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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 pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu.
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 
423/2004 dėl menkių išteklių atkūrimo ir Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93
(COM(2008)0162 – C6-0183/2008 – 2008/0063(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2008)0162),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 37 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl 
konsultacijos (C6-0183/2008),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Žuvininkystėskomiteto pranešimą (A6-0000/2008),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

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

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

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

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Naujausioje Tarptautinės jūrų 
tyrinėjimo tarybos (ICES) mokslinėje 
rekomendacijoje nurodyta, kad sugaunamų 
menkių kiekio sumažėjimas, kurį lėmė 
bendras didžiausio leidžiamo sugauti 
kiekio, techninių priemonių ir žvejybos 
pastangų valdymo papildomų priemonių 
poveikis, toli gražu nėra pakankamas, kad 
išžvejojama žuvų populiacijos dalis 

(1) Naujausioje Tarptautinės jūrų 
tyrinėjimo tarybos (ICES) mokslinėje 
rekomendacijoje nurodyta, kad sugaunamų 
menkių kiekio sumažėjimas, kurį lėmė 
bendras didžiausio leidžiamo sugauti 
kiekio, techninių priemonių ir žvejybos 
pastangų valdymo papildomų priemonių 
poveikis (įskaitant stebėseną ir kontrolę 
siekiant užkirsti kelią menkių žvejybai ir 
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sumažėtų iki lygio, kuris būtinas menkių 
ištekliams atkurti, ir nė vienas iš keturių 
menkių išteklių, kuriems taikomas 
Reglamentas (EB) Nr. 423/2004, nerodo 
aiškių atkūrimo požymių.

iškrovimui tais atvejais, kai jie neteisėti, 
apie juos nepranešama ar jie 
nereguliuojami), toli gražu nėra 
pakankamas, kad išžvejojama žuvų 
populiacijos dalis sumažėtų iki lygio, kuris 
būtinas menkių ištekliams atkurti, ir nė 
vienas iš keturių menkių išteklių, kuriems 
taikomas Reglamentas (EB) Nr. 423/2004, 
nerodo aiškių atkūrimo požymių.

Or. da

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Turi būti įdiegti nauji mechanizmai, 
skatinantys žvejus dalyvauti menkių 
žvejybos vengimo programose.

(5) Turi būti įdiegti nauji mechanizmai, 
skatinantys žvejus ir valstybes nares
dalyvauti menkių žvejybos vengimo 
programose.

Or. da

Pagrindimas

Valstybės narės taip pat turėtų būti skatinamos pradėti taikyti priemones, skirtas išžvejojamai 
žuvų populiacijos daliai ir išmetamam kiekiui sumažinti.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 423/2004
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nepaisydama 1 dalies b ir c punktų ir 2 
dalies, Taryba nenustato tokio DLSK, kuris 
būtų daugiau kaip 15 proc. mažesnis arba 
didesnis už ankstesniais metais nustatytą 

4. Nepaisydama 1 ir 2 dalių, Taryba 
nenustato tokio DLSK, kuris būtų daugiau 
kaip 15 proc. mažesnis arba didesnis už 
ankstesniais metais nustatytą DLSK.
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DLSK.

Or. da

Pagrindimas

Kaip ir kitų valdymo planų atveju, paprastai turėtų būti taikoma 15 proc. padidinimo ar 
sumažinimo riba.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 423/2004
8a straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pirmaisiais šio reglamento taikymo 
metais pagrindas nustatomas pagal vidutinę 
žvejybos pastangą dienos kilovatais, 
sunaudotais 2005, 2006 ir 2007 metais, 
atsižvelgiant į ŽMTEK rekomendacijas;

a) pirmaisiais šio reglamento taikymo 
metais pagrindas nustatomas pagal vidutinę 
žvejybos pastangą dienos kilovatais, 
sunaudotais 2004, 2005 ir 2006 metais, 
atsižvelgiant į ŽMTEK rekomendacijas;

Or. da

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad būtų naudojami kokybiški ir patikimi duomenys, ataskaitiniai metai 
turėtų būti 2004–2006 m.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 423/2004
8a straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Žvejybos pastangų grupėms, kurios, 
remiantis pagal Reglamento (EB) 
Nr. xxx/2008 18, 19 ir 20 straipsnius 
pateiktais žvejybos pastangų valdymo 
metinio vertinimo duomenimis, daugiausiai 

