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PR_CNS_art51am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeistas tekstas yra paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems dokumentą rengusiems 
skyriams tas teises akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant 
galutinį tekstą (pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar 
praleistas vietas).Pakeistiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas 
atitinkamų skyrių sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos priemonės pietų jūrų lydekos 
ir norveginio omaro ištekliams Kantabrijos jūroje ir į vakarus nuo Pirėnų pusiasalio 
atkurti bei iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 850/98
(KOM(2003)0818 – C6-0042/2004 – 2003/0318(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (KOM (2003)0818)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 37 straipsnį, kuriuo remdamasi jį konsultavo Taryba 
(C6-0042/2004),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Žuvininkystės komitetas komiteto pranešimą  (A6-0000/2004),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 
dalį;

3. ragina Tarybą informuoti Parlamentą, jeigu ji ketintų nukrypti nuo Parlamento patvirtinto 
teksto;

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos 
pasiūlymą;

5. paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
1 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(1) Paskutiniais Tarptautinės jūrų tyrimų 
tarybos (toliau – TJTT) duomenimis dėl 
žvejybos TJTT VIIIc ir IXa rajonuose taip 
padidėjo pietų jūrų lydekos ir norveginio 
omaro mirštamumas, kad subrendusių žuvų 
skaičius sumažėjo tiek, kad šių žuvų 

(1) Paskutiniais Tarptautinės jūrų tyrimų 
tarybos (toliau – TJTT) duomenimis dėl 
žvejybos TJTT VIIIc ir IXa rajonuose, 
neįskaitant Kadiso įlankos, taip padidėjo 
pietų jūrų lydekos ir norveginio omaro 
mirštamumas, kad subrendusių žuvų 

  
1 Dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje.
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ištekliai nebegali savaime atsikurti 
reprodukcijos būdu ir dėl to jiems gresia 
išnykimas.

skaičius sumažėjo tiek, kad šių žuvų 
ištekliai nebegali savaime atsikurti 
reprodukcijos būdu ir dėl to jiems gresia 
išnykimas.

Pagrindimas

Patariamasis komitetas dėl žuvininkystės valdymo į 2004 m. rudenį pateiktą pranešimą apie 
jūrų lydekas aiškiai neįtraukė Kadiso įlankos, kadangi visiškai neaišku, kokios žuvys veisiasi 
šioje zonoje.

Pakeitimas 2
4 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(4a) Taikant būtinas priemones šių žuvų 
ištekliams atkurti reikės imtis socialinių ir 
ekonominių priemonių siekiant mažinti 
žvejybą ribojančių priemonių poveikį 
tiems, kurie nuo jų nukentės. Todėl iš 
Bendrijos biudžeto būtina skirti užtektinai 
lėšų šiems klausimams spręsti.

Pagrindimas

Kadangi taikant šias priemones įtaka bus daroma dideliam žvejų skaičiui, būtina numatyti 
užtektinai lėšų šiems planams įgyvendinti.

Pakeitimas 3
5 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(5) MTEŽK ir TJTT skaičiavimais 
atitinkamų žuvų išteklių absoliutūs 
dydžiai nėra pakankamai patikimi, kad 
galėtų būti laikomi išteklių atkūrimo 
tikslais, todėl šie tikslai turi būti 
išreiškiami žuvų mirštamumo lygiu.

Išbraukta.



PE 349.947v01-00 6/11 PR\546606LT.doc

LT

Pagrindimas

Manoma, kad dabartiniais moksliniais duomenimis, nors jie vis dar nėra patikimi, galima 
nustatyti biomase išreikštą tikslą.

Pakeitimas 4
10 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(10) Siekiant atkurti norveginio omaro 
išteklius būtina uždrausti žvejybą tam 
tikrose šių žuvų išteklių atkūrimo zonose. 
Todėl reikėtų iš dalies pakeisti 1998 m. 
kovo 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 
850/98 dėl žuvininkystės išteklių 
apsaugos, taikant technines priemones 
jūrų gyvūnų jaunikliams apsaugoti,

Išbraukta.

