nepaisant 
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 
straipsnio 1 ir 3 dalių nuostatų, Komisija 
taip pat gali priimti tokius deleguotuosius 
aktus ir tais atvejais, kai nėra tose dalyse 
nurodytų bendrų rekomendacijų.

Or. en

Pakeitimas 509
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Nils Torvalds, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
regioniniu lygmeniu nustatyti technines 
priemones Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 
9 ir 10 straipsniuose nurodytiems 
daugiamečių planų tikslams pasiekti. 
Tokios priemonės nustatomos pagal šio 
reglamento 32 straipsnį ir Reglamento (ES) 

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
regioniniu lygmeniu nustatyti technines 
priemones Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 
9 ir 10 straipsniuose nurodytiems 
daugiamečių planų tikslams pasiekti. 
Tokios priemonės nustatomos pagal šio 
reglamento 32 straipsnį ir Reglamento (ES) 
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Nr. 1380/2013 18 straipsnį priimtais 
deleguotaisiais aktais.

Nr. 1380/2013 18 straipsnį priimtais 
deleguotaisiais aktais. Nepaisant 
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 
straipsnio 1 ir 3 dalių nuostatų, Komisija 
taip pat gali priimti tokius deleguotuosius 
aktus ir tais atvejais, kai nėra tose dalyse 
nurodytos bendros rekomendacijos.

Or. en

Pagrindimas

Regionalizavimas neturėtų užkirsti kelio Komisijai priimti deleguotuosius aktus, jeigu nėra 
valstybių narių iniciatyvų.

Pakeitimas 510
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) konkrečiame rajone arba konkrečiu 
laikotarpiu nukrypti nuo V–XI prieduose 
nustatytų priemonių, jeigu galima įrodyti, 
kad tomis priemonėmis tame rajone ar tuo 
laikotarpiu neprisidedama prie išteklių 
išsaugojimo arba kad alternatyviomis 
priemonėmis galima siekti tų pačių tikslų.

b) konkrečiame rajone arba konkrečiu 
laikotarpiu nukrypti nuo V–XI prieduose 
nustatytų priemonių, jeigu, remiantis 
patikimiausiomis turimomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, galima įrodyti, kad 
tomis priemonėmis tame rajone ar tuo 
laikotarpiu neprisidedama prie išteklių 
išsaugojimo arba kad alternatyviomis 
priemonėmis galima siekti tų pačių tikslų.

Or. en

Pakeitimas 511
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) jomis žvejybos laivams, 
naudojantiems selektyvius žvejybos 
įrankius arba taikantiems žvejybos būdus, 

c) jomis žvejybos laivams, 
naudojantiems selektyviosios žvejybos 
įrankius arba taikantiems žvejybos būdus, 



PE603.068v01-00 142/176 AM\1123870LT.docx

LT

kuriais daromas mažesnis poveikis 
aplinkai, teikiamos paskatos – skiriama 
žvejybos galimybių.

kuriais daromas mažesnis poveikis 
aplinkai, teikiamos paskatos – skiriama 
žvejybos galimybių pagal Reglamento 
(ES) Nr. 1380/2013 17 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 512
Liadh Ní Riada

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) jomis žvejybos laivams, 
naudojantiems selektyvius žvejybos 
įrankius arba taikantiems žvejybos būdus, 
kuriais daromas mažesnis poveikis 
aplinkai, teikiamos paskatos–skiriama 
žvejybos galimybių.

c) jomis žvejybos laivams, 
naudojantiems selektyvius žvejybos 
įrankius arba taikantiems žvejybos būdus, 
kuriais daromas mažesnis poveikis 
aplinkai, teikiamos paskatos, be kita ko,
skiriama žvejybos galimybių ir 
panaudojama 4a straipsnyje numatyta 
parama.

Or. en

Pagrindimas

EJRŽF teikia finansinių paskatų selektyviosios žvejybos įrankių ar žvejybos būdų, kuriais 
daromas mažesnis poveikis aplinkai, plėtrai. Kryžminė nuoroda 4 straipsnyje į atitinkamas 
EJRŽF nuostatas užtikrina skirtinguose reglamentuose nustatytų reikalavimų derėjimą.

Pakeitimas 513
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Nils Torvalds, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Teikdamos bendras rekomendacijas 
nustatyti 1 dalyje nurodytas technines 
priemones, valstybės narės pateikia 
mokslinių duomenų šių priemonių 

5. Teikdamos bendras rekomendacijas 
nustatyti 1 dalyje nurodytas technines 
priemones, valstybės narės pateikia 
mokslinių duomenų šių priemonių 
priėmimui pagrįsti. Kai valstybės narės 
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priėmimui pagrįsti. pateikia bendras rekomendacijas, 
Komisija jas nedelsdama paskelbia viešai.

Or. en

Pagrindimas

Reikia, kad visais regionalizavimo procedūros etapais būtų daugiau skaidrumo.

Pakeitimas 514
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija gali reikalauti, kad 
5 dalyje nurodytas bendras rekomendacijas 
įvertintų STECF.

6. Komisija pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1380/2013 26 straipsnį reikalauja, kad 
5 dalyje nurodytas bendras rekomendacijas 
įvertintų STECF, ir tą įvertinimą paskelbia 
viešai.

Or. en

Pakeitimas 515
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Nils Torvalds, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija gali reikalauti, kad 
5 dalyje nurodytas bendras rekomendacijas 
įvertintų STECF.

6. Komisija reikalauja, kad 5 dalyje 
nurodytas bendras rekomendacijas įvertintų 
STECF, ir tą įvertinimą paskelbia viešai.

Or. en

Pagrindimas

Reikia, kad visais regionalizavimo procedūros etapais būtų daugiau skaidrumo.
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Pakeitimas 516
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija gali reikalauti, kad 
5 dalyje nurodytas bendras rekomendacijas 
įvertintų STECF.

6. Komisija reikalauja, kad 5 dalyje 
nurodytas bendras rekomendacijas įvertintų 
STECF.

Or. en

Pakeitimas 517
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal 19 straipsnį teikdamos 
bendras rekomendacijas apibrėžti
žvejybos įrankius, kuriais užtikrinamas 
selektyvumas pagal dydį, ir žvejybos 
įrankius, kuriais užtikrinamas 
selektyvumas pagal rūšį, valstybės narės 
pateikia įrodymus, iš kurių matyti, kad šie 
įrankiai atitinka bent vieną iš toliau 
nurodytų kriterijų:

1. Bendrose rekomendacijose, 
pateikiamose siekiant, kad būtų priimtos 
18 straipsnio 2 dalyje nurodytos su
žvejybos įrankių, kuriais užtikrinamas 
selektyvumas pagal dydį, ir žvejybos 
įrankių, kuriais užtikrinamas selektyvumas 
pagal rūšį, charakteristikomis susijusios 
priemonės, pateikiamas tikėtino tokių 
įrankių naudojimo poveikio tikslinėms 
rūšims, pažeidžiamoms rūšims ir 
buveinėms vertinimas ir duomenys apie jų 
naudą siekiant išsaugoti jūrų ekosistemą.

