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Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos priemonės jūrų liežuvių populiacijai 
Vakarinėje Lamanšo sąsiaurio dalyje ir Biskajos įlankoje atkurti

Pasiūlymas dėl reglamento (KOM(2003) 0819 – C5-0047/2004 – 2003/0327(CNS))

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Struan Stevenson

Pakeitimas 23
1 konstatuojamoji dalis

(1) Tarptautinės jūrų tyrimo tarybos 
(ICES) neseniai pateiktose mokslinėse 
pastabose  pažymima, kad jūrų liežuvių 
populiacija ICES VIIe ir VIIIa, b  plotuose  
dėl žvejybos atsidūrė ties išnykimo riba, nes 
subrendusios žuvys buvo tiek išnaikintos, 
kad nebegali daugintis savaime ir todėl šių 
žuvų populiacijai gresia išnykimas.

Išbraukta

Or. en

Justification

The most recent scientific reports indicate that the sole stocks are not below the biological 
safety threshold. The ICES advice on which the Commission proposal is based is already out 
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of date.

Pakeitimą pateikė Struan Stevenson

Pakeitimas 24
3 konstatuojamoji dalis

(3) plano tikslas  turėtų būti per 5–10 metų 
atkurti žuvų populiaciją iki saugios 
biologinės normos. 

(3) plano tikslas turėtų būti užtikrinti, kad 
žuvų kiekis išliktų saugios biologinės 
normos rėmuose. 

Or. en

Justification

These stocks, as indicated in the most recent scientific reports, are not below the biological 
safety thresholds and therefore the objective of the management plans is to ensure that the 
safety of these levels is maintained. 

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 25
3 konstatuojamosios dalies a punktas (naujas)

(3a) Įgyvendindamos planą Komisija ir 
valstybės narės turi užtikrinti intensyvų 
regioninių patariamųjų komitetų ir kitų 
atitinkamų institucijų dalyvavimą.

Or. en

Justification

Increasing the involvement of fishermen and other stakeholders in the Common Fisheries 
Policy is a crucial part of the objectives of CFP reform. This should be explicitly mentioned in 
this Council Regulation.

Pakeitimą pateikė Dirk Sterckx 

Pakeitimas 26
16 straipsnis
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Nukrypstant nuo 1983 m. rugsėjo 22 d. 
Komisijos Reglamento (EEB) Nr. 2807/83, 
kuriame nustatomos nuodugnios valstybių 
narių sugautos žuvies kiekio registravimo 
taisyklės, 5 straipsnio 2 dalies,  leistinas 
žuvų kiekio nuokrypis kilogramais laive yra 
5 proc. nuo laivo žurnale užregistruoto žuvų 
kiekio.  

Nukrypstant nuo 1983 m. rugsėjo 22 d. 
Komisijos Reglamento (EEB) Nr. 2807/83,  
kuriame nustatomos nuodugnios valstybių 
narių sugautos žuvies kiekio registravimo 
taisyklės, 5 straipsnio 2 dalies, leistinas žuvų 
kiekio nuokrypis yra 8 proc. nuo laivo 
žurnale užregistruoto žuvų kiekio. Kai 
Bendrijos aktuose nenumatomas 
konversijos veiksnys, taikomas toje 
valstybėje narėje, su kurios vėliava laivas 
plaukioja, konversijos veiksnys.  

Or. nl

Justification

It seems logical to apply the same margin of tolerance as applies under the hake recovery 
plan, as laid down in the recently adopted Regulation No 811/2004 (Article 10).

Pakeitimą pateikė Philippe Morillon

Pakeitimas 27
17 Straipsnis 

Valstybių narių kompetentingos institucijos 
privalo užtikrinti, kad bet kurioje 1 
straipsnyje minimoje zonoje pagautas 
didesnis kaip 50 kg jūrų liežuvių kiekis prieš 
parduodant būtų sveriamas aukciono 
svarstyklėmis. 

Valstybių narių kompetentingos institucijos 
privalo užtikrinti, kad bet kurioje 1 
straipsnyje minimoje zonoje pagautas 
didesnis kaip 100 kg jūrų liežuvių kiekis 
prieš parduodant būtų sveriamas aukciono  
svarstyklėmis.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Philippe Morillon

Pakeitimas 28
19 straipsnio 1 dalis

1. Valstybių narių kompetentingos 
institucijos turi teisę reikalauti, kad bet 
kurioje 1 straipsnyje minimoje zonoje 
pagautas ir pirmiausia toje valstybėje narėje 
iškrautas didesnis kaip 50 kg jūrų liežuvių 

1. Valstybių narių kompetentingos 
institucijos turi teisę reikalauti, kad bet 
kurioje 1 straipsnyje minimoje zonoje 
pagautas ir pirmiausia toje valstybėje narėje 
iškrautas didesnis kaip 100 kg jūrų liežuvių 
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kiekis prieš eksportuojant į kitą valstybę 
būtų pasvertas toje valstybėje narėje.

kiekis prieš eksportuojant į kitą valstybę 
būtų pasvertas toje valstybėje narėje.

Or. fr

Pakeitimą pateikėPhilippe Morillon

Pakeitimas 29
19 straipsnio 2 dalis

2. Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 
2847/93 13 straipsnio, į kitą negu iškrovimo 
ar importo valstybę pervežant didesnius kaip 
50 kg jūrų liežuvių kiekius reikia pateikti 
deklaracijos kopiją, kaip nustatyta 
Reglamento (EEB) Nr. 2847/93, kuriuo 
nustatomas leidžiamas eksportuoti jūrų 
liežuvių kiekis, 8 straipsnio 1 dalyje. 
Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 13 
straipsnio 4 dalies b punkte numatyta išimtis 
netaikoma. 

2.Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 
2847/93 13 straipsnio, į kitą negu iškrovimo 
ar importo valstybę pervežant didesnius kaip 
100 kg jūrų liežuvių kiekius reikia pateikti 
deklaracijos kopiją, kaip nustatyta 
Reglamento (EEB) Nr. 2847/93, kuriuo 
nustatomas leidžiamas eksportuoti jūrų 
liežuvių kiekis, 8 straipsnio 1 dalyje. 
Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 13 
straipsnio 4 dalies b punkte numatyta išimtis 
netaikoma.

Or. fr
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