Pagrindimas

Šiose zonose žvejojantys laivai norveginį omarą žvejoja retai. Atsižvelgiant į užsibrėžtą tikslą 
Komisijos pasiūlymas uždrausti žvejybą šiose zonose nėra tinkamas. Moksliniai duomenys, 
kuriais remiasi Komisija, nėra patikimi, todėl būtina laukti papildomų mokslinių duomenų 
prieš priimant Komisijos siūlomą priemonę.

Pakeitimas 5
1 STRAIPSNIO A PUNKTAS

a) pietų jūrų lydekos, besiveisiančios 
Tarptautinės jūrų tyrimų tarybos 
apibrėžtuose (TJTT) VIIIc ir IXa 
rajonuose;

a) europinės jūrų lydekos, besiveisiančios 
Tarptautinės jūrų tyrimų tarybos 
apibrėžtuose (TJTT) VIIIc ir IXa 
rajonuose, neįskaitant Kadiso įlankos;

Pagrindimas

Patariamasis komitetas dėl žuvininkystės valdymo į 2004 m. rudenį pateiktą pranešimą apie 
jūrų lydekas aiškiai neįtraukė Kadiso įlankos, kadangi visiškai neaišku, kokios žuvys veisiasi 
šioje zonoje.
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Pakeitimas 6
1 STRAIPSNIO C PUNKTAS

c) norveginio omaro, besiveisiančio TJTT 
apibrėžtame IXa rajone.

c) norveginio omaro, besiveisiančio TJTT 
apibrėžtame IXa rajone, neįskaitant 
Kadiso įlankos.

Pagrindimas

Patariamasis komitetas dėl žuvininkystės valdymo į 2004 m. rudenį pateiktą pranešimą apie 
jūrų lydekas aiškiai neįtraukė Kadiso įlankos, kadangi visiškai neaišku, kokios žuvys veisiasi 
šioje zonoje.

Pakeitimas 7
2 STRAIPSNIS

Plano tikslas – atkurti nykstančių žuvų 
išteklius, kad vėl būtų užtikrintas jų 
biologinis saugumas.

Plano tikslas – atkurti nykstančių žuvų 
išteklius, kad per pakankamą laikotarpį, 
atsižvelgiant į TJTT duomenis vėl būtų 
užtikrintas jų biologinis saugumas.

Pagrindimas

Paskutinių mokslininkų pranešimų duomenimis atkuriant jūrų lydekos išteklius tikslas turi 
būti pasiekti mokslinių tyrimų įstaigų rekomenduotą biomasės lygį.

Pakeitimas 8
5 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Jeigu MTEŽK atsižvelgdama į paskutinį 
TJTT pranešimą nustato, kad dėl žvejybos 
pietų jūrų lydekos mirštamumas viršija 
0,17 per metus, nustatomas toks bendras 
leistinas sugavimo kiekis, kuriuo 
moksliniais MTEŽK duomenimis 
atsižvelgiant į paskutinį TJTT pranešimą 
būtų galima užtikrinti, jog žuvų 
mirštamumas bendro leistino sugavimo 
kiekio galiojimo metais palyginti su 
ankstesniais metais bus sumažintas 10%.

1. Jeigu MTEŽK atsižvelgdama į paskutinį 
TJTT pranešimą nustato, kad dėl žvejybos 
pietų jūrų lydekos mirštamumas viršija 
0,31 per metus, nustatomas toks bendras 
leistinas sugavimo kiekis, kuriuo 
moksliniais MTEŽK duomenimis 
atsižvelgiant į paskutinį TJTT pranešimą 
būtų galima užtikrinti, jog žuvų 
mirštamumas bendro leistino sugavimo 
kiekio galiojimo metais palyginti su 
ankstesniais metais bus sumažintas 10%.
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Pagrindimas

Per EP Žuvininkystės komiteto surengtą klausymą patvirtinta, jog siekiant atkurti žuvų 
išteklius moksliniu požiūriu pakanka laipsniškai mažinti žuvų mirštamumą iki 40%..  Taip
galėsime pasiekti mūsų tikslą griežtai neribodami žvejybos.