Or. en

Pagrindimas

Šis reglamentas galios daug metų, todėl jo nuostatos turi būti pakankamai lanksčios, kad būtų 
galima keisti regioninio lygmens taisykles. Į tai atsižvelgiant, reikia taikyti platesnį 
ekosisteminį principą ir palikti laisvės koreguoti priemones, kad būtų galima prisidėti prie 
visų BŽP tikslų, nustatytų Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 straipsnyje, įgyvendinimo, 
įskaitant perėjimą nuo vieno aspekto prie kito galimo aspekto, kai nustatomi prioritetai, 
kuriems turi būti naudingos atitinkamos priemonės.
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Pakeitimas 518
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal19 straipsnį teikdamos 
bendras rekomendacijas apibrėžti žvejybos 
įrankius, kuriais užtikrinamas 
selektyvumas pagal dydį, ir žvejybos 
įrankius, kuriais užtikrinamas 
selektyvumas pagal rūšį, valstybės narės 
pateikia įrodymus, iš kurių matyti, kad šie 
įrankiai atitinka bent vieną iš toliau 
nurodytų kriterijų:

1. Pagal 18 ir 19 straipsnius
teikdamos bendras rekomendacijas 
apibrėžti žvejybos įrankius, kuriais 
užtikrinamas selektyvumas pagal dydį, ir 
žvejybos įrankius, kuriais užtikrinamas 
selektyvumas pagal rūšį, valstybės narės 
pateikia įrodymus, iš kurių matyti, kad šie 
įrankiai atitinka bent vieną iš toliau 
nurodytų kriterijų:

Or. en

Pakeitimas 519
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) jų selektyvumas pagal konkrečią 
rūšį ar rūšių derinį yra bent lygiavertis V–
X priedų B dalyje ir XI priedo A dalyje 
nustatytų žvejybos įrankių selektyvumui 
arba

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis reglamentas galios daug metų, todėl jo nuostatos turi būti pakankamai lanksčios, kad būtų 
galima keisti regioninio lygmens taisykles.Į tai atsižvelgiant, reikia taikyti platesnį 
ekosisteminį principą ir palikti laisvės koreguoti priemones, kad būtų galima prisidėti prie 
visų BŽP tikslų, nustatytų Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 straipsnyje, įgyvendinimo, 
įskaitant perėjimą nuo vieno aspekto prie kito galimo aspekto, kai nustatomi prioritetai, 
kuriems turi būti naudingos atitinkamos priemonės.

Pakeitimas 520
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Ole Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) jais sugaunamas nustatytos rūšies 
ar rūšių derinio nepageidaujamas 
laimikis yra mažesnis už ribinį kiekį.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis reglamentas galios daug metų, todėl jo nuostatos turi būti pakankamai lanksčios, kad būtų 
galima keisti regioninio lygmens taisykles.Į tai atsižvelgiant, reikia taikyti platesnį 
ekosisteminį principą ir palikti laisvės koreguoti priemones, kad būtų galima prisidėti prie 
visų BŽP tikslų, nustatytų Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 straipsnyje, įgyvendinimo, 
įskaitant perėjimą nuo vieno aspekto prie kito galimo aspekto, kai nustatomi prioritetai, 
kuriems turi būti naudingos atitinkamos priemonės.

Pakeitimas 521
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalies a punkte nurodytas 
selektyvumas ir 1 dalies b punkte 
nurodytas ribinis kiekis ir rūšys 
apibrėžiami atitinkamame 
daugiamečiame plane.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis reglamentas galios daug metų, todėl jo nuostatos turi būti pakankamai lanksčios, kad būtų 
galima keisti regioninio lygmens taisykles.Į tai atsižvelgiant, reikia taikyti platesnį 
ekosisteminį principą ir palikti laisvės koreguoti priemones, kad būtų galima prisidėti prie 
visų BŽP tikslų, nustatytų Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 straipsnyje, įgyvendinimo, 
įskaitant perėjimą nuo vieno aspekto prie kito galimo aspekto, kai nustatomi prioritetai, 
kuriems turi būti naudingos atitinkamos priemonės.
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Pakeitimas 522
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nepaisant 1 dalies, priemonės, 
kuriomis siekiama Reglamento (ES) Nr. 
1380/2013 2 straipsnio 5 dalies c ir f 
punktuose nustatytų socialinių ir 
ekonominių tikslų, gali būti priimtos 
neįrodžius, kad jos naudingos siekiant 
išsaugoti jūrų ekosistemą, kalbant apie 
žvejybos įrankių, kuriais užtikrinamas 
selektyvumas pagal dydį, ir žvejybos 
įrankių, kuriais užtikrinamas 
selektyvumas pagal rūšį, charakteristikas, 
jeigu atitinkamų išteklių dydis viršija dydį, 
kuriam esant galimas didžiausias tausios 
žvejybos laimikis.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant Reglamento (ES )Nr. 1380/2013 2 straipsnio 5 dalies c ir f punktuose nustatytų 
socialinių ir ekonominių tikslų, turėtų būti galimybė nustatyti naujas priemones, kuriomis 
užtikrinamas mažesnis selektyvumas, tais atvejais, kai atitinkamų išteklių, kurių žvejybos 
selektyvumo siekiama, dydis viršija dydį, kuriam esant galimas didžiausias tausios žvejybos 
laimikis (kaip apibrėžta Reglamento (ES )Nr. 1380/2013 4 straipsnio 1 dalies 7 punkte), ir 
kuriems negresia pavojus greitai sumažėti iki šios ribos nesiekiančio dydžio.

Pakeitimas 523
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu valstybės narės nepateikia bendrų 
rekomendacijų, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatomi žvejybos draudimo ar 
apribojimų rajonai, kai tai būtina siekiant 
apsaugoti jauniklius arba neršiančių žuvų 
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santalkas.

Or. en

Pakeitimas 524
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu valstybės narės nepriima bendrų 
rekomendacijų, Komisija gali priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi 
žvejybos draudimo ar apribojimų rajonai, 
remiantis patikimiausiomis turimomis 
mokslinėmis rekomendacijomis.

Or. en

Pakeitimas 525
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 19 straipsnį teikdamos bendras 
rekomendacijas keisti arba nustatyti V–
X priedų A dalyje nurodytus mažiausius 
išteklių išsaugojimą užtikrinančius 
orientacinius dydžius, valstybės narės turi 
siekti tikslo užtikrinti jūrų gyvūnų jauniklių 
apsaugą.

Pagal 19 straipsnį teikdamos bendras 
rekomendacijas keisti arba nustatyti V–X 
priedų A dalyje nurodytus mažiausius 
išteklių išsaugojimą užtikrinančius 
orientacinius dydžius, valstybės narės turi 
siekti tikslo užtikrinti jūrų gyvūnų jauniklių 
apsaugą. Bendros rekomendacijos 
grindžiamos patikimiausiais turimais 
moksliniais duomenimis ir jose 
atsižvelgiama į biologinius argumentus, 
visų pirma subrendusių rūšies gyvūnų 
dydį. Bendros rekomendacijos negali 
trukdyti įgyvendinti kontrolės ir vykdymo 
užtikrinimo nuostatų, susijusių su žuvų 
produktų iškrovimu ir prekyba.
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Or. en

Pagrindimas

ENVI komiteto pateiktas pakeitimas Nr. 53.

Pakeitimas 526
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 19 straipsnį teikdamos bendras 
rekomendacijas keisti arba nustatyti V–
X priedų A dalyje nurodytus mažiausius 
išteklių išsaugojimą užtikrinančius 
orientacinius dydžius, valstybės narės turi 
siekti tikslo užtikrinti jūrų gyvūnų jauniklių 
apsaugą.

