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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos jūrų reikalų 
ir žuvininkystės fondo, kuriuo panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. 508/2014
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2018)0390),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
42 straipsnį, 43 straipsnio 2 dalį, 91 straipsnio 1 dalį, 100 straipsnio 2 dalį, 173 
straipsnio 3 dalį, 175 ir 188 straipsnius, 192 straipsnio 1 dalį, 194 straipsnio 2 dalį, 195 
straipsnio 2 dalį ir 349 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui 
(C8-0270/2018),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 29 d. oficialų Jungtinės Karalystės pranešimą pagal 
Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį apie ketinimą išstoti iš Europos Sąjungos,

– atsižvelgdamas į 2018 m. … Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę1,

– atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 16 d. Regionų komiteto nuomonę2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto, Aplinkos, 
visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto ir Regioninės plėtros komiteto 
nuomones (A8-0000/2018),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

                                               
1 OL C …, …, p. … .
2 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.



PE625.439v02-00 6/66 PR\1162788LT.docx

LT

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) pagal šį reglamentą finansavimo 
tipai ir įgyvendinimo būdai turėtų būti 
atrenkami remiantis jų gebėjimu pasiekti 
veiksmams nustatytus prioritetus ir 
rezultatus, visų pirma, atsižvelgiant į 
kontrolės priemonių sąnaudas, 
administracinę naštą ir tikėtiną reikalavimų 
nesilaikymo riziką. Kartu reikėtų 
apsvarstyti galimybę naudoti vienkartines 
sumas, fiksuotąsias normas ir vieneto 
įkainius bei su sąnaudomis nesusijusį 
finansavimą, kaip numatyta Reglamento 
(ES) Nr. [Reglamento dėl Sąjungos 
bendrajam biudžetui taikomų finansinių 
taisyklių] 125 straipsnio 1 dalyje;

(7) pagal šį reglamentą finansavimo 
tipai ir įgyvendinimo būdai turėtų būti 
atrenkami remiantis jų gebėjimu pasiekti 
veiksmams nustatytus prioritetus ir 
rezultatus, visų pirma, atsižvelgiant į 
kontrolės priemonių sąnaudas, 
administracinę naštą ir reikalavimų 
nesilaikymo riziką. Kartu reikėtų 
apsvarstyti galimybę naudoti vienkartines 
sumas, fiksuotąsias normas ir vieneto 
įkainius bei su sąnaudomis nesusijusį 
finansavimą, kaip numatyta Reglamento 
(ES) Nr. [Reglamento dėl Sąjungos 
bendrajam biudžetui taikomų finansinių 
taisyklių] 125 straipsnio 1 dalyje;

Or. en

Pagrindimas

Komisijos tekstas nurodo, kad reikalavimų nesilaikymas yra visuomet tikėtinas.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) daugiametėje finansinėje 
programoje pagal Reglamentą (ES) Nr. 
xx/xx6 numatoma, kad žuvininkystės ir 
jūrų politika turi būti ir toliau remiama 
Sąjungos biudžeto lėšomis. EJRŽF 
biudžetas dabartinėmis kainomis turėtų 
siekti 6 140 000 000 EUR. EJRŽF ištekliai 
turėtų būti pasidalijamojo, tiesioginio ir 
netiesioginio valdymo. 5 311 000 000 EUR 
turėtų būti skiriama pasidalijamojo 
valdymo paramai, o 829 000 000 EUR –
tiesiogiai ir netiesiogiai valdomai paramai. 

(8) daugiametėje finansinėje 
programoje pagal Reglamentą (ES) Nr. 
xx/xx6 numatoma, kad žuvininkystės ir 
jūrų politika turi būti ir toliau remiama 
Sąjungos biudžeto lėšomis. EJRŽF 
biudžetas turėtų būti toks pats, koks 2014–
2020 m. laikotarpiu. Jis dabartinėmis 
kainomis turėtų siekti 6 400 000 000 EUR. 
EJRŽF ištekliai turėtų būti pasidalijamojo, 
tiesioginio ir netiesioginio valdymo. 90 % 
viso EJRŽF biudžeto (5 760 000 000
EUR) turėtų būti skiriama pasidalijamojo 
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Siekiant užtikrinti stabilumą, visų pirma 
įgyvendinant BŽP tikslus, per 2021–2027 
m. programavimo laikotarpį valstybėms 
narėms pagal pasidalijamojo valdymo 
principą skiriamas sumas reikėtų nustatyti 
remiantis 2014–2020 m. EJRŽF dalimis. 
Konkrečias sumas reikėtų skirti 
atokiausiems regionams, kontrolei ir 
vykdymo užtikrinimui bei žvejybos 
valdymo ir mokslo reikmėms naudojamų 
duomenų rinkimui ir tvarkymui, o sumas, 
skiriamas žvejybos veiklos nutraukimui 
visam laikui ir neeiliniam žvejybos veiklos 
nutraukimui, reikėtų riboti;

valdymo paramai, o 10 % (640 000 000 
EUR) – tiesiogiai ir netiesiogiai valdomai 
paramai. Siekiant užtikrinti stabilumą, visų 
pirma įgyvendinant BŽP tikslus, per 2021–
2027 m. programavimo laikotarpį 
valstybėms narėms pagal pasidalijamojo 
valdymo principą skiriamas sumas reikėtų 
nustatyti remiantis 2014–2020 m. EJRŽF 
dalimis. Konkrečias sumas reikėtų skirti 
atokiausiems regionams, kontrolei ir 
vykdymo užtikrinimui bei žvejybos 
valdymo ir mokslo reikmėms naudojamų 
duomenų rinkimui ir tvarkymui, o sumas, 
skiriamas žvejybos veiklos nutraukimui 
visam laikui ir laikinam žvejybos veiklos 
nutraukimui, reikėtų riboti;

__________________ __________________

6 OL C […], […], p. […]. 6 OL C […], […], p. […].

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu ypač reikalingas viešasis finansavimas, norint įveikti būsimus iššūkius, tokius kaip 
įpareigojimas iškrauti laimikį, „Brexit“ pasekmės, MSY lygių tikslai iki 2020 m., laivyno 
restruktūrizacija, vis senesnis laivynas ir maža darbo jėgos pasiūla. Todėl būtinas plataus 
užmojo žuvininkystės fondas, kuriam būtų skirti bent jau tokie patys biudžeto asignavimai, 
kokie skirti dabartiniam fondui. Taigi, reikėtų skirti tokį patį, kaip praėjusio laikotarpio, 
fondo biudžetą ir nustatyti tokią pačią procentinę dalį, skiriamą pasidalijamojo valdymo 
paramai.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) EJRŽF turėtų būti grindžiamas 
keturiais prioritetais: darnios žuvininkystės 
skatinimas ir jūrų biologinių išteklių 
išsaugojimas; indėlis į aprūpinimą maistu 
Sąjungoje konkurencingos ir tvarios
akvakultūros ir rinkų priemonėmis; sąlygų 
mėlynajai ekonomikai augti ir pakrančių 
bendruomenėms klestėti sudarymas; 

(10) EJRŽF turėtų būti grindžiamas 
keturiais prioritetais: darnios žuvininkystės 
skatinimas, siekiant užtikrinti ekonominę, 
socialinę ir aplinkosauginę naudą; indėlis 
į aprūpinimą maistu Sąjungoje 
konkurencingos ir tausios žvejybos,
akvakultūros ir rinkų priemonėmis; sąlygų
tvariai mėlynajai ekonomikai augti ir 
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tarptautinio vandenynų valdymo 
stiprinimas ir jūrų bei vandenynų saugos, 
saugumo, švaros ir tvaraus valdymo 
galimybių užtikrinimas. Šiuos prioritetus 
reikėtų įgyvendinti taikant pasidalijamojo, 
tiesioginio ir netiesioginio valdymo 
priemones;

pakrančių bendruomenėms klestėti 
sudarymas; tarptautinio vandenynų 
valdymo stiprinimas ir jūrų bei vandenynų 
saugos, saugumo, švaros ir tvaraus 
valdymo galimybių užtikrinimas. Šiuos 
prioritetus reikėtų įgyvendinti taikant 
pasidalijamojo, tiesioginio ir netiesioginio 
valdymo priemones;

Or. en

Pagrindimas

Vienas iš Komisijos siūlomo EJRŽF prioritetų yra indėlis į aprūpinimą maistu Sąjungoje. 
Tiek žvejyba, tiek akvakultūra prisideda prie apsirūpinimo maistu Europoje užtikrinimo – tai 
turėtų būti pripažinta ir toliau skatinama. Vadovaudamasi šiuo prioritetu, ES privalo sudaryti 
sąlygas ekonominiu požiūriu perspektyviems ir konkurencingiems žvejybos ir akvakultūros 
sektoriams.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) po 2020 m. EJRŽF turėtų būti 
grindžiamas paprastesne struktūra iš anksto 
Sąjungos lygmeniu pernelyg griežtai 
nenustatant jokių priemonių ir išsamių 
tinkamumo finansuoti taisyklių. Vietoj to 
reikėtų aprašyti bendras kiekvieno 
prioriteto paramos sritis. Taigi valstybės 
narės turėtų parengti savo programą joje 
nurodydamos tinkamiausias prioritetų 
įgyvendinimo priemones. Įvairios valstybių 
narių programose numatytos priemonės 
galėtų būti remiamos taikant šiame 
reglamente ir Reglamente (ES) Nr. 
[reglamente, kuriuo nustatomos bendrosios 
nuostatos] įtvirtintas taisykles, jeigu tos 
priemonės patenka į šiame reglamente 
nustatytas paramos sritis. Tačiau būtina 
sudaryti netinkamų finansuotų veiksmų 
sąrašą siekiant išvengti neigiamo poveikio 
žuvininkystės išteklių išsaugojimui, 
pavyzdžiui, apskritai uždraudžiant 

(11) po 2020 m. EJRŽF turėtų būti 
grindžiamas paprastesne struktūra iš anksto 
Sąjungos lygmeniu pernelyg griežtai 
nenustatant jokių priemonių ir išsamių 
tinkamumo finansuoti taisyklių. Vietoj to 
reikėtų aprašyti bendras kiekvieno 
prioriteto paramos sritis. Taigi valstybės 
narės turėtų parengti savo programą joje 
nurodydamos tinkamiausias prioritetų 
įgyvendinimo priemones. Įvairios valstybių 
narių programose numatytos priemonės 
galėtų būti remiamos taikant šiame 
reglamente ir Reglamente (ES) Nr. 
[reglamente, kuriuo nustatomos bendrosios 
nuostatos] įtvirtintas taisykles, jeigu tos 
priemonės patenka į šiame reglamente 
nustatytas prioritetines sritis. Tačiau būtina 
sudaryti netinkamų finansuotų veiksmų 
sąrašą siekiant išvengti neigiamo poveikio 
žuvininkystės išteklių išsaugojimui, 
pavyzdžiui, apskritai uždraudžiant 
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investuoti į žvejybos pajėgumų didinimą. 
Be to, investicijos į laivyną ir su juo 
susijusios kompensacijos turėtų būti 
skiriamos tik jeigu laikomasi BŽP
išsaugojimo tikslų;

investuoti į žvejybos pajėgumų didinimą. 
Be to, investicijos į laivyną ir su juo 
susijusios kompensacijos turėtų būti 
skiriamos tik jeigu laikomasi BŽP tikslų;

Or. en

Pagrindimas

Neaišku, kad visos „paramos sritys“ patenka į visus keturis EJRŽF prioritetus. Turėtų būti 
galimybės EJRŽF remti priemones, kurias apima vienas ar daugiau šių prioritetų.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) EJRŽF turėtų prisidėti prie 
Sąjungos tikslų aplinkosaugos srityje. Tą 
indėlį reikėtų stebėti taikant Sąjungos 
aplinkosaugos rodiklius ir jo duomenis 
reguliariai įtraukti į vertinimus ir metines 
veiklos rezultatų ataskaitas;

(14) EJRŽF turėtų prisidėti prie 
Sąjungos tikslų aplinkosaugos srityje, 
vykdant BŽP. Tą indėlį reikėtų stebėti 
taikant Sąjungos aplinkosaugos rodiklius ir 
jo duomenis reguliariai įtraukti į vertinimus 
ir metines veiklos rezultatų ataskaitas;

Or. en

Pagrindimas

EJRŽF turėtų padėti siekti ES aplinkosaugos tikslų, bet ne bet kokių. Jie turi sietis su žvejyba 
ir akvakultūra.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant atitikti konkrečias BŽP 
sąlygas, nurodytas Reglamente (ES) Nr. 
1380/2013, ir prisidėti prie BŽP taisyklių 
laikymosi, reikėtų priimti nuostatas, 
papildančias taisykles dėl mokėjimo 

(16) siekiant atitikti konkrečias BŽP 
sąlygas, nurodytas Reglamente (ES) Nr. 
1380/2013, ir prisidėti prie BŽP taisyklių 
laikymosi, reikėtų priimti nuostatas, 
papildančias taisykles dėl mokėjimo 
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termino pertraukimo, sustabdymo ir 
finansinių pataisų, kaip išdėstyta 
Reglamente (ES) Nr. [reglamente, kuriuo 
nustatomos bendrosios nuostatos]. Kai 
valstybė narė ar paramos gavėjas nesilaiko 
įsipareigojimų pagal BŽP arba Komisija 
turi įrodymų, dėl kurių galima daryti 
prielaidą apie tokį nesilaikymą, Komisijai 
turėtų būti leidžiama kaip atsargumo 
priemonę taikyti mokėjimų terminų 
pertraukimą. Greta mokėjimo termino 
pertraukimo galimybės, siekiant išvengti 
akivaizdžios grėsmės padengti netinkamas 
finansuoti išlaidas, Komisijai turėtų būti 
leidžiama sustabdyti mokėjimus ir taikyti 
finansines pataisas, jei valstybė narė 
smarkiai nesilaiko BŽP taisyklių;

termino pertraukimo, sustabdymo ir 
finansinių pataisų, kaip išdėstyta 
Reglamente (ES) Nr. [reglamente, kuriuo 
nustatomos bendrosios nuostatos]. Kai 
valstybė narė ar paramos gavėjas nesilaiko 
įsipareigojimų pagal BŽP arba Komisija 
turi įrodymų, patvirtinančių, kad 
reikalavimų nesilaikoma, Komisijai turėtų 
būti leidžiama laikinai taikyti mokėjimų 
terminų pertraukimą. Greta mokėjimo 
termino pertraukimo galimybės, siekiant 
išvengti akivaizdžios grėsmės padengti 
netinkamas finansuoti išlaidas, Komisijai 
turėtų būti leidžiama sustabdyti mokėjimus 
ir taikyti finansines pataisas, jei valstybė 
narė smarkiai nesilaiko BŽP taisyklių;

Or. en

Pagrindimas

Norint laikinai pertraukti mokėjimo terminus, reikia įrodyti, kad nesilaikoma reikalavimų.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Žuvininkystės kontrolė yra itin 
svarbi įgyvendinant BŽP. Taigi EJRŽF 
lėšomis pagal pasidalijamojo valdymo 
principą turėtų būti remiamas Sąjungos 
žuvininkystės kontrolės sistemos kūrimas 
ir įgyvendinimas, kaip numatyta Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 1224/2009 (toliau –
Kontrolės reglamentas)8. Tam tikrais 
Kontrolės reglamente įtvirtintais 
įpareigojimais t. y. susijusiais su 
privaloma laivų buvimo vietos nustatymo 
ir elektroninio duomenų perdavimo 
sistema mažos apimties priekrantės 
žvejybos laivuose, privaloma nuotolinio 
elektroninio stebėjimo sistema ir 
nuolatiniu varomojo variklio galios 

(23) Žuvininkystės kontrolė yra itin 
svarbi įgyvendinant BŽP. Taigi EJRŽF 
lėšomis pagal pasidalijamojo valdymo 
principą turėtų būti remiamas Sąjungos 
žuvininkystės kontrolės sistemos kūrimas 
ir įgyvendinimas, kaip numatyta Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 1224/2009 (toliau –
Kontrolės reglamentas)8. Be to, valstybių 
narių investicijos į kontrolės išteklius 
galėtų būti naudojamos ir jūrų stebėjimo ir 
bendradarbiavimo vykdant pakrančių 
apsaugos tarnybų funkcijas tikslais;
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matavimu ir įrašymu, yra grindžiama iš 
EJRŽF skiriama specialioji parama. Be 
to, valstybių narių investicijos į kontrolės 
išteklius galėtų būti naudojamos ir jūrų 
stebėjimo ir bendradarbiavimo vykdant 
pakrančių apsaugos tarnybų funkcijas 
tikslais;

__________________ __________________

8 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, 
nustatantis Bendrijos kontrolės sistemą, 
kuria užtikrinamas bendrosios 
žuvininkystės politikos taisyklių 
laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus 
(EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, 
(EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, 
(EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, 
(EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, 
(EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, 
(EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir 
panaikinantis reglamentus (EEB) Nr. 
2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 
1966/2006 (OL L 343, 2009 12 22, p. 1).