Pakeitimas 9
5 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Jeigu MTEŽK atsižvelgdama į paskutinį 
TJTT pranešimą nustato, kad dėl žvejybos 
pietų jūrų lydekos mirštamumas viršija 
0,17 per metus, nustatomas toks bendras 
leistinas sugavimo kiekis, kuriuo 
moksliniais MTEŽK duomenimis 
atsižvelgiant į paskutinį TJTT pranešimą 
būtų galima užtikrinti, jog žuvų 
mirštamumas dėl žvejybos bus 0,15 per 
bendro leistino sugavimo kiekio galiojimo 
metus.

2. Jeigu MTEŽK atsižvelgdama į paskutinį 
TJTT pranešimą nustato, kad dėl žvejybos 
pietų jūrų lydekos mirštamumas viršija 
0,31 per metus, nustatomas toks bendras 
leistinas sugavimo kiekis, kuriuo 
moksliniais MTEŽK duomenimis 
atsižvelgiant į paskutinį TJTT pranešimą 
būtų galima užtikrinti, jog žuvų 
mirštamumas dėl žvejybos bus 0,31 per
bendro leistino sugavimo kiekio galiojimo 
metus.

Pagrindimas

Per EP Žuvininkystės komiteto surengtą klausymą patvirtinta, jog siekiant atkurti žuvų 
išteklius moksliniu požiūriu pakanka laipsniškai mažinti žuvų mirštamumą iki 40%..  Taip 
galėsime pasiekti mūsų tikslą griežtai neribodami žvejybos.

Pakeitimas 10
7 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Pirmaisiais šio reglamento taikymo 
metais taikomos šios normos:
a) jeigu pagal 5 straipsnį arba 6 straipsnį 
nustatomas bendras leistinas sugavimo 
kiekis daugiau kaip 25% viršija 
ankstesnių metų bendrą leistiną sugavimo 
kiekį, Taryba patvirtina bendrą leistiną 
sugavimo kiekį, kuris ankstesnių metų 
bendrą leistiną sugavimo kiekį viršija ne 
daugiau kaip 25%; 

Išbraukta.
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a) jeigu pagal 5 straipsnį arba 6 straipsnį 
nustatomas bendras leistinas sugavimo 
kiekis yra daugiau kaip 25% mažesnis už  
ankstesnių metų bendrą leistiną sugavimo 
kiekį, Taryba patvirtina bendrą leistiną 
sugavimo kiekį, kuris yra ne daugiau kaip 
25% mažesnis už ankstesnių metų bendrą 
leistiną sugavimo kiekį;

Pagrindimas

1 dalis išbraukiama siekiant užtikrinti didesnį žvejybinės veiklos stabilumą ir siūlomas 10% 
metinis procentinis nuokrypis.

Pakeitimas 11
7 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮŽANGINĖ DALIS

2. Nuo antrųjų šio reglamento taikymo 
metų taikomos šios normos:

2. Nuo pirmųjų šio reglamento taikymo 
metų taikomos šios normos:

Pagrindimas

1 dalis išbraukiama siekiant užtikrinti didesnį žvejybinės veiklos stabilumą ir siūlomas 10% 
metinis procentinis nuokrypis.

Pakeitimas 12
7 STRAIPSNIO 2 DALIES A PUNKTAS

a) jeigu pagal 5 straipsnį arba 6 straipsnį 
nustatomas bendras leistinas sugavimo 
kiekis daugiau kaip 15% viršija ankstesnių 
metų bendrą leistiną sugavimo kiekį, 
Taryba patvirtina bendrą leistiną sugavimo 
kiekį, kuris ankstesnių metų bendrą leistiną 
sugavimo kiekį viršija ne daugiau kaip 
15%;

a) jeigu pagal 5 straipsnį arba 6 straipsnį 
nustatomas bendras leistinas sugavimo 
kiekis daugiau kaip 10% viršija ankstesnių 
metų bendrą leistiną sugavimo kiekį, 
Taryba patvirtina bendrą leistiną sugavimo 
kiekį, kuris ankstesnių metų bendrą leistiną 
sugavimo kiekį viršija ne daugiau kaip 
10%;
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Pagrindimas

1 dalis išbraukiama siekiant užtikrinti didesnį žvejybinės veiklos stabilumą ir siūlomas 10% 
metinis procentinis nuokrypis.