Pagal 19 straipsnį teikdamos bendras 
rekomendacijas keisti arba nustatyti V–X 
priedų A dalyje nurodytus mažiausius 
išteklių išsaugojimą užtikrinančius 
orientacinius dydžius, valstybės narės turi 
siekti tikslo užtikrinti jūrų gyvūnų jauniklių 
apsaugą. Bendros rekomendacijos turi 
būti grindžiamos patikimiausiomis 
turimomis mokslinėmis rekomendacijomis 
ir negali trukdyti įgyvendinti kontrolės ir 
vykdymo užtikrinimo nuostatų.

Or. en

Pakeitimas 527
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu valstybės narės nepateikia bendrų 
rekomendacijų, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais iš dalies pakeičiami arba 
nustatomi V–X priedų A dalyse nustatyti 
mažiausi išteklių išsaugojimą 
užtikrinantys orientaciniai dydžiai, kai tai 
būtina siekiant apsaugoti jauniklius arba 
neršiančių žuvų santalkas.
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Or. en

Pakeitimas 528
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokios bendros rekomendacijos 
grindžiamos patikimiausiomis turimomis 
mokslinėmis rekomendacijomis dėl 
gyvūnų dydžio ir brandos ir jomis 
siekiama užtikrinti, kad būtų įvykdyti 4 
straipsnio 1 dalies b punkte nustatyti 
uždaviniai. Jomis negali būti trukdoma 
įgyvendinti kontrolės ir vykdymo 
užtikrinimo nuostatų, susijusių su žuvų 
produktų iškrovimu ir prekyba.

Or. en

Pakeitimas 529
Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 19 straipsnį teikdamos bendras 
rekomendacijas leisti nustatyti tikralaikius 
žvejybos draudimus ir reikalavimo plaukti į 
kitą žvejybos rajoną nuostatas žuvų ar 
jūrinių bestuburių jauniklių arba neršiančių 
žuvų ar jūrinių bestuburių apsaugai 
užtikrinti, valstybės narės įtraukia šiuos 
elementus:

Pagal 19 straipsnį teikdamos bendras 
rekomendacijas leisti nustatyti tikralaikius 
žvejybos draudimus ir reikalavimo plaukti į 
kitą žvejybos rajoną nuostatas žuvų ar 
jūrinių bestuburių jauniklių arba neršiančių 
žuvų ar jūrinių bestuburių arba 
pažeidžiamų rūšių apsaugai užtikrinti, 
valstybės narės įtraukia šiuos elementus:

Or. en

Pakeitimas 530
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto
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Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 19 straipsnį teikdamos bendras 
rekomendacijas leisti nustatyti tikralaikius 
žvejybos draudimus ir reikalavimo plaukti į 
kitą žvejybos rajoną nuostatas žuvų ar 
jūrinių bestuburių jauniklių arba neršiančių 
žuvų ar jūrinių bestuburių apsaugai 
užtikrinti, valstybės narės įtraukia šiuos 
elementus:

Pagal 19 straipsnį teikdamos bendras 
rekomendacijas leisti nustatyti tikralaikius 
žvejybos draudimus ir reikalavimo plaukti į 
kitą žvejybos rajoną nuostatas žuvų ar 
jūrinių bestuburių jauniklių arba neršiančių 
žuvų ar jūrinių bestuburių arba kitų 
pažeidžiamų rūšių apsaugai užtikrinti, 
valstybės narės įtraukia šiuos elementus:

Or. en

Pakeitimas 531
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies 4 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- informaciją apie labai selektyvių 
žvejybos įrankių naudojimą, kad būtų 
leidžiama plaukti į rajonus, kuriuose 
priešingu atveju žvejyba draudžiama, ir

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu reikalingas draudimas žvejoti tame rajone, šis kriterijus netikslingas. Jeigu nustatytas 
žvejybos rajono draudimas, turi būti draudžiama jame žvejoti, net jeigu įrankių selektyvumas 
ir labai didelis, ypač dėl to, kad tokie įrankiai nėra apibrėžti.

Pakeitimas 532
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Tais atvejais, kai realiojo laiko draudimai 
ar perkėlimai taikomi tik vienai valstybei 
narei, priimamos priemonės, kuriomis 
mažinamas poveikis, remiantis 
patikimiausiomis turimomis mokslinėmis 
rekomendacijomis.

Or. es

Pakeitimas 533
Liadh Ní Riada

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tais atvejais, kai kurios nors tokios 
nuostatos daro poveikį tik vienai valstybei 
narei, remiantis patikimiausiomis 
turimomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, turi būti taikomos 
poveikio mažinimo priemonės.

Or. en

Pakeitimas 534
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal 19 straipsnį teikdamos 
bendras rekomendacijas leisti naudoti 
naujoviškus žvejybos įrankius, įskaitant 
V priedo E dalyje aprašytą tralą su 
elektros srovės impulsais, arba išplėsti jų 
naudojimo sritį konkrečiame jūrų baseine, 
valstybės narės pateikia tikėtino tokių 
žvejybos įrankių naudojimo poveikio 
tikslinei rūšiai ir pažeidžiamoms rūšims bei
buveinėms vertinimą.

1. Pagal 19 straipsnį teikdamos 
bendras rekomendacijas leisti naudoti 
naujoviškus žvejybos įrankius, įskaitant V 
priedo E dalyje aprašytą elektroimpulsinį 
tralą, arba išplėsti jų naudojimo sritį 
konkrečiame jūrų baseine, valstybės narės 
pateikia tikėtino tokių žvejybos įrankių 
naudojimo poveikio tikslinei rūšiai ar 
kitoms ekosistemos rūšims ir buveinėms 
vertinimą. Toks vertinimas grindžiamas 
naujoviškų žvejybos įrankių naudojimu 
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bandomuoju laikotarpiu – įrankis turi 
būti naudojamas ne daugiau kaip 5 % tos 
specializacijos laivų ir jis turi būti 
naudojamas bent dvejus metus.

Or. en

Pakeitimas 535
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal 19 straipsnį teikdamos 
bendras rekomendacijas leisti naudoti 
naujoviškus žvejybos įrankius, įskaitant 
V priedo E dalyje aprašytą tralą su 
elektros srovės impulsais, arba išplėsti jų 
naudojimo sritį konkrečiame jūrų baseine, 
valstybės narės pateikia tikėtino tokių 
žvejybos įrankių naudojimo poveikio 
tikslinei rūšiai ir pažeidžiamoms rūšims 
bei buveinėms vertinimą.

1. Pagal 19 straipsnį teikdamos 
bendras rekomendacijas leisti naudoti 
naujoviškus žvejybos įrankius arba išplėsti 
jų naudojimo sritį konkrečiame jūrų 
baseine, valstybės narės pateikia tikėtino 
tokių žvejybos įrankių naudojimo poveikio 
tikslinei rūšiai ir ekosistemai vertinimą.

Or. fr

Pagrindimas

Naudoti elektroimpulsinį tralą leidžiama priede, susijusiame su Šiaurės jūra, tačiau 7 
straipsnyje iš esmės draudžiama naudoti elektros srovę. Toks žvejybos būdas turi būti 
laikomas vien tik eksperimentiniu. Jo poveikis ekosistemoms nėra aiškiai įvertintas.