8 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, 
nustatantis Bendrijos kontrolės sistemą, 
kuria užtikrinamas bendrosios 
žuvininkystės politikos taisyklių 
laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus 
(EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, 
(EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, 
(EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, 
(EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, 
(EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, 
(EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir 
panaikinantis reglamentus (EEB) Nr. 
2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 
1966/2006 (OL L 343, 2009 12 22, p. 1).

Or. en

Pagrindimas

Kontrolės reglamento peržiūra dar nebaigta. Todėl derėtų vengti nuorodų į nuostatas, dėl 
kurių teisės aktų leidėjai dar nesusitarė.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) atsižvelgiant į sunkumus siekiant 
įgyvendinti BŽP išsaugojimo tikslus, 
EJRŽF lėšomis turėtų būti galima remti 
žvejybos valdymo ir žvejybos laivynų 
valdymo veiksmus. Taigi kartais parama 
laivynų pritaikymui yra ir toliau būtina tam 
tikrų laivyno segmentų ir jūrų baseinų 
atveju. Tokia parama turėtų būti aiškiai 

(26) atsižvelgiant į sunkumus siekiant 
įgyvendinti BŽP tikslus, EJRŽF lėšomis 
turėtų būti galima remti žvejybos valdymo 
ir žvejybos laivynų valdymo veiksmus. 
Taigi kartais parama laivynų pritaikymui 
yra ir toliau būtina tam tikrų laivyno 
segmentų ir jūrų baseinų atveju. Tokia 
parama turėtų būti aiškiai skiriama būtent 
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skiriama būtent jūrų biologinių išteklių 
išsaugojimui ir tausiam naudojimui, ja 
turėtų būti siekiama užtikrinti žvejybos 
pajėgumų ir turimų žvejybos galimybių 
pusiausvyrą. Todėl EJRŽF lėšomis turėtų 
būti galima finansuoti žvejybos veiklos 
nutraukimą visam laikui tuose laivyno 
segmentuose, kurių žvejybos pajėgumai 
neatitinka turimų žvejybos galimybių. 
Tokia parama turėtų būti kaip priemonė 
įtraukta į veiksmų planus, skirtus 
struktūrinį perteklinį pajėgumą turintiems 
laivyno segmentams pritaikyti, kaip 
numatyta Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 
22 straipsnio 4 dalyje, ir turėtų būti 
įgyvendinama atiduodant žvejybos laivą į 
metalo laužą arba nutraukiant jo 
eksploataciją ir modifikuojant jį kitai 
veiklai. Jeigu modifikavus laivą padidėtų 
neigiamas mėgėjų žvejybos poveikis jūrų 
ekosistemai, parama turėtų būti skiriama 
tik jeigu laikomasi BŽP ir atitinkamų 
daugiamečių planų tikslų. Siekiant 
užtikrinti struktūrinio laivyno pritaikymo 
išsaugojimo tikslams nuoseklumą parama 
žvejybos veiklos nutraukimui visam laikui 
turėtų būti skiriama tik pagal pasiektus 
rezultatus ir su jais siejama. Todėl 
siūloma tokią paramą skirti tik suteikiant 
su sąnaudomis nesusijusį finansavimą, 
kaip numatyta Reglamente (ES) Nr. 
[reglamente, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos]. Pagal tą 
mechanizmą Komisija turėtų atlyginti 
valstybėms narėms su žvejybos veiklos 
nutraukimu visam laikui susijusias išlaidas 
remdamasi ne realiosiomis išlaidomis, o 
sąlygų laikymusi ir rezultatų pasiekimu. 
Šiuo tikslu tas sąlygas Komisija turėtų 
nustatyti deleguotuoju aktu ir jos turėtų 
būti susietos su BŽP išsaugojimo tikslų 
įgyvendinimu;

jūrų biologinių išteklių išsaugojimui ir 
tausiam naudojimui, ja turėtų būti siekiama 
užtikrinti žvejybos pajėgumų ir turimų 
žvejybos galimybių pusiausvyrą. Todėl 
EJRŽF lėšomis turėtų būti galima 
finansuoti žvejybos veiklos nutraukimą 
visam laikui tuose laivyno segmentuose, 
kurių žvejybos pajėgumai neatitinka turimų 
žvejybos galimybių. Tokia parama turėtų 
būti kaip priemonė įtraukta į veiksmų 
planus, skirtus struktūrinį perteklinį 
pajėgumą turintiems laivyno segmentams 
pritaikyti, kaip numatyta Reglamento (ES) 
Nr. 1380/2013 22 straipsnio 4 dalyje, ir 
turėtų būti įgyvendinama atiduodant 
žvejybos laivą į metalo laužą arba 
nutraukiant jo eksploataciją ir 
modifikuojant jį kitai veiklai. Jeigu 
modifikavus laivą padidėtų neigiamas 
mėgėjų žvejybos poveikis jūrų ekosistemai, 
parama turėtų būti skiriama tik jeigu 
laikomasi BŽP ir atitinkamų daugiamečių 
planų tikslų. Pagal tą mechanizmą 
Komisija turėtų atlyginti valstybėms 
narėms su žvejybos veiklos nutraukimu 
visam laikui susijusias išlaidas remdamasi 
patirtomis realiosiomis išlaidomis.

Or. en

Pagrindimas

BŽP tikslai apima ne tik žuvininkystės išteklių ir ekosistemų išsaugojimą, bet ir ekonominius 
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ir socialinius tikslus. Iš šios dalies išbrauktos nuostatos lemtų teisinį netikrumą, dėl kurio 
valstybės narės nenorėtų prašyti paramos tokiems veiksmams.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) atsižvelgiant į didelį žvejybos 
veiklos nenuspėjamumą, dėl išimtinių 
aplinkybių žvejai gali patirti didelių 
ekonominių nuostolių. Siekiant 
sušvelninti tas pasekmes EJRŽF lėšomis 
turėtų būti galima remti kompensaciją už 
neeilinį žvejybos veiklos nutraukimą, 
susijusį su tam tikrų išsaugojimo 
priemonių, t. y. daugiamečių planų, išteklių 
išsaugojimo ir tausaus naudojimo tikslų, 
žvejybos laivų žvejybos pajėgumų 
pritaikymo prie turimų žvejybos galimybių 
priemonių ir techninių priemonių, 
įgyvendinimu, skubos priemonių 
įgyvendinimu, tausios žvejybos 
partnerystės susitarimo pertraukimu dėl 
nenugalimos jėgos aplinkybių, gaivaline 
nelaime arba ekologiniu įvykiu. Parama 
turėtų būti suteikiama tik jeigu tokių 
aplinkybių poveikis žvejams yra didelis, t. 
y. jeigu atitinkamo laivo komercinė veikla 
sustabdoma bent 90 dienų iš eilės ir jeigu 
su sustabdymu susiję ekonominiai 
nuostoliai sudaro daugiau nei 30 proc. 
atitinkamos įmonės vidutinės metinės 
apyvartos per nurodytą laikotarpį. 
Nustatant tokios paramos skyrimo sąlygas 
reikėtų atsižvelgti į ungurių žvejybos 
ypatumus;

(27) EJRŽF lėšomis turėtų būti galima 
remti kompensaciją už laikiną žvejybos 
veiklos nutraukimą, susijusį su tam tikrų
išsaugojimo priemonių, t. y. biologinio 
išteklių atsikūrimo laikotarpių,
daugiamečių planų, išteklių išsaugojimo ir 
tausaus naudojimo tikslų, žvejybos laivų 
žvejybos pajėgumų pritaikymo prie turimų 
žvejybos galimybių priemonių ir techninių 
priemonių, įgyvendinimu, skubos 
priemonių įgyvendinimu, tausios žvejybos 
partnerystės susitarimo pertraukimu arba 
nepratęsimu, gaivaline nelaime arba 
ekologiniu įvykiu. Nustatant tokios 
paramos skyrimo sąlygas reikėtų 
atsižvelgti į ungurių žvejybos ypatumus;

Or. en

Pagrindimas

Laikino veiklos nutraukimo parama yra labai svarbi siekiant gerinti išteklių būklę, visų pirma 
kalbant apie žvejybos draudimo laikotarpius, ir tuo pačiu metu žvejams iš dalies kompensuoti 
prarandamas pajamas. Vis dėlto pagal siūlomą formuluotę priemonė būtų pernelyg apribota 
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ir nelanksti. Komisija siūlo du naujus reikalavimus, kurie nebuvo įtraukti į ankstesnį EJRŽF 
reglamentą. Pagal siūlomą formuluotę priemonė suteikia nepakankamai lankstumo 
galimybių.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Mažos apimties priekrantės žvejybą 
vykdo mažiau nei 12 metrų ilgio žvejybos 
laivai, nenaudojantys velkamieji žvejybos 
įrankiai. Tam sektoriui tenka beveik 75 
proc. visų Sąjungoje įregistruotų žvejybos 
laivų ir beveik pusė visų žuvininkystės 
sektoriaus darbo vietų. Mažos apimties 
priekrantės žvejybos veiklos vykdytojai 
ypač priklauso nuo geros būklės žuvų 
išteklių, kaip pagrindinio pajamų šaltinio. 
Todėl EJRŽF jiems turėtų taikyti lengvatinį 
režimą skirdamas 100 proc. intensyvumo 
lygio pagalbą, be kita ko, su kontrole ir jos 
vykdymo užtikrinimu susijusiems 
veiksmams, siekiant paskatinti tausią 
žvejybos praktiką. Be to, tam tikros 
paramos sritys, t. y. parama norint įsigyti 
naudotą laivą ar pakeisti arba 
modernizuoti laivo variklį, turėtų būti 
siejamos tik su mažos apimties žvejyba 
tuose laivyno segmentuose, kuriuose 
žvejybos pajėgumai atitinka turimas 
žvejybos galimybes. Be to, valstybės narės 
į savo programą turėtų įtraukti veiksmų 
planą mažos apimties priekrantės žvejybai, 
kurią reikėtų stebėti remiantis rodikliais, 
kuriems turėtų būti nustatyti orientyrai ir 
tikslai;

(28) Mažos apimties priekrantės žvejybą 
vykdo mažiau nei 12 metrų ilgio žvejybos 
laivai, nenaudojantys velkamieji žvejybos 
įrankiai. Tam sektoriui tenka beveik 75 
proc. visų Sąjungoje įregistruotų žvejybos 
laivų ir beveik pusė visų žuvininkystės 
sektoriaus darbo vietų. Mažos apimties 
priekrantės žvejybos veiklos vykdytojai 
ypač priklauso nuo geros būklės žuvų 
išteklių, kaip pagrindinio pajamų šaltinio. 
Todėl EJRŽF jiems turėtų taikyti lengvatinį 
režimą skirdamas 100 proc. intensyvumo 
lygio pagalbą, be kita ko, su kontrole ir jos 
vykdymo užtikrinimu susijusiems 
veiksmams, siekiant paskatinti tausią 
žvejybos praktiką. Be to, tam tikros 
paramos sritys turėtų būti siejamos tik su 
mažos apimties žvejyba tuose laivyno 
segmentuose, kuriuose žvejybos pajėgumai 
atitinka turimas žvejybos galimybes. Be to, 
valstybės narės į savo programą turėtų 
įtraukti veiksmų planą, pagal kurį būtų 
teikiama parama siekiant išsaugoti, 
skatinti ir darniai plėtoti mažos apimties 
priekrantės žvejybą, kurią reikėtų stebėti 
remiantis rodikliais, kuriems turėtų būti 
nustatyti orientyrai ir tikslai. Be to, 
atsižvelgiant į didžiulius žvejybos laivyno 
skirtinguose Sąjungos jūrų baseinuose 
skirtumus, valstybės narės turėtų turėti 
galimybę savo programose pakoreguoti 
„mažos apimties priekrantės žvejybos“ 
apibrėžtį deramai atsižvelgdamos į jūroje 
praleidžiamą laiką, atstumą nuo kranto, 
žvejybos įrankio tipą ir sąsajas su vietos 
bendruomenėmis;
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Or. en

Pagrindimas

Pagal nacionalinius veiksmų planus turėtų būti teikiama parama mažos apimties žvejybai. 
Kalbant apie „mažos apimties žvejybos“ apibrėžtį: FAO apibrėžia „mažos apimties 
gamintojus“ kaip „gamintojus, kurie vykdo mažos apimties veiklą, palyginti su pramoniniais 
gamintojais. Praktikoje skirtumas tarp mažos ir didelės apimties gamintojų yra subjektyvus. 
Tai, kas laikoma maža apimtimi vienoje šalyje arba regione, kitur gali būti laikoma didele 
apimtimi.“ Jeigu būtų nustatyta ES lygmens mažos apimties priekrantės žvejybos apibrėžtis, 
dėl skirtingų interpretacijų valstybių narių nacionaliniame lygmenyje gali atsirasti 
diskriminacija.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) atokiausiuose regionuose, kaip 
aprašyta 2017 m. spalio 24 d. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui, Regionų 
komitetui ir Europos investicijų bankui 
„Sustiprinta ir atnaujinta strateginė 
partnerystė su ES atokiausiais 
regionais“10, susiduriama su konkrečiais 
sunkumais dėl jų atokumo, topografijos ir 
klimato, kaip nurodyta Sutarties 349 
straipsnyje, ir kuriuose esama tam tikro 
turto, kurį galima panaudoti plėtojant tvarią 
mėlynąją ekonomiką. Taigi kiekvieno 
atokiausio regiono veiksmų planas dėl 
tvarios mėlynosios ekonomikos sektorių 
vystymosi, įskaitant tausų žvejybos ir 
akvakultūros naudojimą, turėtų būti 
įtrauktas į atitinkamų valstybių narių 
programą ir tų veiksmų planų 
įgyvendinimui turėtų būti skiriama 
finansinė parama. EJRŽF lėšomis taip pat 
turėtų būti galima remti papildomų išlaidų, 
patiriamų atokiausiuose regionuose dėl jų 
vietos ir izoliuotumo, kompensavimą. 
Turėtų būti nustatyta, kokią didžiausią 
bendros finansinės paramos sumos 
procentinę dalį, tokia parama gali 