Pakeitimas 13
7 STRAIPSNIO 2 DALIES B PUNKTAS

a) jeigu pagal 5 straipsnį arba 6 straipsnį 
nustatomas bendras leistinas sugavimo 
kiekis yra daugiau kaip 15% mažesnis už  
ankstesnių metų bendrą leistiną sugavimo 
kiekį, Taryba patvirtina bendrą leistiną 
sugavimo kiekį, kuris yra ne daugiau kaip 
15% mažesnis už ankstesnių metų bendrą 
leistiną sugavimo kiekį;

a) jeigu pagal 5 straipsnį arba 6 straipsnį 
nustatomas bendras leistinas sugavimo 
kiekis yra daugiau kaip 10% mažesnis už  
ankstesnių metų bendrą leistiną sugavimo 
kiekį, Taryba patvirtina bendrą leistiną 
sugavimo kiekį, kuris yra ne daugiau kaip 
10% mažesnis už ankstesnių metų bendrą 
leistiną sugavimo kiekį;

Pagrindimas

1 dalis išbraukiama siekiant užtikrinti didesnį žvejybinės veiklos stabilumą ir siūlomas 10% 
metinis procentinis nuokrypis.

III SKYRIUS

Išbrauktas.

Pagrindimas

Pranešėjos pranešime išbraukti visi Komisijos III skyriuje pasiūlyti straipsniai, kadangi 
žvejybinės pastangos apribojimo skaičiavimas pasiūlyme nurodyti būdu yra pasenęs.

Pakeitimas 14
7A STRAIPSNIS (naujas)

7 a straipsnis
1. II skyriuje minimas didžiausias 
leidžiamas sugavimo kiekis papildomas 
žvejybinės pastangos apribojimo schema, 
sudaroma remiantis geografine sritimi ir 
žūklės įrangos kategorijomis bei 
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atitinkamų šias žvejybos galimybes 
reglamentuojančių sąlygų nustatymu.
2. Šio reglamento taikymo tikslais 
Komisija pateikia Tarybai pasiūlymą, 
kuriame dideliais kiekiais pietų jūrų 
lydekas ir norveginius omarus 
žvejojantiems laivams remiantis jų 
metiniais sugavimo kiekiais nustatomas 
didžiausias metinis žvejybos dienų 
skaičius.  Šis dienų skaičius yra 
proporcingas 5 straipsnyje nustatytam 
kasmetiniam žuvų mirštamumo rodiklio 
patikslinimui.
3.  Per paskutinius trejus metus atimti 
arba pakeisti žvejybos plotai ir laivai 
naudojami suteikti papildomų žvejybos 
dienų toliau žuvininkystėje veikiantiems 
laivams.
4. Siekdamos įgyvendinti šį planą 
valstybės narės gali imtis laikino ar 
galutinio žvejybos nutraukimo priemonių.

Pagrindimas

Šiuo straipsniu pakeičiamas Komisijos pasiūlymo III skyrius (įskaitant 8–15 straipsnius). 
Pranešėjos pranešime išbraukti visi Komisijos III skyriuje pasiūlyti straipsniai, kadangi 
žvejybinės pastangos apribojimo skaičiavimas pasiūlyme nurodyti būdu yra pasenęs.

Pakeitimas 16
16 STRAIPSNIS

16 STRAIPSNIS Išbraukta.
Žvejybinė pastanga

Nepaisant Reglamente (EEB) Nr. 2847/93 
išvardytų nuostatų, šio reglamento 19b, 19 
c, 19e ir 19j straipsniai taikomi į 9 
straipsnyje minimą duomenų bazę 
įtrauktiems laivams, veikiantiems 1 
straipsnyje nurodytose zonose.

Pagrindimas

Kadangi šios rūšys dažniausiai gaudomos pakrančių teritorijose, ėmus taikyti šį straipsnį 
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atsirastų tik nereikalingos biurokratijos, ir tai niekuo neprisidėtų prie žuvų išteklių atkūrimo 
plano. Žvejybinę pastangą galima kontroliuoti pasitelkus laivo žurnalą arba satelitinės 
stebėsenos sistemą.