Pakeitimas 536
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal 19 straipsnį teikdamos 
bendras rekomendacijas leisti naudoti 
naujoviškus žvejybos įrankius, įskaitant 
V priedo E dalyje aprašytą tralą su 

1. Pagal 19 straipsnį teikdamos 
bendras rekomendacijas leisti naudoti 
naujoviškus žvejybos įrankius, įskaitant V 
priedo E dalyje aprašytą elektroimpulsinį 
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elektros srovės impulsais, arba išplėsti jų 
naudojimo sritį konkrečiame jūrų baseine, 
valstybės narės pateikia tikėtino tokių 
žvejybos įrankių naudojimo poveikio 
tikslinei rūšiai ir pažeidžiamoms rūšims 
bei buveinėms vertinimą.

tralą, arba išplėsti jų naudojimo sritį 
konkrečiame jūrų baseine, valstybės narės 
pateikia išankstinį ir baigiamąjį tokių 
žvejybos įrankių naudojimo poveikio 
tikslinėms ir netikslinėms rūšims,
pažeidžiamoms rūšims ir buveinėms 
vertinimą.

Or. en

Pakeitimas 537
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal 19 straipsnį teikdamos 
bendras rekomendacijas leisti naudoti 
naujoviškus žvejybos įrankius, įskaitant
V priedo E dalyje aprašytą tralą su 
elektros srovės impulsais, arba išplėsti jų 
naudojimo sritį konkrečiame jūrų baseine, 
valstybės narės pateikia tikėtino tokių 
žvejybos įrankių naudojimo poveikio 
tikslinei rūšiai ir pažeidžiamoms rūšims bei 
buveinėms vertinimą.

1. Pagal 19 straipsnį teikdamos 
bendras rekomendacijas leisti naudoti 
naujoviškus žvejybos įrankius, aprašytus V 
priedo E dalyje, arba išplėsti jų naudojimo 
sritį konkrečiame jūrų baseine, valstybės 
narės pateikia tikėtino tokių žvejybos 
įrankių naudojimo poveikio tikslinei rūšiai 
ir pažeidžiamoms rūšims bei buveinėms 
vertinimą.

Or. es

Pakeitimas 538
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiuos vertinimus įvertina STECF. 2. Šiuos vertinimus, įskaitant blogos 
praktikos, kuri galėtų lemti neselektyvią 
žvejybą, riziką ir pasiūlymus, kaip jos 
išvengti, įvertina STECF.

Or. en
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Pagrindimas

Išplečiami STECF atliekamo naujoviškų įrankių vertinimo kriterijai, kad būtų išvengta blogos 
praktikos, kuri lemtų neselektyvią žvejybą (žr. 12 konstatuojamąją dalį).

Pakeitimas 539
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Naujoviškų žvejybos įrankių 
neleidžiama naudoti, jeigu iš minėtų
vertinimų matyti, kad juos naudojant bus 
daromas neigiamas poveikis 
pažeidžiamoms buveinėms ir netikslinėms 
rūšims.

3. Naujoviškus žvejybos įrankius 
leidžiama naudoti versliniu mastu tik tuo 
atveju, jeigu iš tų vertinimų matyti, kad 
juos naudojant labai pagerės įrankių 
selektyvumas ir sumažės neigiamas 
poveikis pažeidžiamoms buveinėms ir 
netikslinėms rūšims.

Or. en

Pakeitimas 540
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Agnes Jongerius

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Naujoviškų žvejybos įrankių 
neleidžiama naudoti, jeigu iš minėtų 
vertinimų matyti, kad juos naudojant bus 
daromas neigiamas poveikis 
pažeidžiamoms buveinėms ir netikslinėms 
rūšims.

3. Naujoviškų žvejybos įrankių 
neleidžiama naudoti, jeigu iš minėtų 
vertinimų matyti, kad juos naudojant bus 
daromas didelis neigiamas poveikis 
pažeidžiamoms buveinėms ir netikslinėms 
rūšims, palyginti su įprasta žvejybos 
praktika.

Or. en

Pagrindimas

Žodis „didelis“ įrašytas pagal 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvą 92/43/EEB dėl 
natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos.
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Naujų tipų įrankių poveikis turėtų būti lyginamas su esamų įrankių, kuriuos jie pakeičia, 
poveikiu.

Pakeitimas 541
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Naujoviškų žvejybos įrankių 
neleidžiama naudoti, jeigu iš minėtų 
vertinimų matyti, kad juos naudojant bus 
daromas neigiamas poveikis 
pažeidžiamoms buveinėms ir netikslinėms 
rūšims.

3. Naujoviškų žvejybos įrankių 
neleidžiama naudoti, jeigu iš minėtų 
vertinimų matyti, kad juos naudojant bus 
daromas tiesioginis ar kumuliacinis 
neigiamas poveikis jūrų buveinėms, 
įskaitant pažeidžiamas buveines, arba
netikslinėms rūšims.

Or. en

Pagrindimas

ENVI komiteto pateiktas pakeitimas Nr. 56.

Pakeitimas 542
Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Naujoviškų žvejybos įrankių 
neleidžiama naudoti, jeigu iš minėtų 
vertinimų matyti, kad juos naudojant bus 
daromas neigiamas poveikis 
pažeidžiamoms buveinėms ir netikslinėms 
rūšims.

3. Naujoviškų žvejybos įrankių 
neleidžiama naudoti, jeigu iš minėtų 
vertinimų matyti, kad juos naudojant bus 
daromas neigiamas poveikis, įskaitant 
kumuliacinį poveikį, pažeidžiamoms 
buveinėms ir netikslinėms rūšims.

Or. en

Pakeitimas 543
Anja Hazekamp
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Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Naujoviškų žvejybos įrankių 
neleidžiama naudoti, jeigu iš minėtų 
vertinimų matyti, kad juos naudojant bus
daromas neigiamas poveikis 
pažeidžiamoms buveinėms ir netikslinėms 
rūšims.

3. Naujoviškus žvejybos įrankius 
leidžiama naudoti tik tais atvejais, kai iš 
minėtų vertinimų matyti, kad juos 
naudojant nebus daromas neigiamas 
poveikis gyvūnų gerovei, pažeidžiamoms 
buveinėms ir netikslinėms rūšims.

Or. en

Pakeitimas 544
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 19 straipsnį valstybių narių 
teikiamose bendrose rekomendacijose leisti 
taikyti gamtos išsaugojimo priemones 
pažeidžiamoms rūšims ir buveinėms 
apsaugoti visų pirma galima pateikti šiuos 
elementus:

Pagal 19 straipsnį valstybių narių 
teikiamose bendrose rekomendacijose leisti 
taikyti gamtos išsaugojimo priemones 
pažeidžiamoms rūšims ir buveinėms 
apsaugoti visų pirma pateikiami šie 
elementai:

Or. en

Pakeitimas 545
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- remiantis geriausiomis turimomis 
mokslinėmis rekomendacijomis parengti 
pažeidžiamų rūšių ir buveinių, kurioms dėl 
žvejybos veiklos atitinkamame regione 
kyla didžiausias pavojus, sąrašus,

– remiantis patikimiausiomis
turimomis mokslinėmis rekomendacijomis 
parengti pažeidžiamų rūšių ir buveinių, 
kurioms dėl žvejybos veiklos atitinkamame 
regione kyla pavojus, sąrašus,
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Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti rengiami visų pažeidžiamų rūšių ir buveinių, kuriomis kelia pavojų žvejybos 
veikla, sąrašai. Nėra aišku, kurioms rūšims kyla „didžiausias“ pavojus.