(29) atokiausiuose regionuose 
susiduriama su konkrečiais sunkumais dėl 
jų atokumo, topografijos ir klimato, kaip 
nurodyta Sutarties 349 straipsnyje, ir 
esama tam tikro turto, kurį galima 
panaudoti plėtojant tvarią mėlynąją 
ekonomiką. Taigi kiekvieno atokiausio 
regiono veiksmų planas dėl tvarios 
mėlynosios ekonomikos sektorių 
vystymosi, įskaitant tausų žvejybos ir 
akvakultūros naudojimą, turėtų būti 
įtrauktas į atitinkamų valstybių narių 
programą ir tų veiksmų planų 
įgyvendinimui turėtų būti skiriama 
finansinė parama. EJRŽF lėšomis taip pat 
turėtų būti galima remti papildomų išlaidų, 
patiriamų atokiausiuose regionuose dėl jų 
atokumo ir izoliuotumo, kompensavimą. 
Patirtis, įgyta 2014–2020 m. 
programavimo laikotarpiu, rodo, kad 
reikėtų supaprastinti papildomų išlaidų 
kompensavimo programos įgyvendinimą, 
siekiant paramos gavėjų interesų ir 
vadovaujantis Komisijos nustatytu 
supaprastinimo tikslu. Valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta daugiau lankstumo 
galimybių koreguoti skiriamas sumas per 
biudžetinį laikotarpį. Be to, atokiausiems 



PE625.439v02-00 16/66 PR\1162788LT.docx

LT

sudaryti. Be to, atokiausiems regionams 
turėtų būti taikoma didesnė pagalbos 
intensyvumo norma nei kitiems 
veiksmams;

regionams turėtų būti taikoma didesnė 
pagalbos intensyvumo norma nei kitiems 
veiksmams;

__________________

10 COM(2017) 623

Or. en

Pagrindimas

Pagal Sutarties 349 straipsnį leidžiama priimti specialias atokiausiems regionams skirtas 
priemones. Šios priemonės gali apimti žvejybos politiką, valstybės pagalbą ir naudojimosi 
struktūriniais fondais sąlygų sudarymą. Derėtų remtis 2014–2020 m. laikotarpio papildomų 
išlaidų kompensavimo programos įgyvendinimo patirtimi, kad paramos pagal šią pagrindinę 
programą gavėjams būtų skiriamos teisingos tam tikro lygio kompensacijos pagal jų 
patiriamas papildomas išlaidas. Be to, nėra jokio pagrindo nustatyti didžiausią galimą 
papildomų išlaidų kompensacijos sumą.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) siekiant užtikrinti, kad atokiausių 
regionų žvejybos sektorius išliktų, ir 
laikantis diferencijuoto požiūrio į mažas 
salas ir teritorijas, minimo 14-ame 
darnaus vystymosi tiksle (DVT), principų, 
derėtų suteikti galimybių EJRŽF, 
remiantis SESV 349 straipsniu, teikti 
paramą atokiausių regionų tradicinės ir 
smulkiosios žvejybos laivų, kurie visą savo 
laimikį iškrauna atokiausių regionų 
uostuose ir prisideda prie vietos darnaus 
vystymosi, atnaujinimui, kad būtų 
padidintas žmonių saugumas, laikomasi 
Europos higienos standartų, kovojama su 
neteisėta, nedeklaruojama ir 
nereglamentuojama žvejyba ir užtikrintas 
didesnis aplinkosauginis veiksmingumas. 
Atnaujinant žvejybos laivyną turėtų būti 
neviršijamos leidžiamos pajėgumo ribos, 
šis atnaujinimas turėtų apsiriboti senų 
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laivų pakeitimu naujais ir turėtų būti 
sudaromos sąlygos vykdyti tausią žvejybą 
ir siekti didžiausio galimo tausios žvejybos 
laimikio (MSY) tikslo. Turėtų būti 
galimybė EJRŽF remti atitinkamas 
priemones, tokias kaip tradicinės ir 
smulkiosios žvejybos laivams skirtų mažų 
laivų statyklų statyba ar modernizacija 
atokiausiuose regionuose, denio 
renovacija ar moksliniai tyrimai;

Or. en

Pagrindimas

Viešosios lėšos turi būti skiriamos smulkiosios ir tradicinės žvejybos laivyno atnaujinimui, kai 
turima tam išteklių. Kai kuriuose atokiausiuose regionuose šiuo metu laivyną sudaro medinės 
kanojos be variklių, o gausūs priekrantės žvejybos ištekliai (daugiausia pelaginės žuvys) 
tebėra nepanaudojami.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
29 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29b) siekiant palengvinti minėtus 
specifinius sunkumus atokiausiuose 
regionuose ir remiantis SESV 
349 straipsniu, turėtų būti suteiktos 
galimybės teikti valstybės pagalbą veiklai 
supaprastintos procedūros tvarka;

Or. en

Pagrindimas

Pagal Sutarties 349 straipsnį numatytos priemonės gali apimti žvejybos politiką, valstybės 
pagalbą ir naudojimosi struktūriniais fondais sąlygų sudarymą.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) EJRŽF lėšomis turėtų būti galima 
remti akvakultūros, įskaitant gėlavandenę 
akvakultūrą, skatinimą ir darnų vystymąsi 
siekiant auginti vandens gyvūnus ir augalus 
maistui ir kitoms žaliavoms gaminti. Kai 
kuriose valstybėse narėse vis dar taikomos 
sudėtingos administracinės procedūros: 
pavyzdžiui, sunku patekti į šį sektorių, 
taikomos apsunkinančios licencijų 
išdavimo procedūros, dėl kurių sektoriui 
sunku gerinti savo įvaizdį ir didinti 
gaminamų produktų konkurencingumą. 
Parama turėtų būti skiriama laikantis pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1380/2013 parengtų 
daugiamečių nacionalinių strateginių planų 
akvakultūros srityje. Visų pirma paramą 
turėtų būti galima skirti aplinkos tvarumo 
didinimui, gamybinėms investicijoms, 
inovacijoms, profesinių gebėjimų įgijimui, 
darbo sąlygų gerinimui ir kompensacinėms 
priemonėms, skirtoms svarbiausioms 
žemės ir gamtos valdymo paslaugoms 
remti. Kiti reikalavimus atitinkantys 
veiksmai turėtų būti visuomenės sveikatos 
veiksmai, akvakultūros išteklių draudimo 
sistemos ir gyvūnų sveikatos bei gerovės 
veiksmai. Tačiau gamybinių investicijų 
atveju parama turėtų būti teikiama tik
finansinėmis priemonėmis ir pagal 
„InvestEU“ programą, kurios daro didesnę 
įtaką rinkoms, todėl veiksmingiau už 
dotacijas padeda spręsti sektoriaus 
finansines problemas;

(32) EJRŽF lėšomis turėtų būti galima 
remti akvakultūros, įskaitant gėlavandenę 
akvakultūrą, skatinimą ir darnų vystymąsi 
siekiant auginti vandens gyvūnus ir augalus 
maistui ir kitoms žaliavoms gaminti, be 
kita ko, iš esmės padidinat tausią gamybą 
ir skatinant visuomenę teigiamai vertinti 
akvakultūrą. Kai kuriose valstybėse narėse 
vis dar taikomos sudėtingos 
administracinės procedūros: pavyzdžiui, 
sunku patekti į šį sektorių, taikomos 
apsunkinančios licencijų išdavimo 
procedūros, dėl kurių sektoriui sunku
kurtis, plėstis, gerinti savo įvaizdį ir didinti 
gaminamų produktų konkurencingumą. 
Parama turėtų būti skiriama laikantis pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1380/2013 parengtų 
daugiamečių nacionalinių strateginių planų 
akvakultūros srityje. Visų pirma paramą 
turėtų būti galima skirti aplinkos tvarumo 
didinimui, gamybinėms investicijoms, 
inovacijoms, profesinių gebėjimų įgijimui, 
darbo sąlygų gerinimui ir kompensacinėms 
priemonėms, skirtoms svarbiausioms 
žemės ir gamtos valdymo paslaugoms 
remti. Kiti reikalavimus atitinkantys 
veiksmai turėtų būti visuomenės sveikatos 
veiksmai, akvakultūros išteklių draudimo 
sistemos ir gyvūnų sveikatos bei gerovės 
veiksmai. Gamybinių investicijų atveju 
turėtų būti galima teikti paramą 
dotacijomis, finansinėmis priemonėmis ir 
pagal „InvestEU“ programą, kurios daro 
didesnę įtaką rinkoms, todėl veiksmingiau 
už dotacijas padeda spręsti sektoriaus 
finansines problemas;

Or. en

Pagrindimas

Vartotojas yra nepakankamai informuojamas apie ES akvakultūros vaidmenį, svarbą ir 
padėtį. Turime skatinti šios darnios veiklos plėtrą ir gerinti jos įvaizdį, visų pirma teikdami 
nuolatinę finansinę paramą iš EJRŽF. Reikėtų neatmesti dotacijų, nes mažos ir vidutinės 
įmonės negali lengvai naudotis finansinėmis priemonėmis.
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) aprūpinimas maistu taip pat 
priklauso nuo veiksmingų ir gerai 
organizuotų rinkų, kuriose gerinamas 
tiekimo grandinės ir vartotojų informavimo 
skaidrumas, stabilumas, kokybė ir įvairovė. 
Šiuo tikslu EJRŽF lėšomis turėtų būti 
galima remti prekybą žvejybos ir 
akvakultūros produktais, laikantis Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 
1379/2013 (BRO reglamentas)15 tikslų. 
Visų pirma, turėtų būti galima skirti 
paramą gamintojų organizacijų kūrimui, 
gamybos ir prekybos planų įgyvendinimui, 
naujų realizavimo rinkų skatinimui ir 
informacijos apie rinką rinkimui ir sklaidai;

(33) aprūpinimas maistu taip pat 
priklauso nuo veiksmingų ir gerai 
organizuotų rinkų, kuriose gerinamas 
tiekimo grandinės ir vartotojų informavimo 
skaidrumas, stabilumas, kokybė ir įvairovė. 
Šiuo tikslu EJRŽF lėšomis turėtų būti 
galima remti prekybą žvejybos ir 
akvakultūros produktais, laikantis Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 
1379/2013 (BRO reglamentas)15 tikslų. 
Visų pirma, turėtų būti galima skirti 
paramą, inter alia, gamintojų organizacijų 
kūrimui, gamybos ir prekybos planų 
įgyvendinimui, sandėliavimo pagalbai, 
reklamos ir komunikacijos kampanijoms, 
naujų realizavimo rinkų skatinimui, rinkų 
tyrimams, ES žvejybos ir akvakultūros 
produktų rinkos observatorijos 
(EUMOFA) išsaugojimui ir stiprinimui ir 
informacijos apie rinką rinkimui ir sklaidai;

__________________ __________________

15 2013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir 
akvakultūros produktų rinkų organizavimo, 
kuriuo iš dalies keičiami Tarybos 
reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) 
Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 104/2000 (OL L 354, 
2013 12 28, p. 1).

15 2013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir 
akvakultūros produktų rinkų organizavimo, 
kuriuo iš dalies keičiami Tarybos 
reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) 
Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 104/2000 (OL L 354, 
2013 12 28, p. 1).

Or. en

Pagrindimas

Aiškumo sumetimais svarbu paminėti pagrindines priemones, kurias galima finansuoti 
siekiant gerinti žvejybos ir akvakultūros rinkodarą. Kalbant apie sandėliavimo pagalbą: 
žvejyba yra sezoninė veikla. Todėl būtinos organizacinės priemonės, siekiant sutvarkyti 
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produkcijos perteklių, t. y. dalį produkcijos palaikyti, kol ją bus galima parduoti laimikiams 
sumažėjus.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) perdirbimo pramonė atlieka svarbų 
vaidmenį užtikrinant žvejybos ir 
akvakultūros produktų pasiūlą ir kokybę. 
EJRŽF lėšomis turėtų būti galima remti 
tikslines investicijas į tą pramonę, jeigu jos 
padeda siekti bendro rinkos organizavimo 
tikslų. Tokia parama turėtų būti suteikiama 
tik pasitelkiant finansines priemones ir 
„InvestEU“, bet ne skiriant dotacijas;

(34) perdirbimo pramonė atlieka svarbų 
vaidmenį užtikrinant žvejybos ir 
akvakultūros produktų pasiūlą ir kokybę. 
EJRŽF lėšomis turėtų būti galima remti 
tikslines investicijas į tą pramonę, jeigu jos 
padeda siekti bendro rinkos organizavimo 
tikslų. Tokia parama gali būti suteikiama 
dotacijomis, taip pat panaudojant
finansines priemones ir „InvestEU“;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant skatinti perdirbimo pramonės konkurencingumą, reikėtų teikti tęstinę paramą, 
įskaitant dotacijas. Reikėtų neatmesti dotacijų, nes mažos ir vidutinės įmonės negali lengvai 
naudotis finansinėmis priemonėmis.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34a) neskaitant jau minėtų finansuoti 
tinkamų priemonių, kitos su žvejyba ir 
akvakultūra susijusios sritys, kuriose 
turėtų būti galimybių EJRŽF teikti 
paramą, turėtų būti: konsultavimo 
paslaugos, mokslininkų ir žvejų 
partnerystės, žmogiškojo kapitalo, darbo 
vietų kūrimo ir socialinio dialogo 
rėmimas, pajamų įvairinimas ir naujų 
rūšių pajamos, parama veiklą 
pradedantiems jauniesiems žvejams, 
variklio pakeitimas kitu varikliu, 
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pavojingų meteorologinių reiškinių ir 
ekologinių avarijų atvejams skirti 
savitarpio pagalbos fondai, žvejybos 
galimybių paskirstymo sistemos, 
išsaugojimo priemonių rengimas ir 
įgyvendinimas ir regioninis 
bendradarbiavimas, žvejybos poveikio 
jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos 
pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis, su 
jūrų biologinių išteklių išsaugojimu 
susijusios inovacijos, su energijos 
vartojimo efektyvumu ir klimato kaitos 
švelninimu susijusios priemonės, 
pridėtinė vertė, produktų kokybė ir 
nepageidaujamo laimikio panaudojimas, 
žvejybos uostai, iškrovimo vietos, 
aukcionams skirtos patalpos ir 
prieplaukos, su vidaus vandenų žvejyba ir 
vidaus vandenų gyvūnija ir augalija 
susijusios priemonės, komunikacijos 
kampanijos, kuriomis siekiama gerinti 
žvejybos ir jūrų profesijų įvaizdį;

Or. en

Pagrindimas

Aiškumo sumetimais į šią konstatuojamąją dalį įtraukiamas orientacinis su žvejyba ir 
akvakultūra susijusių priemonių, kurias gali remti EJRŽF, sąrašas.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
46 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46a) Komisija taip pat turėtų pateikti 
tinkamų priemonių visuomenei 
informuoti apie žvejybos ir akvakultūros 
padėtį, esamas taisykles, socialinę ir 
ekonominę svarbą ir žuvies bei jūros 
gėrybių vartojimo naudą;

Or. en
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Pagrindimas

Visuomenė nepakankamai informuojama apie žvejybos naudą, jos sunkumus, žuvies ir jūros 
gėrybių vartojimo naudą, o sektoriaus įvaizdis labai dažnai yra blogas. Komisija turėtų 
padėti sektoriui ir valdžios institucijoms tinkamai komunikuoti ir paderinti jo įvaizdį.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) mažos apimties priekrantės žvejyba 
– žvejyba, vykdoma žvejybos laivais, kurių 
bendras ilgis mažesnis nei 12 metrų ir 
kurie nenaudoja velkamųjų įrankių, 
išvardytų Tarybos reglamento (EB) Nr. 
1967/200626 2 straipsnio 1 dalyje;

(14) mažos apimties priekrantės žvejyba 
– žvejyba, vykdoma žvejybos laivais, kurių 
bendrasis ilgis mažesnis nei 12 metrų ir 
kurie nenaudoja velkamųjų įrankių, 
išvardytų Tarybos reglamento (EB) Nr. 
1967/200626 2 straipsnio 1 punkte, nebent 
nacionalinėje veiklos programoje būtų 
nustatyta kitaip;

__________________ __________________

26 2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1967/2006 dėl žuvų 
išteklių tausojančio naudojimo Viduržemio 
jūroje valdymo priemonių, iš dalies 
keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93 
ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 
1626/94 (OL L 409, 2006 12 30, p. 11).