Pakeitimas 17
17 STRAIPSNIS

Nukrypstant nuo 1983 m. rugsėjo 22 d. 
Komisijos reglamento Nr. 2807/83, 
nustatančio išsamias informacijos apie 
valstybių narių sugautą žuvų kiekį 
registravimo taisykles, 5 straipsnio 2 
dalies, nustatytas laivu sugautų europinių 
jūrų lydekų kiekis kilogramais daugiausiai 
gali skirtis 5 proc. nuo laivo žurnale 
pateikiamų skaičių.

Nukrypstant nuo 1983 m. rugsėjo 22 d. 
Komisijos reglamento Nr. 2807/83, 
nustatančio išsamias informacijos apie 
valstybių narių sugautą žuvų kiekį 
registravimo taisykles, 5 straipsnio 2 
dalies, nustatytas laivu sugautų europinių 
jūrų lydekų kiekis kilogramais daugiausiai 
gali skirtis 8 proc. nuo laivo žurnale 
pateikiamų skaičių. Jei Bendrijos teisės 
aktuose nėra numatytas perskaičiavimo 
koeficientas, taikomas valstybės narės, su 
kurios vėliava plaukioja laivas, 
perskaičiavimo koeficientas.

Pagrindimas

Pagal analogiją su šiaurinių jūros lydekų atkūrimo planu, nustatoma 8 proc. dydžio 
didžiausia leistina paklaida, apskaičiuota remiantis valstybės narės, su kurios vėliava 
plaukioja laivas, perskaičiavimo koeficientais. 

Pakeitimas 18
18 STRAIPSNIS

Kiekvienos valstybės narės 
kompetentingos valdžios institucijos 
užtikrina, kad visi bet kurioje iš 1 
straipsnyje minėtų zonų sugauti 50 kg 
viršijantys pietų jūrų lydekų ir 50 kg 
viršijantys norveginių omarų kiekiai prieš 
parduodant bus pasverti aukciono 
svarstyklėmis.

Kiekvienos valstybės narės 
kompetentingos valdžios institucijos 
užtikrina, kad visi bet kurioje iš 1 
straipsnyje minėtų zonų sugauti 500 kg 
viršijantys pietų jūrų lydekų ir 50 kg 
viršijantys norveginių omarų kiekiai prieš 
parduodant bus pasverti aukciono 
svarstyklėmis.

Pagrindimas

Jūrų lydekų atveju 50 kg yra labai nedidelis kiekis, todėl tokia nuostata lemtų daugybę labai 
daug kainuojančių įsipareigojimų nedidelę įtaką žuvininkystei turintiems laivams.
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Pakeitimas 19
20 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Valstybės narės kompetentingos 
valdžios institucijos gali reikalauti, kad visi 
bet kurioje iš 1 straipsnyje minėtų zonų 
sugauti ir pirmiausia toje valstybėje narėje 
iškrauti 50 kg viršijantys pietų jūrų lydekų 
ir 50 kg viršijantys norveginių omarų 
kiekiai būtų pasverti prieš juos išgabenant 
iš pirmojo uosto, kuriame jie buvo iškrauti.

1. Valstybės narės kompetentingos 
valdžios institucijos gali reikalauti, kad visi 
bet kurioje iš 1 straipsnyje minėtų zonų 
sugauti ir pirmiausia toje valstybėje narėje 
iškrauti 500 kg viršijantys pietų jūrų 
lydekų ir 50 kg viršijantys norveginių 
omarų kiekiai būtų pasverti prieš juos 
išgabenant iš pirmojo uosto, kuriame jie 
buvo iškrauti.

Pagrindimas

Jūrų lydekų atveju 50 kg yra labai nedidelis kiekis, todėl tokia nuostata lemtų daugybę labai 
daug kainuojančių įsipareigojimų nedidelę įtaką žuvininkystei turintiems laivams.

Pakeitimas 20
20 STRAIPSNIO 2 DALIS

2.  Nukrypstant nuo Reglamento (EBB) Nr. 
2847/93, prie 50 kg viršijančių pietų jūrų 
lydekų arba norveginių omarų kiekių, 
transportuojamų į kitą vietą negu vieta, 
kurioje jie buvo pirmiausia iškrauti arba 
kur jie buvo pirmiausia atgabenti, turi būti 
pridėta vienos iš Reglamento (EEB) Nr. 
2847/93 8 straipsnio 1 dalyje numatytų 
deklaracijų, susijusių  su gabenamų žuvų 
kiekiu, kopija. Reglamento Nr. 2847/93 
(EEB) 13 straipsnio 4 dalies b punkte 
numatyta išimtis netaikoma.