Pakeitimas 546
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- remiantis geriausiomis turimomis 
mokslinėmis rekomendacijomis parengti 
pažeidžiamų rūšių ir buveinių, kurioms dėl 
žvejybos veiklos atitinkamame regione
kyla didžiausias pavojus, sąrašus,

– remiantis patikimiausiomis
turimomis mokslinėmis rekomendacijomis 
parengti pažeidžiamų rūšių ir buveinių, 
kurioms dėl žvejybos veiklos atitinkamame 
regione kyla pavojus, sąrašus,

Or. en

Pakeitimas 547
Ulrike Rodust

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– pateikti informaciją apie esamų 
poveikio mažinimo priemonių ir kontrolės 
sistemų veiksmingumą;

Or. de

Pakeitimas 548
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies 4 įtrauka



AM\1123870LT.docx 159/176 PE603.068v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- nustatyti nurodytų žvejybos įrankių 
konstrukcijos ir naudojimo apribojimus 
arba įvesti visišką draudimą naudoti tam 
tikrus žvejybos įrankius regione, kuriame 
tokie žvejybos įrankiai kelia grėsmę 11 ir 
12 straipsniuose nurodytų rūšių, 
13 straipsnyje nurodytų buveinių arba 
kitų pažeidžiamų buveinių, esančių ne 
„Natura 2000“ teritorijose, išsaugojimo 
būklei.

– nustatyti nurodytų žvejybos įrankių 
konstrukcijos ir naudojimo apribojimus 
arba įvesti visišką draudimą naudoti tam 
tikrus žvejybos įrankius regione ar 
konkrečiame rajone, kuriame tokie 
žvejybos įrankiai gali kelti grėsmę 
pažeidžiamų rūšių populiacijų arba
pažeidžiamų buveinių išsaugojimo būklei.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu išplečiama straipsnio taikymo sritis, siekiant apimtis visas pažeidžiamas 
buveines, ne tik „Natura 2000“ vietoves. Siekiama užtikrinti, kad išsaugojimo priemonės būtų 
taikomos atsižvelgiant į populiacijas, kurios turi būti moksliškai vertinamos ir teisiniu 
požiūriu saugomos pagal Paukščių ir Buveinių direktyvas.

Pakeitimas 549
Liadh Ní Riada

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies 4 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nustatyti priemones, kuriomis būtų 
mažinamas socialinis ir ekonominis 
poveikis atitinkamiems subjektams, 
vykdantiems žvejybos veiklą ir operacijas, 
tais atvejais, kai tai numatyta, jeigu 
nustatomas visiškas tam tikrų žvejybos 
įrankių naudojimo regione draudimas.

Or. en

Pakeitimas 550
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 a dalis (nauja)



PE603.068v01-00 160/176 AM\1123870LT.docx

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu valstybės narės nepateikia bendrų 
rekomendacijų, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kad būtų galima taikyti gamtos 
išsaugojimo priemones, siekiant apsaugoti 
pažeidžiamas rūšis ir buveines.

Or. en

Pakeitimas 551
Liadh Ní Riada

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
tinkamai konsultuojamasi su žvejais, 
kuriems tos priemonės turės tiesioginį 
poveikį.

Or. en

Pakeitimas 552
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Teikdamos bendras rekomendacijas 
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 
15 straipsnio 6 dalyje nurodytuose 
laikinuosiuose laimikio išmetimo į jūrą 
mažinimo planuose nustatyti technines 
priemones, valstybės narės gali į jas 
įtraukti šiuos elementus:

1. Teikdamos bendras rekomendacijas 
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 
straipsnio 6 dalyje nurodytuose 
laikinuosiuose laimikio išmetimo į jūrą 
mažinimo planuose nustatyti technines 
priemones, valstybės narės į jas įtraukia
šiuos elementus:

Or. en



AM\1123870LT.docx 161/176 PE603.068v01-00

LT

Pakeitimas 553
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytomis priemonėmis 
turi būti siekiama įgyvendinti 3 straipsnyje 
nustatytus tikslus, kad visų pirma būtų 
galima užtikrinti žuvų ar jūrinių bestuburių 
jauniklių arba neršiančių žuvų ar jūrinių 
bestuburių apsaugą.

2. 1 dalyje nurodytomis priemonėmis 
turi būti siekiama įgyvendinti šio 
reglamento 3 straipsnyje ir Reglamento 
(ES) Nr. 1380/2013 2 straipsnio 5 dalies a 
punkte nustatytus tikslus, kad visų pirma 
būtų galima užtikrinti žuvų ar jūrinių 
bestuburių jauniklių arba neršiančių žuvų 
ar jūrinių bestuburių apsaugą. Jos turi būti 
bent tokios pat griežtos kaip pagal 
Sąjungos teisę taikomos techninės 
priemonės.

Or. en

Pakeitimas 554
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytomis priemonėmis 
turi būti siekiama įgyvendinti 3 straipsnyje 
nustatytus tikslus, kad visų pirma būtų 
galima užtikrinti žuvų ar jūrinių bestuburių 
jauniklių arba neršiančių žuvų ar jūrinių 
bestuburių apsaugą.

2. 1 dalyje nurodytomis priemonėmis 
turi būti siekiama įgyvendinti 3 straipsnyje 
nustatytus tikslus, kad visų pirma būtų 
galima užtikrinti žuvų ar jūrinių bestuburių 
jauniklių arba neršiančių žuvų ar jūrinių 
bestuburių apsaugą. Jos turi būti bent 
tokios pat griežtos kaip pagal Sąjungos 
teisę taikomos techninės priemonės.

Or. en

Pakeitimas 555
Alain Cadec, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica Nicolai, Nils Torvalds,
Werner Kuhn
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Pasiūlymas dėl reglamento
26 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26a straipsnis

Rezultatais grindžiamas žuvininkystės 
valdymas

1.Laikydamosi Reglamento (ES) Nr. 
1380/2013 18 straipsnyje nustatytos 
procedūros, valstybės narės gali pateikti 
bendras rekomendacijas, kuriose 
aprašomi bandomieji projektai, kuriais 
plėtojama visapusiškos laimikių ir į jūrą 
išmetamų kiekių dokumentacijos sistema, 
grindžiama išmatuojamais kiekybiniais 
uždaviniais ir tikslais, siekiant užtikrinti 
rezultatais grindžiamą žuvininkystės 
valdymą.

2.Vykdant 1 dalyje nurodytus 
bandomuosius projektus, galima leisti 
konkrečiame rajone ne ilgiau kaip vienus 
metus netaikyti V–XI prieduose nustatytų 
priemonių, jeigu galima įrodyti, kad 
tokiais projektais siekiama 3 straipsnyje 
nustatytų tikslų ir įgyvendinami 4 
straipsnyje nustatyti uždaviniai. Šį vienų 
metų laikotarpį galima pratęsti dar 
vieniems metams, laikantis tų pačių 
sąlygų.

3.Teikdamos bendras rekomendacijas dėl 
1 dalyje nurodyto bandomųjų projektų 
vykdymo, valstybės narės pateikia 
mokslinių duomenų šių projektų 
patvirtinimui pagrįsti. Komisija 
reikalauja, kad tokias bendras 
rekomendacijas įvertintų STECF, ir tą 
įvertinimą paskelbia viešai.