3. Žvejybos pastangų grupėms, kurios, 
remiantis pagal Reglamento (EB) 
Nr. xxx/2008 18, 19 ir 20 straipsnius 
pateiktais žvejybos pastangų valdymo 
metinio vertinimo duomenimis, kartu
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prisidėjo prie bendro menkių sugavimo ir 
kurių bendras sugautas kiekis pagal minėtą 
vertinimą sudaro ne mažiau kaip 80 proc. 
menkių, didžiausia leidžiama žvejybos 
pastanga apskaičiuojama taip:

daugiausiai prisidėjo prie bendro menkių 
sugavimo ir kurių suvestinis sugautas 
kiekis pagal minėtą vertinimą sudaro ne 
mažiau kaip 80 proc. menkių, didžiausia 
leidžiama žvejybos pastanga 
apskaičiuojama taip:

Or. da

Pagrindimas

Reikėtų patikslinti, kad išžvejojamos žuvų populiacijos dalies sumažinimą turėtų užtikrinti 
žvejybos įrankių grupės, su kuriomis susiję 80 proc. bendro sugaunamų menkių kiekio.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 423/2004
8a straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jei taikomas 6 straipsnis, pagrindas 
sumažinamas tuo pačiu procentu, koks 
6 straipsnyje nustatytas išžvejojamai žuvų 
populiacijos daliai sumažinti ;

a) jei taikomas 6 straipsnis, pagrindas 
pakeičiamas tuo pačiu procentu, koks 
6 straipsnyje nustatytas išžvejojamai žuvų 
populiacijos daliai sumažinti ;

Or. da

Pagrindimas

Reikėtų atsižvelgti į tai, kad žvejybos pastangos taip pat gali būti padidintos, jei išžvejojama 
žuvų populiacijos dalis mažesnė už tikslinį dydį F = 0,4. Pvz., taip gali atsitikti šiais metais, 
kai, įdarbinant daug žmonių ir taikant didžiausią 15 proc. DLSK ribą, išžvejojama žuvų 
populiacijos dalis bus mažesnė už F = 0,4.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 423/2004
8b straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kokį didžiausios leidžiamos žvejybos
pastangos paskirstymo metodą taikyti 
atskiriems su jos vėliava plaukiojantiems 
laivams kiekviena valstybė narė sprendžia 
pagal šiuos kriterijus:

1. Kokį didžiausios leidžiamos žvejybos 
pastangos paskirstymo metodą taikyti 
atskiriems su jos vėliava plaukiojantiems 
laivams kiekviena valstybė narė sprendžia 
atsižvelgdama į įvairius kriterijus, pvz.:

Or. da

Pagrindimas

Vienas iš svarbiausių dienos kilovatų sistemos aspektų – užtikrinti, kad valstybės narės turėtų 
galimybių pačios nustatyti, kokius kriterijus taikyti skirstant laivams numatytą dienos kilovatų 
kiekį.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 423/2004
8b straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekvienai žvejybos pastangų grupei 
bendras laivų, turinčių pagal šio 
straipsnio 2 dalį išduotus specialius 
žvejybos leidimus, pajėgumas, išreikštas 
BT (bruto tonos) ir kW, neturi viršyti 
laivų, kurie 2007 m. žvejojo minėtuose 
geografiniuose rajonuose ir naudojo 
įrankius, pajėgumo.

Išbraukta.

Or. da

Pagrindimas

Ši nuostata trukdo laivyno pertvarkai, palyginti su 2007 m. Pvz., vadovaujantis 2007 m. 
laivyno struktūra, plačiažiočiais tralais žvejojančių laivų nebūtų įmanoma pakeisti žiauniniais 
tinklaičiais žvejojančiais laivais, kurie naudoja mažiau kuro.
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 423/2004
8d straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 8a straipsnį nustatytą didžiausią 
leidžiamą žvejybos pastangą atitinkamos 
valstybės narės derina atsižvelgdamos į: 