2. Nukrypstant nuo Reglamento (EBB) Nr. 
2847/93, prie 500 kg viršijančių pietų jūrų 
lydekų arba norveginių omarų kiekių, 
transportuojamų į kitą vietą negu vieta, 
kurioje jie buvo pirmiausia iškrauti arba 
kur jie buvo pirmiausia atgabenti, turi būti 
pridėta vienos iš Reglamento (EEB) Nr. 
2847/93 8 straipsnio 1 dalyje numatytų 
deklaracijų, susijusių  su gabenamų žuvų 
kiekiu, kopija. Reglamento Nr. 2847/93 
(EEB) 13 straipsnio 4 dalies b punkte 
numatyta išimtis netaikoma.

Pagrindimas

Jūrų lydekų atveju 50 kg yra labai nedidelis kiekis, todėl tokia nuostata lemtų daugybę labai 
daug kainuojančių įsipareigojimų nedidelę įtaką žuvininkystei turintiems laivams.

Pakeitimas 21
22 STRAIPSNIS29 b straipsnis (Reglamentas (EB) Nr. 850/98)

22 straipsnis Išbraukta.
Norveginių omarų gaudymo apribojimai
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Reglamentas (EB) Nr. 850/98 keičiamas 
taip:

Po 29a straipsnio įtraukiamas toks 
straipsnis:

„29b straipsnis“
Norveginių omarų gaudymo apribojimai

Žvejyba dugniniais tralais arba 
dugninėmis gaudyklėmis draudžiama 
zonose, kurias riboja šias koordinates 
jungiančios linijos:

1 zona:
– 43° 35' šiaurės platumos, 004° 45' 
vakarų ilgumos;
– 43° 35' šiaurės platumos, 004° 45' 
vakarų ilgumos;
– 43° 37' šiaurės platumos, 005° 20' 
vakarų ilgumos;
– 43° 55' šiaurės platumos, 005° 20' 
vakarų ilgumos;

2 zona:
– 43° 37' šiaurės platumos, 006° 15' 
vakarų ilgumos;
– 43° 50' šiaurės platumos, 006° 15' 
vakarų ilgumos;
– 44° 00' šiaurės platumos, 006° 45' 
vakarų ilgumos;
– 43° 34' šiaurės platumos, 006° 45' 
vakarų ilgumos;

3 zona:
– 42° 00' šiaurės platumos, 009° 00' 
vakarų ilgumos;
– 42° 27' šiaurės platumos, 009° 00' 
vakarų ilgumos;
– 42° 27' šiaurės platumos, 009° 30' 
vakarų ilgumos;
– 42° 00' šiaurės platumos, 009° 30' 
vakarų ilgumos;

4 zona:
– 37° 45' šiaurės platumos, 009° 00' 
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vakarų ilgumos;
– 38° 10' šiaurės platumos, 009° 00' 
vakarų ilgumos;
– 38° 10' šiaurės platumos, 009° 15' 
vakarų ilgumos;
– 37° 45' šiaurės platumos, 009° 20' 
vakarų ilgumos;

5 zona:
– 36° 05' šiaurės platumos, 007° 00' 
vakarų ilgumos;
– 36° 35' šiaurės platumos, 007° 00' 
vakarų ilgumos;
– 36° 45' šiaurės platumos, 007° 18' 
vakarų ilgumos;
– 36° 50' šiaurės platumos, 007° 50' 
vakarų ilgumos;
– 36° 25' šiaurės platumos, 007° 50' 
vakarų ilgumos;

Pagrindimas

Daugelis šiose zonose veikiančių laivų norveginius omarus gaudo labai sporadiškai. 
Atsižvelgiant į užsibrėžtą tikslą Komisijos pasiūlymas uždrausti žvejybą šiose zonose nėra 
tinkamas. Mokslinis pagrindas, kuriuo Komisija grindžia savo pasiūlymą, nėra tvirtas, ir 
prieš Komisijos pasiūlytomis sąlygomis įtvirtinant norveginių omarų gaudymo ribojamąją 
priemonę reikia surinkti papildomų mokslinių duomenų.