4.Jeigu galima įrodyti, kad vykdant 1 
dalyje nurodytus projektus sėkmingai 
pasiekti 3 straipsnyje nustatyti tikslai ir 
įgyvendinti 4 straipsnyje nustatyti 
uždaviniai, Komisija gali, pagal šio 
reglamento 32 straipsnį priimdama 
deleguotuosius aktus, juos plėsti arba 
paversti plataus masto programomis, 
remdamasi STECF įvertintais moksliniais 
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duomenimis.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu nustatoma rezultatais grindžiamo žuvininkystės valdymo sistema. Jeigu 
vykdant bandomuosius projektus galima tvirtai įrodyti, kad pasiekti ir įgyvendinti 3 ir 4 
straipsniuose nustatyti tikslai ir uždaviniai, galima būtų leisti netaikyti techninių priemonių.
Užuot nustatinėję taisykles, kaip žvejoti, žuvininkystės valdymo subjektai turi daugiau 
dėmesio skirti rezultatams, o išsamius įgyvendinimo sprendimus palikti žvejams. Šis 
pakeitimas taikomas drauge su visapusiškos dokumentacijos apibrėžtimi.

Pakeitimas 556
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalies 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- išsamios taisyklės dėl V–X priedų 
D dalyje nurodytų akustinių atgrasomųjų 
prietaisų signalo ir pritaikymo 
charakteristikų,

– išsamios taisyklės dėl V, VI, VII, 
VIII ir X priedų D dalyje nurodytų 
akustinių atgrasomųjų prietaisų signalo ir 
pritaikymo charakteristikų,

Or. it

Pakeitimas 557
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalies 6 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- išsamios VI, VII ir IX priedų 
D dalyje nurodytų paukščių baidymo lynų 
ir lynų su pasvarais projektavimo ir 
naudojimo taisyklės.

– išsamios VI ir VII priedų D dalyje 
nurodytų paukščių baidymo lynų ir 
gramzdinamųjų ūdų projektavimo ir 
naudojimo taisyklės.

Or. it
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Pagrindimas

Kadangi išbraukiama IX priedo D dalis, šiuo pakeitimu dėl nuoseklumo išbraukiama nuoroda 
į IX priedą.

Pakeitimas 558
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) į Sąjungos teisę perkeliamos tam 
tikros techninės priemonės, kurioms pritarė 
Žvejybos šiaurės rytų Atlante komisija 
(NEAFC), įskaitant pažeidžiamų jūrų 
ekosistemų sąrašus ir su melsvųjų molvų 
bei paprastųjų jūrinių ešerių žvejyba 
susijusias konkrečias technines 
priemones, apibrėžtas NEAFC 
rekomendacijose Nr. 05:2013, 19:2014, 
01:2015, 02:2015, ir

a) į Sąjungos teisę perkeliamos 
techninės priemonės, kurioms pritarė 
Žvejybos šiaurės rytų Atlante komisija 
(NEAFC), ir

Or. en

Pakeitimas 559
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
28 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28a straipsnis

Kitų patariamųjų organizacijų, 
atstovaujančių viršvalstybiniams 
interesams tame pačiame žvejybos rajone, 
priimtų techninių priemonių perkėlimas į 
Sąjungos teisę

Or. it
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Pakeitimas 560
Peter van Dalen

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame reglamente nustatytos 
techninės priemonės netaikomos žvejybos 
veiklai, vykdomai tik mokslinių tyrimų 
tikslais, laikantis šių sąlygų:

1. Šiame reglamente nustatytos 
techninės priemonės netaikomos žvejybos 
veiklai, vykdomai mokslinių tyrimų 
tikslais, laikantis šių sąlygų:

Or. nl

Pagrindimas

Vargu ar esama tokių reisų, kurie būtų vykdomi vien tik mokslinių tyrimų tikslais.

Pakeitimas 561
Peter van Dalen

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Komisija ir valstybė narė, kurios 
suvereniuose arba jos jurisdikcijai 
priklausančiuose vandenyse vykdoma 
žvejybos veikla (pakrantės valstybė narė), 
apie ketinimą vykdyti tokią žvejybos veiklą 
informuojamos bent prieš mėnesį, 
pateikiant išsamią informaciją apie 
dalyvausiančius laivus ir mokslinius 
tyrimus, kurie bus atliekami,

b) Komisija ir valstybė narė, kurios 
suvereniuose arba jos jurisdikcijai 
priklausančiuose vandenyse vykdoma 
žvejybos veikla (pakrantės valstybė narė), 
apie ketinimą vykdyti tokią žvejybos veiklą 
informuojamos bent prieš dvi savaites, 
pateikiant išsamią informaciją apie 
dalyvausiančius laivus ir mokslinius 
tyrimus, kurie bus atliekami,

Or. nl

Pakeitimas 562
Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) parduodami ne tiesiogiai žmonėms 
vartoti, o kitais tikslais.

b) parduodami ne tiesiogiai žmonėms 
vartoti, o kitais tikslais. Tai turėtų būti 
taikoma tik tiems gyvūnams, kurie yra 
mažesni nei mažiausio išteklių 
išsaugojimą užtikrinančio orientacinio 
dydžio, laikantis Reglamento (ES) Nr. 
1380/2013 15 straipsnio.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata yra nauja Viduržemio jūros baseinui taikoma nuostata. Turi būti pabrėžta, kad, 
siekiant užtikrinti visapusiškas mokslines pastangas per mokslinių programų vykdymo 
laikotarpį, gali prireikti, kad mokslinių tyrimų programos tikslais vykdomos žvejybos 
operacijos būtų atliekamos tomis pačiomis sąlygomis kaip ir verslinės žvejybos operacijos.
Tai reiškia, kad žvejojama prekybinė žuvis ir kad ją galima parduoti žmonėms vartoti. Todėl 
siūloma, kad 29 straipsnio 2 dalies b punktas būtų taikomas tik tiems gyvūnams, kurie yra 
mažesni nei mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio, laikantis 
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio.

Pakeitimas 563
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) parduodami ne tiesiogiai žmonėms 
vartoti, o kitais tikslais.

b) jeigu žuvis yra mažesnio nei 
mažiausio išteklių išsaugojimą 
užtikrinančio dydžio, ji parduodama ne 
tiesiogiai žmonėms vartoti, o kitais tikslais.

Or. it

Pagrindimas

Pagal įpareigojimo iškrauti laimikį taisykles (Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnis) 
parduoti tiesiogiai žmonėms vartoti žuvį, mažesnę nei mažiausio išteklių išsaugojimą 
užtikrinančio dydžio, turėtų būti draudžiama.

Pakeitimas 564
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Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jeigu į žvejybos laivą priimami 
mokslininkai moksliniams tyrimams 
atlikti, laivų savininkams arba jiems 
atstovaujančios organizacijoms 
kompensuojamos reikalingo jų 
bendradarbiavimo išlaidos.

Or. es

Pakeitimas 565
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dirbtinis išteklių atkūrimas ir perkėlimas Tiesioginis išteklių atkūrimas ir perkėlimas

Or. en

Pagrindimas

Į pasiūlymą įtraukiama tiesioginio išteklių atkūrimo apibrėžtis, todėl reikėtų vartoti tik šį 
terminą.