26 2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1967/2006 dėl žuvų 
išteklių tausojančio naudojimo Viduržemio 
jūroje valdymo priemonių, iš dalies 
keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93 
ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 
1626/94 (OL L 409, 2006 12 30, p. 11).

Or. en

Pagrindimas

FAO apibrėžia „mažos apimties gamintojus“ kaip „gamintojus, kurie vykdo mažos apimties 
veiklą, palyginti su pramoniniais gamintojais. Praktikoje skirtumas tarp mažos ir didelės
apimties gamintojų yra subjektyvus. Tai, kas laikoma maža apimtimi vienoje šalyje arba 
regione, kitur gali būti laikoma didele apimtimi.“ Jeigu būtų nustatyta ES lygmens mažos 
apimties priekrantės žvejybos apibrėžtis, dėl skirtingų interpretacijų valstybių narių 
nacionaliniame lygmenyje gali atsirasti diskriminacija.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) darnios žuvininkystės skatinimas ir 
jūrų biologinių išteklių išsaugojimas;

(1) darnios žuvininkystės skatinimas, 
siekiant užtikrinti ekonominę, socialinę ir 
aplinkosauginę naudą;

Or. en

Pagrindimas

Darni žuvininkystė apima jūrų biologinių išteklių išsaugojimą. Taigi, 1 punkto antra dalis yra 
daugžodžiavimas.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) indėlis į aprūpinimą maistu 
Sąjungoje konkurencingos ir tvarios 
akvakultūros ir rinkų priemonėmis;

(2) indėlis į aprūpinimą maistu 
Sąjungoje;

Or. en

Pagrindimas

Vienas iš Komisijos siūlomo EJRŽF prioritetų yra indėlis į aprūpinimą maistu Sąjungoje. 
Tiek žvejyba, tiek akvakultūra, taip pat ir rinkos, prisideda prie apsirūpinimo maistu 
Europoje užtikrinimo – tai turėtų būti pripažinta ir toliau skatinama. Vadovaudamasi šiuo 
prioritetu, ES privalo sudaryti sąlygas ekonominiu požiūriu perspektyviems ir 
konkurencingiems žvejybos ir akvakultūros sektoriams ir rinkoms.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Suteikiant paramą EJRŽF lėšomis 
prisidedama prie Sąjungos aplinkos 
apsaugos ir klimato kaitos švelninimo ir 
prisitaikymo prie jos tikslų įgyvendinimo. 

Suteikiant paramą EJRŽF lėšomis taip pat 
prisidedama prie Sąjungos aplinkos 
apsaugos ir klimato kaitos švelninimo ir 
prisitaikymo prie jos tikslų įgyvendinimo. 
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Tas indėlis stebimas taikant IV priede 
nustatytą metodiką.

Tas indėlis stebimas taikant IV priede 
nustatytą metodiką.

Or. en

Pagrindimas

Tai ne vienintelė sritis, prie kurios tikslų įgyvendinimo prisideda EJRŽF.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EJRŽF įgyvendinimo 2021–2027 
m. finansinis paketas yra 6 140 000 000
EUR dabartinėmis kainomis.

1. EJRŽF įgyvendinimo 2021–2027 
m. finansinis paketas yra toks pats, koks 
2014–2020 m. EJRŽF finansinis paketas 
(6 400 000 000 EUR dabartinėmis 
kainomis).

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu ypač reikalingas viešasis finansavimas, norint įveikti būsimus iššūkius, tokius kaip 
įpareigojimas iškrauti laimikį, „Brexit“ pasekmės, MSY lygių tikslai iki 2020 m., laivyno 
restruktūrizacija, vis senesnis laivynas ir maža darbo jėgos pasiūla. Todėl būtinas plataus 
užmojo žuvininkystės fondas, kuriam būtų skirti bent jau tokie patys biudžeto asignavimai, 
kokie skirti dabartiniam fondui. Taigi, reikėtų skirti tokį patį, kaip praėjusio laikotarpio, 
fondo biudžetą.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. II antraštinėje dalyje numatyto 
pasidalijamojo valdymo finansinio paketo 
dalis – 5 311 000 000 EUR dabartinėmis 
kainomis, atsižvelgiant į išskaidymą pagal 
metus, nustatytą V priede.

1. II antraštinėje dalyje numatyto 
pasidalijamojo valdymo finansinio paketo 
dalis – 90 % viso EJRŽF biudžeto 
(5 740 000 000 EUR dabartinėmis 
kainomis), atsižvelgiant į išskaidymą pagal 
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metus, nustatytą V priede.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu ypač reikalingas viešasis finansavimas, norint įveikti būsimus iššūkius, tokius kaip 
įpareigojimas iškrauti laimikį, „Brexit“ pasekmės, MSY lygių tikslai iki 2020 m., laivyno 
restruktūrizacija, vis senesnis laivynas ir maža darbo jėgos pasiūla. Todėl būtinas plataus 
užmojo žuvininkystės fondas, kuriam būtų skirti bent jau tokie patys biudžeto asignavimai, 
kokie skirti dabartiniam fondui. Taigi, reikėtų skirti tokį patį, kaip praėjusio laikotarpio, 
fondo biudžetą ir nustatyti tokią pačią procentinę dalį, skiriamą pasidalijamojo valdymo ir 
tiesiogiai valdomai paramai.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Veiksmams atokiausiuose 
regionuose kiekviena suinteresuotoji 
valstybė narė iš savo V priede nustatytos 
Sąjungos finansinės paramos skiria bent:

Išbraukta.

a) 102 000 000 EUR Azorų saloms ir 
Madeirai;

b) 82 000 000 EUR Kanarų saloms;

c) 131 000 000 EUR Gvadelupai, 
Prancūzijos Gvianai, Martinikai, Majotui, 
Reunjonui ir Sen Martenui.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata įtraukta į Va skyrių (naujas skyrius), skirtą atokiausiems regionams.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 21 straipsnyje nurodyta 
kompensacija neviršija 50 proc. 
kiekvienos 2 dalies a, b ir c punktuose 
nurodytos skiriamos sumos.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nėra jokio pagrindo nustatyti didžiausią galimą papildomų išlaidų kompensacijos sumą, nes 
šių programų tikslas – kompensuoti papildomas veiklos vykdytojų patiriamas išlaidas 
atokiausiuose regionuose.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. III antraštinėje dalyje nurodyta 
tiesioginio ir netiesioginio valdymo 
finansinio paketo dalis – 829 000 000 EUR 
dabartinėmis kainomis.

1. III antraštinėje dalyje nurodyta 
tiesioginio ir netiesioginio valdymo 
finansinio paketo dalis – 10 % viso EJRŽF 
biudžeto (640 000 000 EUR dabartinėmis 
kainomis).

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu ypač reikalingas viešasis finansavimas, norint įveikti būsimus iššūkius, tokius kaip 
įpareigojimas iškrauti laimikį, „Brexit“ pasekmės, MSY lygių tikslai iki 2020 m., laivyno 
restruktūrizacija, vis senesnis laivynas ir maža darbo jėgos pasiūla. Todėl būtinas plataus 
užmojo žuvininkystės fondas, kuriam būtų skirti bent jau tokie patys biudžeto asignavimai, 
kokie skirti dabartiniam fondui. Taigi, reikėtų skirti tokį patį, kaip praėjusio laikotarpio, 
fondo biudžetą ir nustatyti tokią pačią procentinę dalį, skiriamą pasidalijamojo valdymo ir 
tiesiogiai valdomai paramai.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) jei taikytina, 4 dalyje nurodyti 
atokiausių regionų veiksmų planai.

c) jei taikytina, 29c straipsnyje
nurodyti atokiausių regionų veiksmų 
planai.

Or. en

Pagrindimas

Reikia pakoreguoti nuorodą į atitinkamą nuostatą.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Suinteresuotosios valstybės narės 
kaip dalį savo programos parengia 
kiekvieno iš savo atokiausių regionų, 
nurodytų 6 straipsnio 2 dalyje, veiksmų 
planą, kuriame pateikia:

Išbraukta.

a) tausaus žvejybos išteklių 
naudojimo ir tvarios mėlynosios 
ekonomikos sektorių plėtros strategiją;

b) aprašymą, kokie pagrindiniai 
veiksmai numatomi ir kokios jų 
finansavimo priemonės, įskaitant:

i) struktūrinę paramą žuvininkystės 
ir akvakultūros sektoriui pagal II 
antraštinę dalį;

ii) 21 straipsnyje nurodytą papildomų 
sąnaudų kompensaciją;

iii) bet kokias kitas investicijas į tvarią 
mėlynąją ekonomiką, būtinas darniam 
pakrančių vystymuisi užtikrinti.

Or. en
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Pagrindimas

Ši nuostata įtraukta į Va skyrių (naujas skyrius), skirtą atokiausiems regionams.

Pakeitimas 30

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) jei taikytina, poreikis modernizuoti 
ar atnaujinti laivynus;

Or. en

Pagrindimas

Komisijos vertinime taip pat turi būti nagrinėjamas poreikis modernizuoti ar atnaujinti 
laivynus.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) programos indėlį išsaugant ir 
atkuriant jūrų ekosistemas, atsižvelgiant į 
tai, kad su „Natura 2000“ teritorijomis 
susijusi parama turi atitikti prioritetines 
veiksmų programas, sukurtas pagal 
Direktyvos 92/43/EEB 8 straipsnio 4 dalį;

g) programos indėlį suderinant 
ekonominius ir socialinius aspektus su 
jūrų ekosistemų išsaugojimu ir atkūrimu;

Or. en

Pagrindimas

Programos nederėtų vertinti vien tik pagal jos indėlį išsaugant ir atkuriant jūrų ekosistemas. 
Derėtų atsižvelgti ir į ekonominius ir socialinius aspektus.
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Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) padarė Tarybos reglamento (EB)
Nr. 1005/200828 42 straipsnyje, Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1224/2009 90 
straipsnyje arba kituose Europos 
Parlamento ir Tarybos priimtuose teisės 
aktuose nurodytus sunkius pažeidimus;

a) padarė Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1005/200828 42 straipsnyje, Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1224/2009 90 
straipsnyje arba kituose Europos 
Parlamento ir Tarybos vykdant BŽP 
priimtuose teisės aktuose nurodytus 
sunkius pažeidimus;

__________________ __________________

28 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1005/2008 
nustatantis Bendrijos sistemą, kuria 
siekiama užkirsti kelią neteisėtai, 
nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai 
žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, 
iš dalies keičiantis reglamentus (EEB) Nr. 
2847/93, (EB) Nr. 1936/2001 ir (EB) Nr. 
601/2004 bei panaikinantis reglamentus 
(EB) Nr. 1093/94 ir (EB) Nr. 1447/1999 
(OL L 286, 2008 10 29, p. 1).

28 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1005/2008 
nustatantis Bendrijos sistemą, kuria 
siekiama užkirsti kelią neteisėtai, 
nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai 
žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, 
iš dalies keičiantis reglamentus (EEB) Nr. 
2847/93, (EB) Nr. 1936/2001 ir (EB) Nr. 
601/2004 bei panaikinantis reglamentus 
(EB) Nr. 1093/94 ir (EB) Nr. 1447/1999 
(OL L 286, 2008 10 29, p. 1).

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda į kitus teisės aktus yra neaiški ir dviprasmiška, taigi, atsiranda teisinis netikrumas. 
Todėl turėtų būti nurodyta, kad ES teisės aktai, kalbant apie sunkius pažeidimus, turi būti 
priimti vykdant BŽP, kaip ir yra šiuo metu galiojančiame Reglamente (ES) Nr. 508/2014.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Paramos gavėjas po paraiškos 
pateikimo turi toliau atitikti 1 dalyje 
nurodytas priimtinumo sąlygas per visą 
veiksmo įgyvendinimo laikotarpį bei per 
penkerių metų laikotarpį po galutinio 

2. Paramos gavėjas po paraiškos 
pateikimo turi toliau atitikti 1 dalyje 
nurodytas priimtinumo sąlygas per visą 
veiksmo įgyvendinimo laikotarpį.
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mokėjimo gavimo.

Or. en

Pagrindimas

Paramos gavėjas turėtų būti laikomas atsakingu tik už tai, kas vyksta iki paraiškos gauti 
finansavimą ir veiksmų įgyvendinimo laikotarpiu. Ši priemonė, įtraukta į ankstesnį EJRŽF, 
yra neproporcinga, nes nustatomos dvigubos sankcijos.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis

Tinkami finansuoti veiksmai

EJJRŽF gali remti įvairius valstybių 
narių programose numatytus veiksmus, 
jeigu tie veiksmai patenka į vieną ar 
daugiau šiame reglamente nustatytų 
prioritetinių sričių.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant teisinio aiškumo ir tikrumo veiklos vykdytojams ir valstybėms narėms, reglamento 
tekste turi būti aiškiai paminėtas principas „leidžiama viskas, kas nedraudžiama“.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) pagrindinio ar pagalbinio variklio 
pakeitimas kitu arba modernizacija, 
nebent šiame reglamente būtų numatyta 
kitaip;

Or. en
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Pagrindimas

EJRŽF turėtų būti suteikta galimybė remti šias priemones, laikantis tam tikrų sąlygų 
(16 straipsnis).

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) rinkos intervencijos mechanizmai, 
kuriais siekiama laikinai arba visam laikui 
pašalinti žvejybos ar akvakultūros 
produktus iš rinkos, siekiant sumažinti 
pasiūlą ir taip užkirsti kelią kainų 
mažėjimui arba paskatinti kainų didėjimą; 
kartu ir sandėliavimo veiksmai logistikos 
grandinėje, dėl kurių tyčia ar netyčia 
pasireiškia toks pat poveikis;

i) rinkos intervencijos mechanizmai, 
kuriais siekiama laikinai arba visam laikui 
pašalinti žvejybos ar akvakultūros 
produktus iš rinkos, siekiant sumažinti 
pasiūlą ir taip užkirsti kelią kainų 
mažėjimui arba paskatinti kainų didėjimą;

Or. en

Pagrindimas

Žvejyba yra sezoninė veikla ir jos laimikis gali būti neužtikrintas; kartais laimikis viršija 
rinkos poreikius. Todėl veiklos vykdytojams būtinos galimybės sutvarkyti produkcijos 
perteklių, t. y. dalį produkcijos sandėliuoti, kol ją bus galima parduoti laimikiams sumažėjus. 
To siekiant, EJRŽF turi ir toliau teikti paramą gamintojų organizacijoms, kai reikia laikino 
sandėliavimo priemonių žvejybos produktams, skirtiems žmonėms vartoti.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) investicijos į žvejybos laivų 
įrengimą, būtini siekiant įvykdyti Sąjungos 
arba nacionalinės teisės reikalavimus, 
įskaitant reikalavimus, susijusius su 
Sąjungos įsipareigojimais, prisiimtais 
regioninėse žvejybos valdymo 
organizacijose;

j) investicijos į žvejybos laivų 
įrengimą, būtini siekiant įvykdyti Sąjungos 
arba nacionalinės teisės reikalavimus, 
įskaitant reikalavimus, susijusius su 
Sąjungos įsipareigojimais, prisiimtais 
regioninėse žvejybos valdymo 
organizacijose. Ši nuostata netaikoma tais 
atvejais, kai šiame reglamente numatyta 
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kitaip arba kai Sąjungos ar nacionalinės 
teisės aktai lemia dideles veiklos vykdytojų 
išlaidas.