Pakeitimas 22
PRIEDAS

Priedas išbrauktas.

Pagrindimas

Pati Komisija pripažįsta, kad pasiūlyme pateiktas žvejybinės pastangos skaičiavimas yra 
pasenęs. Šiame pranešime išbrauktas visas skyrius apie žvejybinės pastangos apribojimą 
Komisijos pasiūlytomis sąlygomis, siekiant, kad ši atnaujintų šio apribojimo skaičiavimą kaip 
pasiūlyta šiame pranešime. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El proyecto de informe que aquí se analiza introduce notables modificaciones a la propuesta 
de la Comisión por la que se establecen medidas para la recuperación de la población sur de 
merluza europea y de cigalas en le mar Cantábrico y en las aguas del oeste de la Península 
Ibérica.
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Antes de entrar a analizar el proyecto de la Comisión hay que decir que éste recoge 
exclusivamente los aspectos de conservación de recursos, sin hacer mención alguna de la 
realidad socioeconómica que implica su aplicación, circunstancia por la que he considerado 
conveniente introducir una referencia a las necesarias medidas económicas que deben 
adoptarse para hacer frente a los perjuicios que sufrirá el sector pesquero, como consecuencia 
del probable recorte de posibilidades de la flota que tradicionalmente opera en este sector.

La propuesta de la Comisión gira en torno a un objetivo de recuperación de recursos que toma 
como referencia la mortalidad por pesca. El modelo que se recoge en la propuesta de la 
ponente está por el contrario basado en baremos de recuperación de biomasa, dentro de un 
periodo de diez años, plazo que permite al sector una adaptación gradual, más flexible, que 
garantiza una mayor estabilidad de la actividad pesquera sin menoscabar el objetivo final de 
recuperación de los recursos a niveles adecuados para una gestión sostenible de los mismos.

Los parámetros recogidos en las enmiendas a la propuesta de la Comisión sobre mortalidad 
por pesca en la pesquería de merluza y las posibilidades de variaciones anuales de TAC, son 
conformes con los datos científicos que expusieron los expertos en la reunión que nuestra 
comisión celebró en el mes de septiembre con científicos y profesionales del sector.

La ponente estima que las disposiciones contenidas en el Capítulo 3° de la propuesta de la 
Comisión sobre cálculo del límite del esfuerzo pesquero no son correctas y propone su 
sustitución por un sistema más idóneo, basado en un cálculo del total admisible de capturas 
complementado con un sistema de limitación del esfuerzo pesquero por áreas geográficas y 
agrupamiento de artes de pesca.

Así mismo, considera la ponente que las cantidades establecidas en la propuesta de la 
Comisión sobre obligaciones de pesaje para la merluza (50 Kg.), en la que se imponen 
obligaciones rigurosas de control, son muy reducidas. La aplicación de esta decisión 
supondría una serie de obligaciones muy costosas para los profesionales, desproporcionadas,  
si se compara con los posibles beneficios que se podrían obtener con esta medida para la 
recuperación de la pesquería.

En cuanto a las previsiones sobre la pesquería de la cigala contenidas en la propuesta de la 
Comisión, la ponente no las considera acertadas porque desconocen la realidad. Las 
pesquerías en las zonas cubiertas por la propuesta son generalmente multiespecíficas. Las 
capturas de cigala en estas pesquerías multiespecíficas representan aproximadamente el 1% 
del total de las capturas.

El sistema de vedas propuesto en el plan de la Comisión, teniendo en cuenta que en la 
actualidad existen otras zonas de veda, harían casi imposible las pesca de arrastre en el 
Cantábrico y noroeste de la península ibérica.
En cuanto a la zona del Golfo de Cádiz, en la actualidad no existen dados científicos 
fidedignos sobre la situación real de los recursos de merluza y  cigala en esta zona, por lo que 
resulta más apropiado por el momento excluirla de la reglamentación hasta que contemos con 
datos científicos suficientes que nos permitan adoptar  unas medidas idóneas en este área.
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