Pakeitimas 566
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame reglamente nustatytos 
techninės priemonės netaikomos žvejybos 
veiklai, vykdomai tik dirbtinio jūrų gyvūnų 
išteklių atkūrimo ar perkėlimo tikslais, 
jeigu ši veikla vykdoma gavus valstybės 

1. Šiame reglamente nustatytos 
techninės priemonės netaikomos žvejybos 
veiklai, vykdomai tik tiesioginio jūrų 
gyvūnų išteklių atkūrimo ar perkėlimo 
tikslais, jeigu ši veikla vykdoma gavus 
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narės ar valstybių narių, turinčios (-ių) 
tiesioginių valdymo interesų, leidimą ir jai 
(joms) suteikus įgaliojimus.

valstybės narės ar valstybių narių, turinčios 
(-ių) tiesioginių valdymo interesų, leidimą 
ir jai (joms) suteikus įgaliojimus.

Or. en

Pagrindimas

Į pasiūlymą įtraukiama tiesioginio išteklių atkūrimo apibrėžtis, todėl reikėtų vartoti tik šį 
terminą.

Pakeitimas 567
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu dirbtinis išteklių atkūrimas ar 
perkėlimas vykdomas kitos valstybės narės 
ar valstybių narių vandenyse, Komisija ir 
visos tos valstybės narės apie ketinimą 
vykdyti tokią žvejybos veiklą 
informuojamos bent prieš mėnesį.

2. Jeigu tiesioginis išteklių atkūrimas 
ar perkėlimas vykdomas kitos valstybės 
narės ar valstybių narių vandenyse, 
Komisija ir visos tos valstybės narės apie 
ketinimą vykdyti tokią žvejybos veiklą 
informuojamos bent prieš mėnesį.

Or. en

Pagrindimas

Į pasiūlymą įtraukiama tiesioginio išteklių atkūrimo apibrėžtis, todėl reikėtų vartoti tik šį 
terminą.

Pakeitimas 568
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu iš turimų mokslinių 
rekomendacijų matyti, kad reikia 
nedelsiant imtis veiksmų jūrų gyvūnams 
apsaugoti, Komisijai pagal 32 straipsnį 

1. Jeigu iš turimų mokslinių 
rekomendacijų matyti, kad reikia 
nedelsiant imtis veiksmų jūrų gyvūnams 
arba jūrų buveinėms apsaugoti, Komisijai 
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suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus tokioms grėsmėms 
mažinti. Šie aktai gali būti susiję, visų 
pirma, su žvejybos įrankių naudojimo arba 
žvejybos veiklos tam tikruose rajonuose ar 
tam tikrais laikotarpiais apribojimais.

pagal 32 straipsnį suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus tokioms 
grėsmėms mažinti. Šie aktai gali būti 
susiję, visų pirma, su žvejybos įrankių 
naudojimo arba žvejybos veiklos tam 
tikruose rajonuose ar tam tikrais 
laikotarpiais apribojimais arba bet kokia 
kita reikalinga išsaugojimo priemone.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu įtraukti buveines, kad Komisija galėtų priimti išsaugojimo priemones, skirtas ne tik 
rūšims, bet ir buveinėms apsaugoti.

Pakeitimas 569
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) užtikrinti pažeidžiamų rūšių ir 
buveinių apsaugą, jeigu esama duomenų, 
kad jų išsaugojimui kyla didelė grėsmė.

Or. en

Pagrindimas

Nedelsiant priimamos apsaugos priemonės turėtų būti taip pat taikomos siekiant apsaugoti 
pažeidžiamas rūšis ir buveines, jeigu esama duomenų, kad jų išsaugojimui kyla didelė grėsmė.

Pakeitimas 570
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepažeidžiant 32 straipsnio 
6 dalies nuostatų, 1 dalyje nurodyti 
deleguotieji aktai taikomi ne ilgiau kaip 

3. Nedarant poveikio 32 straipsnio 6 
dalies nuostatų taikymui, 1 dalyje nurodyti 
deleguotieji aktai taikomi ne ilgiau kaip 18 
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trejus metus. mėnesių arba iki tol, kol pagal 19 
straipsnį nustatomos regionalizuotos 
priemonės tai konkrečiai problemai 
spręsti.

Or. it

Pakeitimas 571
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2020 m. pabaigos ir vėliau kas 
trejus metus Komisija, remdamasi 
valstybių narių bei atitinkamų patariamųjų 
tarybų pateikta informacija ir vėliau 
STECF atliktu vertinimu, Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia šio 
reglamento įgyvendinimo ataskaitą. Šioje 
ataskaitoje įvertinama, kiek techninėmis 
priemonėmis prisidėta prie 3 straipsnyje 
nustatytų tikslų ir 4 straipsnyje nustatytų 
uždavinių įgyvendinimo regioniniu ir 
Sąjungos lygmenimis.

1. Iki 2020 m. pabaigos ir vėliau kas 
trejus metus Komisija, remdamasi 
valstybių narių bei atitinkamų patariamųjų 
tarybų pateikta informacija ir vėliau 
STECF atliktu vertinimu, Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia šio 
reglamento įgyvendinimo ataskaitą. Šioje 
ataskaitoje, remiantis veiksmingumo 
rodikliais, įvertinama, kiek techninėmis 
priemonėmis prisidėta prie 3 straipsnyje 
nustatytų tikslų regioniniu ir Sąjungos 
lygmenimis.

Or. en

Pagrindimas

Kad būtų užtikrintas derėjimas su 4 straipsniu, terminas „uždaviniai“ pakeičiamas terminu 
„veiksmingumo rodikliai“, nes jis tiksliau atspindi vertinimo funkciją. Vartojamas terminas 
„uždaviniai“, tačiau šis terminas yra statiškas, o siekiama nuolat vertinti techninių priemonių 
veiksmingumą.

Pakeitimas 572
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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1a. Ataskaita grindžiama 4 straipsnyje 
nustatytais veiksmingumo rodikliais. Visų 
pirma, Komisija tiria išteklius, kurių dydis 
viršija dydį, kuriam esant galimas 
didžiausias tausios žvejybos laimikis, 
informaciją apie nepageidaujamą laimikį, 
teikiamą vykdant įpareigojimą iškrauti 
visą laimikį, turimą informaciją apie 
atsitiktinai sugautus jūrų žinduolių, jūrų 
roplių ir jūrų paukščių kiekius ir 
informaciją apie žvejybos veiklos poveikį 
jūros dugno buveinėms.

Or. en

Pagrindimas

Reikia susieti veiksmingumo rodiklius su Komisijos ataskaitomis.

Pakeitimas 573
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tais atvejais, kai, remiantis šia 
ataskaita, yra įrodymų, kad tikslai ir 
uždaviniai nebuvo įgyvendinti regiono 
lygmeniu, po šešių mėnesių nuo 1 dalyje 
nurodytos ataskaitos pateikimo dienos to 
regiono valstybės narės pateikia planą ir 
jame nustato taisomuosius veiksmus, kurių 
reikia imtis tų tikslų ir uždavinių
įgyvendinimui užtikrinti.

2. Tais atvejais, kai pagal šią 
ataskaitą veiksmingumo rodikliai, 
remiantis moksliniais duomenimis, rodo, 
kad regiono lygmeniu jūrų ištekliai 
nyksta, po dvylikos mėnesių nuo 1 dalyje 
nurodytos ataskaitos pateikimo dienos to 
regiono valstybės narės pateikia planą ir 
jame nustato taisomuosius veiksmus, kurių 
reikia imtis tų tikslų įgyvendinimui 
užtikrinti.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti derėjimą su 4 straipsniu ir šio straipsnio 1 dalimi, terminas „uždaviniai“ 
pakeistas terminu „veiksmingumo rodikliai“. Siūlomas terminas, per kurį valstybės narės turi 
pateikti planą, yra pernelyg trumpas; dvylika mėnesių yra realesnis terminas.
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Pakeitimas 574
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Nils 
Torvalds, Ulrike Rodust

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jeigu ataskaita rodo, kad valstybė 
narė nevykdė kontrolės ir duomenų 
rinkimo pareigų, Komisija gali nutraukti 
ar sustabdyti EJRŽF finansavimą tai 
valstybei narei, laikydamasi Reglamento 
(ES) Nr. 508/2014 100 ir 101 straipsnių.