Or. en

Pagrindimas

Joks Sąjungos ar nacionalinės teisės aktas neturėtų sukelti neproporcingų išlaidų veiklos 
vykdytojams. Jeigu visgi taip yra, tada EJRŽF turėtų kompensuoti tokias išlaidas.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
2 antraštinės dalies 2 skyriaus pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prioritetas 1. Darnios žuvininkystės 
skatinimas ir jūrų biologinių išteklių 
išsaugojimas

Prioritetas 1. Darnios žuvininkystės 
skatinimas, siekiant užtikrinti ekonominę, 
socialinę ir aplinkosauginę naudą.

Or. en

Pagrindimas

Darni žuvininkystė apima jūrų biologinių išteklių išsaugojimą. Taigi, pavadinimo antra dalis 
yra daugžodžiavimas.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Nedarant poveikio 1 ir 2 dalies 
nuostatoms, EJRŽF, kai turima lėšų, gali 
remti minėtas investicijas į tausiuosius 
laivus, kurių bendrasis ilgis mažesnis nei 
24 metrai, jeigu mažos apimties veiklos 
vykdytojams teikiama pirmenybė atrankos 
procese.

Or. en
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Pagrindimas

Tam tikrų žvejybos laivynų atvejais, jeigu turima lėšų, reikėtų leisti taikyti laivyno 
modernizacijos ir atnaujinimo strategiją mažiau nei 24 metrai ilgio tausiesiems laivams. 
Derėtų nepamiršti, kad ES laivynas yra vidutiniškai 25–30 metų senumo. Be to, atsižvelgiant į 
IMO strategiją dėl laivų išmetamo ŠESD kiekio mažinimo, kuria siekiama iki 2050 m. bent 
50 % sumažinti bendrą per metus išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, bus 
reikalaujama, kad didesni laivai pakeistų savo variklius, kad prisitaikytų ir laikytųsi šio 
tarptautinio tikslo.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) žvejybos laivas yra įregistruotas 
kaip naudojamas ir paskutinius trejus
kalendorinius metus, einančius prieš metus, 
kuriais pateikta paraiška gauti paramą, ne 
mažiau kaip 120 dienų per metus jis vykdė 
žvejybos veiklą jūroje;

c) žvejybos laivas yra įregistruotas 
kaip naudojamas ir paskutinius dvejus
kalendorinius metus, einančius prieš metus, 
kuriais pateikta paraiška gauti paramą, ne 
mažiau kaip 90 dienų per metus jis vykdė 
žvejybos veiklą jūroje;

Or. en

Pagrindimas

Toks laikotarpis nustatytas dabartinio EJRŽF reglamento 34 straipsnyje.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) žvejai, kurie per paskutinius dvejus 
kalendorinius metus iki paraiškos 
paramai gauti pateikimo dienos ne 
mažiau kaip 90 dienų per metus dirbo 
jūroje Sąjungos žvejybos laive, kurio 
veikla nutraukiama visam laikui, taip pat 
gali pasinaudoti šia priemone. Atitinkami 
žvejai faktiškai nutraukia visą žvejybos 
veiklą. Paramos gavėjas kompetentingai 
institucijai pateikia įrodymus, kad jis 
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faktiškai nutraukė žvejybos veiklą. Tuo 
atveju, jei praėjus mažiau kaip dvejų metų 
laikotarpiui nuo paraiškos paramai gauti 
pateikimo dienos žvejys atnaujina 
žvejybos veiklą, kompensacija grąžinama 
pagal pro rata temporis principą.

Or. en

Pagrindimas

EJRŽF reglamentas turi užtikrinti, kad ne tik žvejybos laivo savininkas, bet ir žvejai taip pat 
galėtų pasinaudoti šia finansine parama. Taip buvo nustatyta dabartinio EJRŽF reglamento 
34 straipsnyje.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 2 dalyje minima žvejybos veiklos 
nutraukimo visam laikui parama 
įgyvendinama skiriant su sąnaudomis 
nesusijusį finansavimą, kaip numatyta 
Reglamento (ES) Nr. [reglamento, kuriuo 
nustatomos bendrosios nuostatos] 46 
straipsnio a punkte ir 89 straipsnyje, ir 
grindžiama:

Išbraukta.

a) sąlygų įvykdymu, kaip numatyta 
Reglamento (ES) Nr. [reglamento, kuriuo 
nustatomos bendrosios nuostatos] 46 
straipsnio a punkto i papunktyje, ir

b) rezultatų pasiekimu, kaip 
numatyta Reglamento (ES) Nr. 
[reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos] 46 straipsnio a 
punkto ii papunktyje.

Komisijai pagal 52 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatomos a punkte nurodytos 
sąlygos, susijusios su Reglamento (ES) 
Nr. 1380/2013 7 straipsnyje nurodytų 
išsaugojimo priemonių įgyvendinimu.
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Or. en

Pagrindimas

Šios Komisijos siūlomos nuostatos lemtų teisinį netikrumą, dėl kurio valstybės narės nenorėtų 
prašyti paramos tokiems veiksmams.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Neeilinis žvejybos veiklos nutraukimas Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas

Or. en

Pagrindimas

Laikino veiklos nutraukimo parama yra labai svarbi siekiant gerinti išteklių būklę, visų pirma 
kalbant apie žvejybos draudimo laikotarpius, ir tuo pačiu metu žvejams iš dalies kompensuoti 
prarandamas pajamas.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EJRŽF lėšomis gali būti remiama 
kompensacija už neeilinį žvejybos veiklos 
nutraukimą dėl:

1. EJRŽF lėšomis gali būti remiama 
kompensacija už laikiną žvejybos veiklos 
nutraukimą dėl:

Or. en

Pagrindimas

Laikino veiklos nutraukimo parama yra labai svarbi siekiant gerinti išteklių būklę, visų pirma 
kalbant apie žvejybos draudimo laikotarpius, ir tuo pačiu metu žvejams iš dalies kompensuoti 
prarandamas pajamas.
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Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) išsaugojimo priemonių, nurodytų 
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 7 
straipsnio 1 dalies a, b, c ir j punktuose, 
arba lygiaverčių regioninių žvejybos 
valdymo organizacijų priimtų išsaugojimo 
priemonių, jie jos taikomos Sąjungai;

a) išsaugojimo priemonių, nurodytų 
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 7 
straipsnyje, įskaitant biologinio išteklių 
atsikūrimo laikotarpius, bet neįskaitant 
BLSK ir kvotų, arba lygiaverčių regioninių 
žvejybos valdymo organizacijų priimtų 
išsaugojimo priemonių, jie jos taikomos 
Sąjungai;

Or. en

Pagrindimas

Dabartinis EJRŽF reglamentas apima visas išsaugojimo priemones, nurodytas pagrindinio 
BŽP reglamento 7 straipsnyje, įskaitant biologinio išteklių atsikūrimo laikotarpius, bet 
neįskaitant BLSK ir kvotų. Taip pat turėtų būti padaryta ir pagal naują EJRŽF reglamentą.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nenugalimos jėgos aplinkybių 
sąlygotos tausios žvejybos partnerystės 
susitarimo arba jo protokolo taikymo 
pertraukos; arba

c) tausios žvejybos partnerystės 
susitarimo arba jo protokolo taikymo 
pertraukos arba nepratęsimo; arba

Or. en

Pagrindimas

Tausios žvejybos partnerystės susitarimo galiojimo nepratęsimas gali paralyžiuoti veiklos 
vykdytojų veiklą ir EJRŽF turėtų teikti paramą tokiais laikino veiklos nutraukimo atvejais. 
Terminas „nenugalima jėga“ lemtų teisinį neaiškumą.
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Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) gaivalinių nelaimių ar ekologinių 
įvykių, kuriuos oficialiai pripažino 
atitinkamos valstybės narės 
kompetentingos institucijos.

d) gaivalinių nelaimių ar ekologinių 
įvykių arba avarijų vykdant žvejybos 
veiklą jūroje, kuriuos oficialiai pripažino 
atitinkamos valstybės narės 
kompetentingos institucijos.

Or. en

Pagrindimas

Avarijų jūroje atvejai yra tinkami finansuoti pagal dabartinio EJRŽF reglamentą ir ši 
priemonė turėtų būti ir toliau taikoma.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyta parama gali būti 
teikiama tik jei:

Išbraukta.

a) atitinkamo laivo komercinė veikla 
yra sustabdyta bent 90 dienų iš eilės ir

b) ekonominiai nuostoliai dėl veiklos 
nutraukimo siekia daugiau kaip 30 proc. 
atitinkamos įmonės metinės apyvartos, 
apskaičiuotos remiantis vidutine tos 
įmonės apyvarta per pastaruosius trejus 
kalendorinius metus.

Or. en

Pagrindimas

Pagal siūlomą formuluotę priemonė būtų pernelyg apribota ir nelanksti. Komisija siūlo du 
naujus reikalavimus, kurie nebuvo įtraukti į ankstesnį EJRŽF reglamentą. Pagal siūlomą 
formuluotę priemonė suteikia nepakankamai lankstumo galimybių teikti paraišką dėl šios 
kompensacijos. Naujajame EJRŽF reglamente turėtų būti atsisakyta griežtų tinkamumo 



PE625.439v02-00 38/66 PR\1162788LT.docx

LT

finansuoti kriterijų ir daugiau dėmesio skirta tam, kad būtų pasiekti tikslai ir įvykdyti 
uždaviniai.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) žvejybos laivų, kurie įregistruoti 
kaip naudojami ir kurie per paskutinius 
trejus kalendorinius metus, einančius prieš 
metus, kuriais pateikta paraiška gauti 
paramą, ne mažiau kaip 120 dienų per 
metus vykdė žvejybos veiklą jūroje, 
savininkams arba

a) žvejybos laivų, kurie įregistruoti 
kaip naudojami ir kurie per paskutinius 
dvejus kalendorinius metus, einančius prieš 
metus, kuriais pateikta paraiška gauti 
paramą, ne mažiau kaip 120 dienų vykdė 
žvejybos veiklą jūroje, savininkams arba

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti nuostatos derėjimą su dabartinio teisės akto 
formuluotėmis.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) žvejams, kurie per paskutinius 
trejus kalendorinius metus, einančius prieš 
metus, kuriais pateikta paraiška gauti 
paramą, ne mažiau kaip 120 dienų per 
metus dirbo jūroje Sąjungos žvejybos 
laive, kurio veikla nutraukiama 
neeilinėmis aplinkybėmis.

b) žvejams, kurie per paskutinius 
dvejus kalendorinius metus, einančius prieš 
metus, kuriais pateikta paraiška gauti 
paramą, ne mažiau kaip 120 dienų dirbo 
jūroje Sąjungos žvejybos laive, kurio 
veikla laikinai nutraukiama.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti nuostatos derėjimą su dabartinio teisės akto 
formuluotėmis.
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Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) būtinų privalomų laivo buvimo 
vietos nustatymo ir elektroninio duomenų 
perdavimo sistemų, naudojamų kontrolės 
tikslais, sudedamųjų dalių pirkimą ir 
įrengimą laivuose – tik mažos apimties 
priekrantės žvejybos laivų atveju;

a) būtinų laivo buvimo vietos 
nustatymo ir elektroninio duomenų 
perdavimo sistemų, naudojamų kontrolės 
tikslais, sudedamųjų dalių pirkimą ir 
įrengimą laivuose – tik mažos apimties 
priekrantės žvejybos laivų atveju;

Or. en

Pagrindimas

Parama turėtų nepriklausyti nuo to, ar priemonė yra privaloma ar ne.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) būtinų privalomų nuotolinio 
elektroninio stebėjimo sistemų, naudojamų 
kontroliuojant Reglamento (ES) Nr. 
1380/2013 15 straipsnyje nurodyto 
įpareigojimo iškrauti laimikį įgyvendinimą, 
sudedamųjų dalių pirkimą ir įrengimą 
laivuose;

b) būtinų nuotolinio elektroninio 
stebėjimo sistemų, naudojamų 
kontroliuojant Reglamento (ES) Nr. 
1380/2013 15 straipsnyje nurodyto 
įpareigojimo iškrauti laimikį įgyvendinimą, 
sudedamųjų dalių pirkimą ir įrengimą 
laivuose;

Or. en

Pagrindimas

Parama turėtų nepriklausyti nuo to, ar priemonė yra privaloma ar ne.
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Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) privalomų nuolatinio varomojo 
variklio galios matavimo ir įrašymo 
prietaisų pirkimą ir įrengimą laivuose.

c) nuolatinio varomojo variklio galios 
matavimo ir įrašymo prietaisų pirkimą ir 
įrengimą laivuose.

Or. en

Pagrindimas

Parama turėtų nepriklausyti nuo to, ar priemonė yra privaloma ar ne.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EJRŽF lėšomis gali būti remiamas 
žuvininkystės valdymo ir mokslo 
reikmėms skirtų duomenų rinkimas, 
valdymas ir naudojimas, kaip numatyta 
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 25 
straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 27 straipsnyje ir 
konkrečiau nurodyta Reglamente (ES) Nr. 
2017/1004, remiantis Reglamento (ES) Nr. 
2017/1004 6 straipsnyje nurodytais 
nacionaliniais darbo planais.

1. EJRŽF lėšomis gali būti remiamas 
žvejybos ir akvakultūros valdymo ir 
mokslo reikmėms skirtų duomenų 
rinkimas, valdymas ir naudojimas, kaip 
numatyta Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 
25 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 27 straipsnyje 
ir konkrečiau nurodyta Reglamente (ES) 
Nr. 2017/1004, remiantis Reglamento (ES) 
Nr. 2017/1004 6 straipsnyje nurodytais 
nacionaliniais darbo planais.

Or. en

Pagrindimas

EJRŽF taip pat turėtų remti akvakultūros duomenų rinkimą.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21 straipsnis Išbraukta.

Su žvejybos ir akvakultūros produktais 
susijusių papildomų išlaidų atokiausiuose 

regionuose kompensavimas

1. EJRŽF gali remti papildomų 
išlaidų, kurias patiria tam tikrų žvejybos ir 
akvakultūros produktų žvejyba, auginimu, 
perdirbimu ir prekyba užsiimantys 
atokiausių regionų, nurodytų 6 straipsnio 
2 dalyje, paramos gavėjai.

2. Taikydama 7 dalyje nustatytus 
kriterijus kiekviena atitinkama valstybė 
narė 1 dalyje nurodytiems regionams 
nustato žvejybos ir akvakultūros 
produktų, už kuriuos galima gauti 
kompensaciją, sąrašą ir nurodo, už kokį 
tų produktų kiekį skiriama kompensacija.

3. Sudarydamos 2 dalyje nurodytą
sąrašą ir nustatydamos kiekius valstybės 
narės atsižvelgia į visus susijusius 
veiksnius, pirmiausia į poreikį užtikrinti, 
kad kompensacija būtų suderinama su 
BŽP taisyklėmis.

4. Kompensacija neskiriama šiems 
žvejybos ir akvakultūros produktams:

a) sužvejotiems trečiųjų šalių laivų, 
išskyrus žvejybos laivus, plaukiojančius su 
Venesuelos vėliava ir vykdančius veiklą 
Sąjungos vandenyse, kaip numatyta 
Tarybos sprendime (ES) 2015/156531;

b) sužvejotiems Sąjungos žvejybos 
laivų, kurie nėra registruoti kurio nors iš 
1 dalyje nurodytų regionų uoste;

c) importuotiems iš trečiųjų šalių.

5. 4 dalies b punktas netaikomas, jei 
atitinkamo atokiausio regiono perdirbimo 
pramonės esami pajėgumai viršija 
tiekiamos žaliavos kiekį.

6. Skiriant kompensaciją paramos 
gavėjams, vykdantiems 1 dalyje nurodytą 
veiklą atokiausiuose regionuose arba 
turintiems tų regionų uoste užregistruotą 
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laivą, siekiant išvengti pernelyg didelio 
kompensavimo, atsižvelgiama į:

a) papildomas su kiekvienu žvejybos 
ar akvakultūros produktu arba produktų 
kategorija susijusias išlaidas, patirtas dėl 
atitinkamiems regionams būdingų 
sunkumų, ir

b) bet kokios rūšies viešąją 
intervenciją, turinčią poveikį papildomų 
išlaidų dydžiui.

7. Komisijai pagal 52 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi 
papildomų išlaidų, patirtų dėl 
atitinkamiems regionams būdingų 
sunkumų, apskaičiavimo kriterijai.

__________________

312015 m. rugsėjo 14 d. Tarybos 
sprendimas 2015/1565 dėl Deklaracijos 
dėl žvejybos galimybių ES vandenyse 
suteikimo su Venesuelos Bolivaro 
Respublikos vėliava plaukiojantiems 
žvejybos laivams prie Prancūzijos Gvianos 
priekrantės vandenų esančioje išskirtinėje 
ekonominėje zonoje patvirtinimo Europos 
Sąjungos vardu (OL L 244, 2015 9 14, p. 
55).

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata perkelta į Va skyrių (naujas skyrius), skirtą atokiausiems regionams.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) stacionarių arba kilnojamų 
įrenginių, skirtų jūrų gyvūnijai ir 
augalijai apsaugoti ir praturtinti, ir 
smulkiosios žvejybos atokiausiuose 
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regionuose atveju – tradicinių inkarinių 
žuvų suburiamųjų įrenginių statymą, 
modernizavimą arba įrengimą, įskaitant 
mokslinį parengimą, stebėjimą ir 
įvertinimą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama įtraukti dabartinio EJRŽF reglamento 40 straipsnio 1b dalį ir 
paaiškinti jos taikymo sritį, aiškiai nurodant inkarinius žuvų suburiamuosius įrenginius 
atokiausiuose regionuose. Šie įrenginiai yra būtini mažos apimties žvejybai tuose regionuose.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
2 antraštinės dalies 3 skyriaus pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 prioritetas. Indėlis į aprūpinimą maistu 
Sąjungoje konkurencingos ir tvarios 
akvakultūros ir rinkų priemonėmis

2 prioritetas. Indėlis į aprūpinimą maistu 
Sąjungoje

Or. en

Pagrindimas

Vienas iš Komisijos siūlomo EJRŽF prioritetų yra indėlis į aprūpinimą maistu Sąjungoje. 
Tiek žvejyba, tiek akvakultūra, taip pat ir rinkos, prisideda prie apsirūpinimo maistu 
Europoje užtikrinimo – tai turėtų būti pripažinta ir toliau skatinama. Vadovaudamasi šiuo 
prioritetu, ES privalo sudaryti sąlygas ekonominiu požiūriu perspektyviems ir 
konkurencingiems žvejybos ir akvakultūros sektoriams ir rinkoms.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Gamybinės investicijos į 
akvakultūrą pagal šį straipsnį gali būti 
remiamos tik Reglamento (ES) Nr. 
[reglamento, kuriuo nustatomos bendrosios 

3. Gamybinės investicijos į 
akvakultūrą pagal šį straipsnį gali būti 
remiamos dotacijomis, Reglamento (ES) 
Nr. [reglamento, kuriuo nustatomos 
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nuostatos] 52 straipsnyje numatytomis 
finansinėmis priemonėmis ir pagal 
„InvestEU“ programą, kaip numatyta to 
reglamento 10 straipsnyje.

bendrosios nuostatos] 52 straipsnyje 
numatytomis finansinėmis priemonėmis ir 
pagal „InvestEU“ programą, kaip numatyta 
to reglamento 10 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų neatmesti paramos dotacijomis galimybių, nes mažos ir vidutinės įmonės negali 
lengvai naudotis finansinėmis priemonėmis.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23a straipsnis

Akvakultūros statistinės informacijos 
tinklas

1. EJRŽF gali remti akvakultūros 
valdymui reikalingų duomenų rinkimo, 
tvarkymo ir naudojimo veiklą, kaip 
numatyta Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 
34 straipsnio 1 dalies a ir e punktuose ir 
35 straipsnio 1 dalies d punkte, siekiant 
sukurti Akvakultūros statistinės 
informacijos tinklą (ASIN-RISA) ir 
parengti jam įgyvendinti reikalingus 
nacionalinius darbo planus.

2. Nukrypstant nuo 2 straipsnio, šio 
straipsnio 1 dalyje nurodyta parama taip 
pat gali būti skiriama ne Sąjungos 
teritorijoje vykdomiems veiksmams.

3. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriais nustatomos taisyklės, 
susijusios su 1 dalyje nurodyto tinklo 
ASIN-RISA kūrimo procedūromis, forma 
ir tvarkaraščiais. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 53 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos patariamosios procedūros.

4. Komisija ne vėliau kaip metų, einančių 
prieš metus, nuo kurių turi būti pradėtas 
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taikyti darbo planas, gruodžio 31 d. gali 
priimti įgyvendinimo aktus, kuriais 
patvirtinami arba iš dalies keičiami 1 
dalyje nurodyti nacionaliniai darbo 
planai. Tie įgyvendinimo aktai priimami 
laikantis 53 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
patariamosios procedūros.

Or. en

Pagrindimas

Akvakultūros valdymui reikalingų duomenų rinkimas, tvarkymas ir naudojimas yra būtinas ir 
turėtų būti EJRŽF remiamas.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kalbant apie Reglamento (ES) 
Nr. 1379/2013 28 straipsnyje nurodytų 
gamybos ir prekybos planų rengimą ir 
įgyvendinimą, atitinkama valstybė narė 
gali skirti 50 % finansinės paramos 
išankstinį mokėjimą patvirtinus gamybos 
ir prekybos planą pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1379/2013 28 straipsnio 3 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata įtraukta į dabartinį EJRŽF reglamentą (66 straipsnis). Siekiant išvengti valstybių 
narių konkurencijos iškraipymų, svarbu išlaikyti bendras įgyvendinimo taisykles.

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Per metus vienai gamintojų 
organizacijai suteikta parama pagal šį 
straipsnį negali viršyti 3 % tos gamintojų 
organizacijos per ankstesnius trejus 
kalendorinius metus rinkai pateiktos 
produkcijos vidutinės metinės vertės. 
Naujai pripažintai gamintojų 
organizacijai ta per metus suteikta 
parama negali viršyti 3 % šios 
organizacijos narių per ankstesnius trejus 
kalendorinius metus rinkai pateiktos 
produkcijos vidutinės metinės vertės.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata įtraukta į dabartinį EJRŽF reglamentą (66 straipsnis). Siekiant išvengti valstybių 
narių konkurencijos iškraipymų, svarbu išlaikyti bendras įgyvendinimo taisykles.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. 2 dalyje nurodyta parama teikiama 
tik gamintojų organizacijoms ir gamintojų 
organizacijų asociacijoms.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata įtraukta į dabartinį EJRŽF reglamentą (66 straipsnis). Siekiant išvengti valstybių 
narių konkurencijos iškraipymų, svarbu išlaikyti bendras įgyvendinimo taisykles.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Parama pagal šį straipsnį teikiama 
tik Reglamento (ES) Nr. [reglamento, 
kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos] 
52 straipsnyje numatytomis finansinėmis 
priemonėmis ir pagal „InvestEU“ 
programą, kaip numatyta to reglamento 10 
straipsnyje.

2. Parama pagal šį straipsnį gali būti 
teikiama dotacijomis, Reglamento (ES) Nr. 
[reglamento, kuriuo nustatomos bendrosios 
nuostatos] 52 straipsnyje numatytomis 
finansinėmis priemonėmis ir pagal 
„InvestEU“ programą, kaip numatyta to 
reglamento 10 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų neatmesti paramos dotacijomis galimybių, nes mažos ir vidutinės įmonės negali 
lengvai naudotis finansinėmis priemonėmis.

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25a straipsnis

Sandėliavimo pagalba

1. EJRŽF gali remti kompensacijas 
pripažintoms gamintojų organizacijoms ir 
gamintojų organizacijų asociacijoms, 
kurios sandėliuoja Reglamento (ES) Nr. 
1379/2013 II priede išvardytus žvejybos 
produktus, jei tie produktai sandėliuojami 
pagal to reglamento 30 ir 31 straipsnius, 
šiomis sąlygomis:

a) sandėliavimo pagalba neviršija 
veiksmų, reikalingų atitinkamų produktų 
rinkų stabilizavimui ir jų sandėliavimui, 
techninių ir finansinių išlaidų sumos;

b) sandėliavimo pagalbos lėšomis tinkami 
finansuoti kiekiai neviršija 15 % 
atitinkamų produktų metinio kiekio, kurį 
gamintojų organizacija pateikia prekybai;

c) finansinė parama per metus neviršija 
gamintojų organizacijos narių 2016–
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2018 m. laikotarpiu rinkai pateiktos 
produkcijos 2 % vidutinės metinės vertės. 
Taikant šį punktą, kai gamintojų 
organizacijos narys 2016–2018 m. 
laikotarpiu rinkai produkcijos nepateikė, 
atsižvelgiama į to nario pirmųjų trejų 
gamybos metų rinkai pateiktos 
produkcijos vidutinę metinę vertę.

2. 1 dalyje nurodyta parama teikiama tik 
tuo atveju, jeigu produktai pateikiami 
žmonėms vartoti.

3. Valstybės narės savo teritorijose 
taikytiną techninių ir finansinių išlaidų 
sumą nustato tokiu būdu:

a) techninės išlaidos kasmet 
skaičiuojamos remiantis tiesioginėmis 
išlaidomis, susijusiomis su atitinkamų 
produktų rinkų stabilizavimui ir jų 
sandėliavimui reikalingais veiksmais;

b) finansinės išlaidos kasmet 
skaičiuojamos taikant kiekvienoje 
valstybėje narėje kasmet nustatomą 
palūkanų normą. Šios techninės ir 
finansinės išlaidos skelbiamos viešai.

4. Valstybės narės atlieka patikras, 
siekdamos užtikrinti, kad produktai, kurių 
sandėliavimui teikiama pagalba, atitiktų 
šiame straipsnyje nustatytas sąlygas. 
Tokių tikrinimų tikslais sandėliavimo 
pagalbos gavėjai veda kiekvienos 
kategorijos produktų, padėtų į sandėlį, o 
vėliau vėl pateiktų rinkai žmonėms 
vartoti, atsargų apskaitą.

Or. en

Pagrindimas

Žvejyba yra sezoninė veikla ir jos laimikis gali būti neužtikrintas; kartais laimikis viršija 
rinkos poreikius. Todėl veiklos vykdytojams būtinos galimybės sutvarkyti produkcijos 
perteklių, t. y. dalį produkcijos sandėliuoti, kol ją bus galima parduoti laimikiams sumažėjus. 
To siekiant, EJRŽF turi ir toliau teikti paramą gamintojų organizacijoms, kai reikia laikino 
sandėliavimo priemonių žvejybos produktams, skirtiems žmonėms vartoti.
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Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a skyriaus (naujo) pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Va SKYRIUS

Atokiausi regionai

Or. en

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
29 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29a straipsnis

Pasidalijamojo valdymo biudžeto ištekliai

1. Veiksmams atokiausiuose regionuose 
kiekviena atitinkama valstybė narė iš jai V 
priede nustatytos Sąjungos finansinės 
paramos skiria bent:

a) 102 000 000 EUR Azorų saloms ir 
Madeirai;

b) 86 100 000 EUR Kanarų saloms;

c) 131 000 000 EUR Gvadelupai, 
Prancūzijos Gvianai, Martinikai, Majotui, 
Reunjonui ir Sen Martenui.

2. Kiekviena valstybė narė nustato, kokia 
1 dalyje nustatyto finansinio paketo dalis 
bus rezervuota 21 straipsnyje nurodytoms 
kompensacijoms.

3. Nukrypstant nuo šio reglamento 
9 straipsnio 8 dalies ir Reglamento (ES) 
Nr. [Bendrųjų nuostatų reglamentas] 
19 straipsnio 2 dalies, siekdamos 
atsižvelgti į kintančias sąlygas, valstybės 
narės gali kasmet koreguoti tinkamų 
finansuoti žuvininkystės produktų sąrašą 
ir kiekį, taip pat 29d straipsnyje nurodytos 
kompensacijos dydį su sąlyga, kad 
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neviršijamos šio straipsnio 1 ir 2 dalyse 
nurodytos sumos. 