Or. en

Pagrindimas

Nauja techninių priemonių sistema grindžiama kontrole ir duomenų rinkimu. Jeigu valstybės 
narės nevykdo su tuo susijusių pareigų, joms turi būti taikomos sankcijos – sustabdomas 
EJRŽF finansavimas.

Pakeitimas 575
Marijana Petir, Jarosław Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 ir 25 
straipsniai išbraukiami;

a) 3, 8, 9, 10, 11 ir 12 straipsniai, 13 
straipsnio 2 ir 3 dalys, 14, 15, 16 ir 25 
straipsniai išbraukiami;

Or. en

Pagrindimas

Because of the influence of tides, and also the changing configuration of the seabed, 
purseseining, in the way in which it is currently defined, is not possible in the Adriatic.It 
istherefore necessary to allow for the actual circumstances and features specific to 
Adriaticfisheries so as to ensure that the fleet which in itself constitutes the mainstay of the 
Croatian fishing industry can be free to operate.We are accordingly proposing to amend Part 
C of Annex IX, which lays down the size of purse seines, and also believe that this regulation 
should do away with those provisions of the 'Mediterranean Regulation' setting out the 
relationship between the net drop and the depth of the sea.
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Pakeitimas 576
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 ir 25 
straipsniai išbraukiami;

a) 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 straipsnio 3 
dalies antra pastraipa, 14 straipsnis, 15 
straipsnio 1 ir 2 dalys, 16 ir 25 straipsniai 
išbraukiami;

Or. it

Pagrindimas

Siekiant leisti žvejoti gaubiamaisiais tinklais visuose palyginti negiliuose rajonuose, tokiuose 
kaip Adrijos jūra, reikia išbraukti 13 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą. Kita vertus, 
išbraukus 15 straipsnio tik 1 ir 2 dalis, būtų leidžiama vykdyti žvejybos veiklą, susijusią su 
europinių sardinių jaunikliais, kaip nurodyta 3 dalyje.

Pakeitimas 577
Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 ir 25 
straipsniai išbraukiami;

a) 3, 8, 9, 10, 11 ir 12 straipsniai, 13 
straipsnio 3 dalies antra pastraipa, 14, 15, 
16 ir 25 straipsniai išbraukiami;

Or. hr

Pagrindimas

Dėl potvynių ir atoslūgių ir nevienodo jūros dugno reljefo tokia žvejyba gaubiamaisiais 
tinklais, kokia šiuo metu aprašyta, Adrijos jūroje neįmanoma. Siekiant užtikrinti, kad laivyno 
veikla nesutriktų, būtina atsižvelgti į esamas aplinkybes ir žvejybos Adrijos jūroje ypatumus.
Atitinkamai siūlome iš dalies pakeisti IX priedo C dalį, kuriame nustatyti gaubiamųjų tinklų 
dydžiai, ir esame įsitikinę, kad šiuo reglamentu reikėtų panaikinti tas Viduržemio jūros 
reglamento nuostatas, kuriomis tinklo plotis susiejamas su jūros gyliu.
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Pakeitimas 578
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 ir 25 
straipsniai išbraukiami;

a) 3, 8, 9, 10, 11, 12 straipsniai, 13 
straipsnio 3 dalies 2 punktas, 14, 15, 16 ir 
25 straipsniai išbraukiami;

Or. en

Pagrindimas

Įrodyta, kad neįmanoma naudoti gaubiamųjų tinklų laikantis šios sąlygos.

Pakeitimas 579
Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 ir 25 
straipsniai išbraukiami;

a) 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 ir 25 
straipsniai išbraukiami;

Or. en

Pagrindimas

Visiškai panaikinus Viduržemio jūros reglamento 15 straipsnį, pasidarys iš tiesų neįmanoma 
žvejoti sardinių jauniklių, kuriuos pagal dabartinio 15 straipsnio 3 dalį buvo galima žvejoti 
rajonuose, neįeinančiuose į 17 ir 18 geografinius parajonius (kuriuose tokia žvejyba 
draudžiama pagal Rekomendaciją Nr. GFCM/2013/37/1). Ši išimtis turėtų būti vėl įtraukta su 
tomis pačiomis sąlygomis.

Pakeitimas 580
Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) būtina atkartoti Viduržemio jūros 
reglamento (Reglamentas (EB) Nr. 
1967/06) 13 straipsnio nuostatas, nes 
atstumo nuo kranto ir gylio nuostatas 
galima visapusiškai įtraukti į tą 
reglamentą.

Or. en

Pakeitimas 581
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 a dalis (nauja)
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a.Nukrypstant nuo 3 dalies, Sąjungos 
žvejybos laivų kapitonai, kai laivas 
sužvejoja pelaginių ar pramoninių rūšių 
žuvis ir laive laikomas šviežias ir 
neišrūšiuotas toks laimikis, žvejybos 
žurnale gali nurodyti visus sužvejotus ir 
laive laikomus kiekvienos to laimikio 
rūšies kiekius, jeigu jie viršija 10 % viso 
sužvejoto ir laive laikomo šviežio ir 
neišrūšiuoto laimikio gyvojo svorio.
Nurodomi kiekiai, sužvejoti per vieną 
žvejybos reisą.

Or. en

Pagrindimas

A registration of all bycatch species above the threshold of 50 kg live weight with a tolerance 
margin of only 10 percent per species is in practice impossible for the master of a fishing 
vessel fishing for pelagic or industrial species and keeping the catch on board fresh and 
unsorted – that is, “in bulk”.A mis-estimation of catch per species on board at sea implicates 
a breach of the present tolerance margin in the control regulation (article 14(3) of Regulation 
(EC) No 1224/2009) if compared with the catch composition when sorted at landing.A 
provision solving this practical everyday problem has been included in the multi-annual plan 
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for the Baltic Sea (Regulation (EU) 2016/1139), but the problem still exists in all other 
waters.A horizontal solution is needed.

Pakeitimas 582
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalis
Reglamentas (ES) Nr. 1380/2013
15 straipsnio 12 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sugauti rūšių, kurioms netaikomas 1 dalyje 
nurodytas įpareigojimas iškrauti laimikį, 
jūrų gyvūnai, kurių dydis mažesnis už 
mažiausią išteklių išsaugojimą užtikrinantį 
orientacinį dydį, nelaikomi laive, o 
nedelsiant paleidžiami į jūrą, išskyrus 
atvejus, kai jie naudojami kaip gyvas 
jaukas.

Sugauti rūšių, kurioms netaikomas 1 dalyje 
nurodytas įpareigojimas iškrauti laimikį, 
jūrų gyvūnai, kurių dydis mažesnis už 
mažiausią išteklių išsaugojimą užtikrinantį 
orientacinį dydį, nelaikomi laive, o 
nedelsiant paleidžiami į jūrą, išskyrus 
atvejus, kai jie naudojami kaip gyvas 
jaukas arba užšaldytas negyvas jaukas.

Or. es
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