Korekcijas galima daryti tik tokias, kokios 
papildo tos pačios valstybės narės kito 
regiono kompensacijų planus. Valstybės 
narės apie korekcijas praneša Komisijai iš 
anksto.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata įtraukta į Komisijos pasiūlymą (6 straipsnio 2 dalis). Pakeitimas dėl Kanarų 
saloms skirto biudžeto daromas siekiant atsižvelgti į programavimą pagal dabartinį EJRŽF ir 
realius šiandienos poreikius. Be to, nėra jokio pagrindo nustatyti didžiausią galimą 
papildomų išlaidų kompensacijos sumą.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
29 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29b straipsnis

Veiksmų planas

Atitinkamos valstybės narės kaip dalį savo 
programos parengia kiekvieno iš savo 
atokiausių regionų veiksmų planą, 
kuriame pateikia:

a) tausaus žvejybos išteklių naudojimo ir 
tvarios mėlynosios ekonomikos sektorių 
plėtros strategiją;

b) aprašymą, kokie pagrindiniai veiksmai 
numatomi ir kokios jų finansavimo 
priemonės, įskaitant:

i) struktūrinę paramą žvejybos ir 
akvakultūros sektoriui pagal II antraštinę 
dalį;

ii) 29d straipsnyje nurodytą papildomų 
išlaidų kompensaciją, įskaitant 
atitinkamos valstybės narės apskaičiuotas 
papildomų išlaidų sumas ir 
kompensacijoms numatytas pagalbos 
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sumas;

iii) bet kokias kitas investicijas į tvarią 
mėlynąją ekonomiką, būtinas darniam 
pakrančių vystymuisi užtikrinti.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata įtraukta į Komisijos pasiūlymą (9 straipsnio 3 dalies b punktas). Kalbant apie 
pridedamą ii papunktį: papildomų išlaidų kompensacija turi būti patvirtinta iš anksto, 
siekiant užtikrinti finansinį ir teisinį tikrumą paramos gavėjams, vykdantiems kasdienę veiklą.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
29 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29c straipsnis

Mažos apimties žvejybos laivynų 
atnaujinimas ir su tuo susijusios 

priemonės

1. Nedarant poveikio 16 straipsniui, 
EJRŽF atokiausiuose regionuose gali 
remti:

a) mažos apimties žvejybos laivynų, kurie 
visą savo laimikį iškrauna atokiausių 
regionų uostuose, atnaujinimą, kad būtų 
padidintas žmonių saugumas, laikomasi 
Sąjungos higienos standartų, kovojama su 
neteisėta, nedeklaruojama ir 
nereglamentuojama žvejyba ir užtikrintas 
didesnis aplinkosauginis veiksmingumas. 
Atnaujinant žvejybos laivyną neviršijamos 
leidžiamos pajėgumo ribos; šis 
atnaujinimas turi apsiriboti senų laivų 
pakeitimu naujais ir turi būti sudaromos 
sąlygos vykdyti tausią žvejybą ir siekti 
didžiausio galimo tausios žvejybos 
laimikio (MSY) tikslo;

b) dalinę senesnio nei 40 metų žvejybos 
laivo medinio denio konstrukcijos 
renovaciją, kai ji būtina siekiant gerinti 
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saugumą jūroje, remiantis objektyviais 
laivų statybos techniniais kriterijais;

c) laivų statyklų ir remonto įmonių 
atokiausių regionų žvejybos uostuose 
statybą ir modernizaciją, jeigu tų įmonių 
pagrindinė veikla skirta mažos apimties, 
smulkiosios ir tradicinės žvejybos 
laivynui;

d) senesnio nei 40 metų smulkiosios 
žvejybos laivo stabilumo tyrimą, remiantis 
moderniais laivų statybos techniniais 
kriterijais, taikytinais naujos 
konstrukcijos žvejybos laivams;

e) šalmų ar varymo įrangos projektavimo 
techninių gairių tyrimą, atsižvelgiant į 
atokiausių regionų uostuose esančių 
įvairių tipų smulkiosios ir tradicinės 
žvejybos laivus, kuris padėtų 
projektuotojams optimizuoti naujų 
konstrukcijų ir varymo įrangos 
projektavimą ir reklamą, siekiant gerinti 
įgulos saugumą, sumažinti taršą ar 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį ir padidinti smulkiosios ir 
tradicinės žvejybos laivų energijos 
vartojimo efektyvumą.

Or. en

Pagrindimas

Viešosios lėšos turėtų būti skiriamos smulkiosios ir tradicinės žvejybos laivyno atnaujinimui, 
kai turima tam išteklių. Tolesnės priemonės, aprašytos b, c, d ir e punktuose, yra papildomos.

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
29 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29d straipsnis

Papildomų išlaidų kompensavimas

1. EJRŽF gali remti papildomų išlaidų, 
kurias patiria tam tikrų žvejybos ir 
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akvakultūros produktų žvejyba, auginimu, 
perdirbimu ir prekyba užsiimantys 
atokiausių regionų paramos gavėjai, 
kompensavimą.

2. Taikydama 7 dalyje nustatytus 
kriterijus kiekviena atitinkama valstybė
narė 1 dalyje nurodytiems regionams 
nustato žvejybos ir akvakultūros 
produktų, už kuriuos galima gauti 
kompensaciją, sąrašą ir nurodo, už kokį 
tų produktų kiekį skiriama kompensacija.

3. Sudarydamos 2 dalyje nurodytą sąrašą 
ir nustatydamos kiekius valstybės narės 
atsižvelgia į visus susijusius veiksnius, 
pirmiausia į poreikį užtikrinti, kad 
kompensacija būtų suderinama su BŽP 
taisyklėmis.

4. Kompensacija neskiriama už šiuos 
žvejybos ir akvakultūros produktus:

a) sužvejotus trečiųjų valstybių laivų, 
išskyrus žvejybos laivus, plaukiojančius su 
Venesuelos vėliava ir vykdančius veiklą 
Sąjungos vandenyse, kaip numatyta 
Tarybos sprendime (ES) 2015/15651a;

b) sužvejotus Sąjungos žvejybos laivų, 
kurie nėra registruoti kurio nors iš 1 
dalyje nurodytų regionų uoste;

c) importuotus iš trečiųjų valstybių.

5. 4 dalies b punktas netaikomas, jei 
atitinkamo atokiausio regiono perdirbimo 
pramonės esami pajėgumai viršija 
tiekiamos žaliavos kiekį.

6. Skiriant kompensaciją paramos 
gavėjams, vykdantiems 1 dalyje nurodytą 
veiklą atokiausiuose regionuose arba 
turintiems tų regionų uoste užregistruotą 
laivą, siekiant išvengti pernelyg didelio 
kompensavimo, atsižvelgiama į:

a) papildomas su kiekvienu žvejybos ar 
akvakultūros produktu arba produktų 
kategorija susijusias išlaidas, patirtas dėl 
atitinkamiems regionams būdingų 
sunkumų, ir

b) bet kokios rūšies viešąją intervenciją, 
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turinčią poveikį papildomų išlaidų 
dydžiui.

7. Komisijai pagal 52 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatomi papildomų išlaidų, 
patirtų dėl atitinkamiems regionams 
būdingų sunkumų, apskaičiavimo 
kriterijai.

__________________

1a 2015 m. rugsėjo 14 d. Tarybos 
sprendimas 2015/1565 dėl Deklaracijos 
dėl žvejybos galimybių ES vandenyse 
suteikimo su Venesuelos Bolivaro 
Respublikos vėliava plaukiojantiems 
žvejybos laivams prie Prancūzijos Gvianos 
priekrantės vandenų esančioje išskirtinėje 
ekonominėje zonoje patvirtinimo Europos 
Sąjungos vardu (OL L 244, 2015 9 14, p. 
55).

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata įtraukta į Komisijos pasiūlymą (21 straipsnis). Derėtų remtis 2014–2020 m. 
laikotarpio papildomų išlaidų kompensavimo programos įgyvendinimo patirtimi, kad 
paramos pagal šią pagrindinę programą gavėjams būtų skiriamos teisingos tam tikro lygio 
kompensacijos pagal jų patiriamas papildomas išlaidas.

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
29 e straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29e straipsnis

Valstybės pagalba

1. Komisija, vadovaudamasi SESV 108 
straipsniu, gali leisti teikti veiklos pagalbą 
atokiausiuose regionuose, nurodytuose 
SESV 349 straipsnyje, žvejybos ir 
akvakultūros produktų gamybos, 
perdirbimo ir prekybos sektoriuose tik 
SESV I priede išvardytiems žvejybos ir 
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akvakultūros produktams, kuriems 
taikomi Sutarties 107, 108 ir 
109 straipsniai, siekiant sumažinti tokiems 
regionams būdingus sunkumus, 
atsirandančius dėl jų izoliuotumo, 
padėties salose ir labai didelio atokumo.

2. Valstybės narės gali suteikti papildomą 
finansavimą 29d straipsnyje nurodyto 
kompensavimo planų įgyvendinimui. 
Tokiais atvejais valstybės narės praneša 
Komisijai apie valstybės pagalbą, kurią 
Komisija gali patvirtinti pagal šį 
reglamentą kaip tų planų dalį. Laikoma, 
kad apie valstybės pagalbą, apie kurią taip 
pranešta, yra pranešta ir pagal SESV 108 
straipsnio 3 dalies pirmą sakinį.

Or. en

Pagrindimas

Pagal Sutarties 349 straipsnį leidžiama priimti specialias atokiausiems regionams skirtas 
priemones. Šios priemonės gali apimti žvejybos politiką, valstybės pagalbą ir naudojimosi 
struktūriniais fondais sąlygų sudarymą.

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
29 f straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29f straipsnis

Peržiūra ir POSEI

Iki 2023 m. pabaigos Komisija pateikia šio 
skyriaus nuostatų įgyvendinimo ataskaitą 
ir prireikus pateikia atitinkamų 
pasiūlymų. Komisija įvertina galimybę 
sukurti atokiausiems regionams ir saloms 
skirtą jūrų reikalų ir žuvininkystės 
programą (POSEI).

Or. en
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Pagrindimas

Ilguoju laikotarpiu reikėtų nustatyti specialią priemonę, skirtą paramai žuvininkystei 
atokiausiuose regionuose, remiantis žemės ūkiui skirtos POSEI programos tuose regionuose 
principais. Pažymėtina, kad Tarybos sprendimas 98/687/EEB, kuriuo numatoma kurti tokias 
programas, taikytinas visiems ekonomikos sektoriams.

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekiant užtikrinti veiksmingą 
EJRŽF prioritetų įgyvendinimo pažangos 
vertinimą, Komisijai pagal 52 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies 
keičiamas I priedas, siekiant peržiūrėti 
arba papildyti rodiklius, jei manoma, kad 
tai būtina, ir šis reglamentas papildomas 
nuostatomis dėl stebėsenos ir vertinimo 
sistemos sukūrimo.

2. Siekiant užtikrinti veiksmingą 
EJRŽF prioritetų įgyvendinimo pažangos 
vertinimą, Komisijai pagal 52 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais papildomi 
rodikliai, jei manoma, kad tai būtina, ir šis 
reglamentas papildomas nuostatomis dėl 
stebėsenos ir vertinimo sistemos sukūrimo.

Or. en

Pagrindimas

EJRŽF reglamento ir jo priedų pakeitimai turėtų būti daromi tik laikantis įprastos procedūros 
(bendro sprendimo procedūros).

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EJRŽF parama teikiama informacijos apie 
žvejybos ir akvakultūros produktų rinką 
rinkimui ir sklaidai, kuriuos vykdo 
Komisija pagal Reglamento (ES) Nr. 
1379/2013 42 straipsnį.

EJRŽF parama teikiama informacijos apie 
žvejybos ir akvakultūros produktų rinką 
rinkimui ir sklaidai, kuriuos vykdo 
Komisija pagal Reglamento (ES) Nr. 
1379/2013 42 straipsnį, visų pirma 
kurdama Akvakultūros statistinės 
informacijos tinklą (ASIN-RISA).
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Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu sukurti akvakultūrai skirtą statistinės informacijos tinklą.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo lentelės 1 eilutės 2 stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal MSY įvertintų išteklių iškraunamo 
kiekio pokytis

Pagal MSY įvertintų išteklių iškraunamo 
kiekio pokytis

Sąjungos žvejybos laivyno pelningumo 
pokytis

Sąjungos žvejybos laivyno pelningumo ir 
užimtumo pokyčiai

„Natura 2000“ teritorijų, kitų pagal Jūrų 
strategijos pagrindų direktyvą saugomų 
jūrų teritorijų, kurioms taikomos apsaugos, 
priežiūros ir atkūrimo priemonės, plotas 
(ha)

Reikšmingi teigiami „Natura 2000“ 
teritorijų ir kitų pagal Jūrų strategijos 
pagrindų direktyvą saugomų jūrų teritorijų, 
kurioms taikomos apsaugos, priežiūros ir 
atkūrimo priemonės, būklės rezultatai

Žvejybos laivų, kuriuose įrengta 
elektroninė vietos nustatymo ir laimikio 
ataskaitų teikimo priemonė, procentinė 
dalis

Žvejybos laivų, kuriuose įrengta 
elektroninė vietos nustatymo ir laimikio 
ataskaitų teikimo priemonė, procentinė 
dalis

Or. en

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo lentelės 3 eilutės 1 stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Indėlis į aprūpinimą maistu Sąjungoje 
konkurencingos ir tvarios akvakultūros ir 
rinkų priemonėmis

Indėlis į aprūpinimą maistu Sąjungoje 
konkurencingos ir tausios žvejybos,
akvakultūros ir rinkų priemonėmis

Or. en
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Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo lentelės 3 eilutės 2 stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjungos akvakultūros produktų gamybos 
vertės ir apimties pokytis

Sąjungos akvakultūros produktų gamybos 
vertės ir apimties pokytis

Sąjungos žvejybos laivyno pelningumo ir 
užimtumo pokyčiai

Iškraunamo kiekio vertės ir apimties 
pokytis

Or. en

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo lentelės antraštinės dalies 4 stulpelio 1 a išnaša (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

DIDŽIAUSIA BENDRO FINANSAVIMO 
DALIS

DIDŽIAUSIA BENDRO FINANSAVIMO 
DALIS

(% tinkamų finansuoti viešųjų išlaidų) (% tinkamų finansuoti viešųjų išlaidų) 1a

__________________

1a Didžiausia atokiausiuose regionuose 
vykdomų veiksmų bendro finansavimo 
dalis turėtų būti 85 %.

Or. en

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo lentelės 8 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

1 21 straipsnis 1.4 100 %

Su žvejybos ir 
akvakultūros 
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produktais 
susijusių 
papildomų 
išlaidų 
atokiausiuose 
regionuose 
kompensavimas

Pakeitimas

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo lentelės 10 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

2 23 straipsnis 2.1 75 %

Akvakultūra

Pakeitimas

2 23 straipsnis 2.1 75 %

Akvakultūra

Žvejyba 2.1 75 %

Or. en

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo lentelės 10 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2 23a straipsnis X 75 %

Akvakultūros 
statistinės 
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informacijos 
tinklas

Or. en

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo lentelės 12 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2 25a straipsnis X 75 %

Sandėliavimo 
pagalba

Or. en

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl reglamento
II a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

IIa priedas

ATOKIAUSI REGIONAI

Paramos sritis DIDŽIAUSIA BENDRO 
FINANSAVIMO DALIS

(% tinkamų finansuoti viešųjų išlaidų)

29c straipsnis 50 %

Mažos apimties žvejybos laivynų 
atnaujinimas ir su tuo susijusios 
priemonės

29d straipsnis 100 %
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Su žvejybos ir akvakultūros produktais 
susijusių papildomų išlaidų 
kompensavimas

Or. en

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo lentelės 1 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

1 16 straipsnis 30 %

Investicijos į 
mažos apimties 
priekrantės
žvejybos laivus

Pakeitimas

1 16 straipsnis 50 %

investicijos į 
tausiuosius
žvejybos laivus

Or. en



PE625.439v02-00 62/66 PR\1162788LT.docx

LT

AIŠKINAMOJI DALIS

KOMISIJOS PASIŪLYMO BENDROSIOS APLINKYBĖS

Komisijos pasiūlymu siekiama sukurti 2021–2027 m. Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės 
fondą (EJRŽF). To fondo tikslas – skirti Sąjungos biudžeto finansavimą siekiant padėti 
įgyvendinti bendrą žuvininkystės politiką (BŽP), Sąjungos jūrų politiką ir Sąjungos 
tarptautinius įsipareigojimus vandenynų valdymo srityje, visų pirma vykdant Darnaus 
vystymosi darbotvarkę iki 2030 m.

Toks finansavimas yra itin svarbi darnios žuvininkystės ir jūrų biologinių išteklių 
išsaugojimo, aprūpinimo maistu tiekiant jūros gėrybes, tvarios mėlynosios ekonomikos 
augimo ir jūrų bei vandenynų geros būklės, saugos, saugumo, švaros ir darnaus valdymo 
sąlyga.

Kaip pasaulio vandenynų valdymo veiksmų dalyvei ir penktajai didžiausiai jūros gėrybių 
gamintojai pasaulyje Sąjungai tenka didelė atsakomybė apsaugant, išsaugant ir tausiai 
naudojant vandenynus ir jų išteklius. Jūrų ir vandenynų išsaugojimas iš tiesų itin svarbus 
atsižvelgiant į sparčiai didėjantį pasaulio gyventojų skaičių. Jis taip pat atitinka Sąjungos 
socialinius ekonominius interesus: tvari mėlynoji ekonomika skatina investicijas, darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą, mokslinius tyrimus ir inovacijas, o vandenynų energija padeda 
užtikrinti energetinį saugumą. Be to, jūrų ir vandenynų sauga ir saugumas yra būtini norint 
veiksmingai vykdyti sienų kontrolę ir pasaulio lygmeniu kovoti su nusikaltimais jūroje, taip 
sprendžiant piliečių iškeltas saugumo problemas. Šiems prioritetams reikalinga Sąjungos 
finansinė parama iš EJRŽF.

PRANEŠĖJO POZICIJA

Sektoriaus poreikius atitinkantis biudžetas

Naujasis žuvininkystės fondas apims 2021–2027 m. biudžeto laikotarpį ir jam bus skirtas 6,14 
mlrd. EUR finansinis paketas, kaip nurodyta Europos Komisijos pasiūlyme dėl kitos 
daugiametės finansinės programos. Tai yra 5 % mažiau nei dabartinis EJRŽF biudžetas. Sykiu 
Komisija siūlo sumažinti pasidalijamojo valdymo paramos lėšas, kad daugiau išteklių būtų 
skirta tiesiogiai ir netiesiogiai valdomai paramai.

Pranešėjas norėtų pabrėžti, kad Europos jūrų, žvejybos ir akvakultūros sektorius, kurį sudaro 
daugiau kaip 85 000 laivų, kuriame (visoje grandinėje) dirba daugiau kaip 340 000 žmonių ir 
pagaminama daugiau kaip 6 000 000 tonų aukštos kokybės maistingų žvejybos ir 
akvakultūros teikiamų žuvies ir jūros gėrybių produktų, yra labai svarbus. Šio sektoriaus 
socialinis ir ekonominis poveikis itin didelis daugeliui pakrančių regionų, kurie yra labai nuo 
jo priklausomi ir kuriuos su juo sieja svarbūs kultūriniai ir tradiciniai saitai. 

Vis dėlto esama daug su BŽP įgyvendinimu susijusių problemų, pavyzdžiui, užtikrinimu, kad 
laimikis nebebūtų išmetamas į jūrą arba kad būtų pasiektas didžiausias galimas tausios 
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žvejybos laimikis (MSY), neskaitant problemų, kurias kelia „Brexit“ ir nauji iššūkiai, kasdien 
kylantys rinkoje ir susiję su pasauline jūrinės kilmės baltymų gamyba.

Todėl svarbu turėti specialų, didelį ir visiems prieinamą žuvininkystės fondą. Lygiai taip pat 
svarbu nemažinti biudžeto, kurio reikia šioms jūrų ir žuvininkystės sektoriui kylančioms 
problemoms spręsti ir iššūkiams įveikti, atsižvelgiant į tai, kad šiai politikai ES biudžete jau ir 
taip skiriama labai mažai asignavimų. 

Dabartinis EJRŽF sudaro tik 0,6 % viso 2014–2020 m. ES bendrojo biudžeto. Bet koks 
žuvininkystei skirtų lėšų mažinimas beveik neturi poveikio ES biudžetui, bet gali turėti 
esminių pasekmių žvejams ir pakrančių regionams.

Negalima naudotis „Brexit“ kaip pasiteisinimu, kodėl mažinamas žuvininkystės finansavimas, 
atsižvelgiant į svarbius aplinkos apsaugos, gamybos ir prekybos iššūkius, kuriuos kelia šis 
procesas.

Su finansuoti tinkamomis priemonėmis susijęs lankstumas ir supaprastinimas

Apskritai kalbant, Komisijos požiūris, pagal kurį įtraukiamos lankstumo galimybės, susijusios 
su nacionalinių programų rengimu, ir siekiama administracinių procedūrų supaprastinimo, yra 
teisingas. Ypač palankiai vertinu galimybę siūlyti sprendimus, pritaikytus prie įvairių ES 
regionų ypatumų ir iššūkių, vengiant metodo „tas pats sprendimas tinka visiems“. Visgi lieka 
abejonių dėl tokio metodo galutinių rezultatų.

Regis, kad pasiūlymas grindžiamas principu, pagal kurį leidžiamos visos priemonės, kurios 
nėra aiškiai draudžiamos, nors toks principas nėra aiškiai nurodytas reglamento tekste, o tai 
gali kelti painiavą. 

Dar blogiau, kad skaitant dar labiau neaišku, ar Komisija siūlo finansuoti įvairias priemones, 
kurios nenurodytos tekste, su sąlyga, kad jos patektų į „paramos sritis“, nustatytas būsimame 
reglamente, pagal kiekvieną „prioritetą“ (11 konstatuojamoji dalis). Bet, pavyzdžiui, pagal 
1 prioritetą „Darni žuvininkystė“ vienintelės „paramos sritys“ yra: žvejybos ir žvejybos 
laivynų valdymas (daugiausia dėmesio skiriant veiklos nutraukimui visam laikui), neeilinis 
žvejybos veiklos nutraukimas, kontrolė ir nuostatų vykdymo užtikrinimas, duomenų rinkimas, 
kompensavimo tvarka atokiausiuose regionuose, biologinės įvairovės ir ekosistemų apsauga ir 
atkūrimas. Kyla klausimas, ar atsižvelgiant į šias „paramos sritis“ galima prašyti finansavimo, 
pavyzdžiui, tam tikroms priemonėms, finansuojamoms pagal dabartinio EJRŽF reglamentą, 
tokioms kaip: inovacijos, konsultavimo paslaugos, žvejų ir mokslininkų partnerystės, 
žmogiškojo kapitalo rėmimas, veiklos įvairinimas, jaunųjų žvejų parama, sveikata ir sauga, 
nepalankūs meteorologiniai reiškiniai ir daug kitų.

Be to, būsimo fondo lankstumas taip pat priklauso nuo to, kaip valstybės narės parengia savo 
programas. Kiekviena valstybė narė nustatys darnaus žuvininkystės valdymo strateginius 
prioritetus ir uždavinius, kurie turės būti įgyvendinti pagal tvarkaraštį, ir galės parengti 
priemones, kurias ji laiko tinkamomis, tačiau turės pasiekti numatytus rezultatus, jeigu norės 
gauti ES finansavimą. Komisija kasmet atliks rezultatų vertinimą, po kurio gali reikėti imtis 
taisomųjų veiksmų.
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Nors tai galbūt skamba logiškai, siekiant gerai panaudoti viešąsias lėšas, EJRŽF ir Bendrųjų 
nuostatų reglamentais keliamos sąlygos yra drakoniškos, o viešojo administravimo 
institucijoms taikomos taisyklės gerokai per griežtos. Tai ne tik tikrai atgrasys veiklos 
vykdytojus nuo prašymų skirti lėšų, bet ir privers administravimo institucijas bijoti rengti 
plataus užmojo programas. 

Pažymėtina, kad Žuvininkystės komitetas neturi teisės spręsti dėl galutinio Bendrųjų nuostatų 
reglamento teksto.

Todėl kyla rizika, kad susidursime su tokia pačia lėšų nepanaudojimo problema, kuri iškilo 
per dabartinį finansavimo laikotarpį. Šiuo metu, praėjus daugiau kaip ketveriems metams nuo 
dabartinio EJRŽF reglamento priėmimo dienos, valstybės narės panaudojo tik 11 % šio fondo 
ir taip atsitiko daugiausia dėl sudėtingų procedūrų ir Komisijos beveik nevykdomo 
bendradarbiavimo. Žvejus, ypač smulkiuosius, gąsdina ir atgraso reikalavimai, kuriuos reikia 
įvykdyti norint gauti finansavimą.

Todėl reikia didesnio aiškumo ir teisinio tikrumo veiklos vykdytojams ir administravimo 
institucijoms.

Specifinės paramos sritys

Naujasis EJRŽF finansuos laikino ir galutinio (laivų atidavimo į metalo laužą) veiklos 
nutraukimo priemones, kaip prašo sektorius. Vis dėlto pasiūlyme nustatytos sąlygos 
nepaprastai griežtos. 

Būsimas fondas turi padėti žuvininkystės sektoriui vykdyti restruktūrizacijos procesą, 
reikalingą dėl įvairių priežasčių, ir šis procesas gali apimti tokias priemones kaip taršių 
variklių pakeitimas kitais ir nesaugių laivų modernizavimas. 

Nors, atsižvelgiant į žuvininkystės veiklos socialinę ir ekonominę svarbą ES pakrančių 
regionuose ir mažos apimties priekrantės, smulkiąją ir tradicinę žvejybą, EJRŽF turi jas 
laikyti ypač svarbiomis, restruktūrizacijos proceso finansavimas turėtų būti prieinamas visam 
laivynui. 

Pranešėjas nepritaria tam, kad būtų uždraustos intervencinės priemonės, tokios kaip 
sandėliavimo pagalba, nes tai atimtų galimybę reaguoti esant ekstremalioms rinkos disbalanso 
sąlygoms. 

Kita nuostata, kuri, pranešėjo nuomone, kelia problemų, yra ta, kad visos akvakultūros 
gamybinės investicijos ir investicijos į perdirbimą būtų finansuojamos tik finansinėmis 
priemonėmis, kurioms, be to, bus taikomos naujojo Bendrųjų nuostatų reglamento nuostatos. 
Nors bus turima konkrečiai pritaikytų finansinių priemonių, kuriomis bus galima finansuoti 
gamybines investicijas į mėlynąją ekonomiką, turėtų būti ir galimybė teikti tiesioginę pagalbą 
tam tikriems veiksmams. 

Specifinis atokiausių regionų atvejis

Europos Komisija siūlo naujus finansinius paketus atokiausiems regionams. Tai yra mažiausia 
suma, kurią atitinkamos valstybės narės turėtų jiems skirti. Naudojant tuos paketus, 
papildomų išlaidų kompensacijoms skirta suma galėtų būti ne daugiau kaip 50 procentų 
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kiekvieno paketo. Dėl to, palyginti su dabartinio EJRŽF kompensacijomis, Kanarų saloms ir 
Prancūzijai skirtos lėšos atitinkamai sumažėja 32,7 ir 24,2 procentais. 

Pranešėjui įdomu, kuo remdamasi Komisija siūlo taip sumažinti didžiausias galimas sumas. 
Tai labai nelanksti nuostata. Atokiausiems regionams turėtų būti leista savo nuožiūra ir 
lanksčiai, kaip jiems reikia, paskirstyti lėšas pagal savo poreikius. Pažymėtina, kad papildomų 
išlaidų kompensavimas skatina veiklos vykdytojus žvejoti, auginti ir rinkai pateikti žvejybos 
ir akvakultūros produktus tuose regionuose, kurių rinkas užplūdę žemų kainų ir prastos 
kokybės produktai. Taigi, Komisijos pasiūlymas nedera su pastangomis užtikrinti 
savarankišką apsirūpinimą. Pažymėtina, kad šiai priemonės skirtos lėšos, bendrai imant, 
panaudojamos 100 %.

Pagal Komisijos pasiūlymą neleidžiama atnaujinti atokiausių regionų smulkiosios ir tradicinės 
žvejybos laivynų. Pranešėjas mano, kad turėtų būti tokia galimybė, jeigu turima lėšų. 
Neteisinga, kad ES gina besivystančių šalių ir mažų salų teisę atnaujinti savo laivyną tuose 
pačiuose jūrų baseinuose, kuriuose yra tam tikri atokiausi regionai, ir sykiu atsisako suteikti 
tokią teisę jai pačiai priklausančioms teritorijoms. 

Pažymėtina, kad kai kuriuose atokiausiuose regionuose šiuo metu laivyną sudaro medinės 
kanojos be variklių, o gausūs priekrantės žvejybos ištekliai (daugiausia pelaginės žuvys) 
tebėra nepanaudojami. Iš tiesų, atokiausius regionus pradėta įtraukti į BŽP nuo tada, kai XX 
a. paskutiniame dešimtmetyje įvesti žvejybos pastangų apribojimai, ir jie nebespėjo pateikti 
paraiškų dėl laivyno atnaujinimo. O nuo to laiko tokios galimybės panaikintos.

Kitas svarbus su atokiausiais regionais susijęs aspektas yra poreikis ilguoju laikotarpiu 
nustatyti priemonę, specialiai skirtą žuvininkystės tuose regionuose paramai, remiantis žemės 
ūkiui skirtos POSEI programos tuose regionuose principais. Pažymėtina, kad 1989 m. 
Tarybos sprendimas, kuriuo numatoma kurti tokias programas, taikytinas visiems ekonomikos 
sektoriams. 

Nauja Komisijos pasiūlymo nuostata – kiekvienas atokiausias regionas turi pateikti išsamų 
strateginį veiksmų planą. Žinoma, tai logiška, bet, kita vertus, gali užkrauti nereikalingą naštą 
ir Komisija gali atsisakyti skirti lėšas, jeigu nebus vykdomos primestos griežtos sąlygos. 
Taigi, veiksmų planai gali suteikti galimybių, bet galiausiai jie gali pavirsti trukdžiais.

Be to, trūksta leidžiančios nukrypti nuostatos dėl supaprastintos valstybės pagalbos 
veiksmams atokiausiuose regionuose teikimo procedūros, kuri yra dabartinio EJRŽF 
reglamente ir yra grindžiama žemės ūkiui skirtos POSEI modeliu.

Pranešėjas norėtų paaiškinti, kad ir toliau galima finansuoti inkarinius ŽSĮ (žuvų 
suburiamuosius įrenginius), prie kurių ūdomis žvejoja smulkieji ir tradiciniai žvejai – tai 
visiškai tausi priemonė ir tai buvo galima pagal dabartinio EJRŽF reglamentą, nes tai nebuvo 
aiškiai draudžiama.

Akvakultūra, perdirbimas ir rinkos

EJRŽF turėtų skatinti akvakultūros propagavimą ir darnų vystymąsi. Kai kuriose valstybėse 
narėse tebėra sudėtinga gauti galimybių naudotis teritorija ir tebetaikomos sudėtingos 
licencijų procedūros. Dėl to sektoriui sunku gerinti užaugintų produktų įvaizdį ir 
konkurencingumą. Reikėtų leisti teikti paramą dotacijomis, skirtą gamybinėms investicijoms, 
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inovacijoms, profesinių įgūdžių įgijimui, darbo sąlygų gerinimui, kompensacinėms 
priemonėms, skirtoms svarbiausioms žemės ir gamtos valdymo paslaugoms remti, ir suteikti 
galimybę naudotis finansinėmis priemonėmis, kai daromos gamybinės investicijos. 

Siekiant skatinti perdirbimo pramonės ir rinkodaros sektoriaus konkurencingumą, reikėtų ir 
jiems teikti tęstinę paramą. 

Išvados

Siūlomi naujojo 2021–2027 m. EJRŽF principai ir tikslai yra pagirtini. Tačiau kyla abejonių 
dėl numatomo lankstumo ir biudžeto lėšų paskirstymo. Skyrus mažiau biudžeto lėšų, nebus 
įvykdyti žuvininkystės ir jūrų reikalų uždaviniai, kuriuos ES yra užsibrėžusi pasauliniu mastu.
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