Pagal 8a straipsnį nustatytą didžiausią 
leidžiamą žvejybos pastangą atitinkamos 
valstybės narės gali derinti atsižvelgdamos 
į: 

Or. da

Pagrindimas

Keičiant nedideles kvotas nereikia keisti žvejybos pastangų. Turėtų būti suteikiama galimybė, 
o ne nustatomas reikalavimas.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 423/2004
8e straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Perkelti leidžiama tik iš žvejybos 
pastangas perleidžiančios žvejybos įrankių 
grupės, kurios sugautas menkių kiekis 
žvejybos pastangos vienetui viršija 
žvejybos pastangas perimančių žvejybos 
įrankių grupės CPUE. Perkėlimo prašanti 
valstybė narė pateikia būtiną informaciją 
apie CPUE.

3. Iš esmės perkelti leidžiama tik iš 
žvejybos pastangas perleidžiančios 
žvejybos įrankių grupės, kurios sugautas 
menkių kiekis žvejybos pastangos vienetui 
viršija žvejybos pastangas perimančių 
žvejybos įrankių grupės CPUE. Kai 
perkeliama iš vienos žvejybos pastangas 
perleidžiančios žvejybos įrankių grupės į 
kitą žvejybos pastangas perleidžiančią 
žvejybos įrankių grupę, kurios CPUE 
didesnis, perkeliamos pastangos 
sumažinamos tiksliau nustatytu korekcijos 
koeficientu. Perkėlimo prašanti valstybė 
narė pateikia būtiną informaciją apie 
CPUE.
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Or. da

Pagrindimas

Būtinas užtektinas lankstumas, kuris leistų reaguoti į išorines aplinkybes. Pvz., didėjančios 
kuro kainos gali skatinti žvejus pereiti prie žvejybos žiauniniais tinklaičiais, kuriai reikia 
mažiau kuro. Tačiau jei tokios žvejybos CPUE didesnis nei žvejybos plačiažiočiais tralais, 
pagal siūlomą 8e straipsnio 3 dalį nebūtų galima perkelti žvejybos pastangų.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 423/2004
17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sprendimų priėmimo tvarka Išbraukta.
Jei šiame reglamente numatyta, kad 
sprendimus priima Taryba, ji tai daro 
kvalifikuotąja dauguma, remdamasi 
Komisijos pasiūlymu.

Or. da

Pagrindimas

Išskyrus visiškai išimtinius pagrįstus atvejus, neturėtų būti numatoma jokia speciali 
sprendimų priėmimo procedūra, pagal kurią į sprendimų priėmimo procesą nebūtų 
įtraukiamas Parlamentas.
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AIŠKINAMOJI DALIS

ĮVADAS

Nuo 2000 m. lapkričio mėn. Tarptautinė jūrų tyrinėjimo taryba (ICES) atkreipia dėmesį į 
didelę riziką, kad gali išsekti menkių ištekliai Šiaurės jūroje ir prie vakarinės Škotijos 
pakrantės. Tų pačių metų gruodžio mėn. surengtame Tarybos posėdyje žuvininkystės 
ministrai ir Komisija pareiškė susirūpinimą dėl kritinės su ištekliais susijusios padėties.

Tuomet atkreiptas dėmesys į tai, kad žvejybos poveikis pernelyg didelis, sugaunama pernelyg 
daug mažų žuvų jauniklių ir dėl to daug žuvų išmetama. Abu šie veiksniai sumažino 
suaugusių žuvų (biomasės) kiekį tiek, kad labai tikėtina, jog ištekliai nebeatsinaujina žuvims 
dauginantis. Jei žvejybos poveikis nepakis ir bus sugaunama tiek daug žuvų jauniklių, nebus 
išsaugoti ištekliai. Išteklių padėtis kritinė, taigi skubiai reikia atkūrimo planų, kaip Komisija 
pažymėjo komunikate dėl menkių ir jūrinių lydekų išteklių atkūrimo Bendrijos ir gretimuose 
vandenyse (COM(2001)326).

2004 m. Taryba patvirtino menkių išteklių atkūrimo planą, pagal kurį bendrai siekiama per 
penkerių–dešimties metų laikotarpį užtikrinti saugų menkių išteklių atkūrimą iki mokslininkų 
rekomenduojamo prevencinio išteklių dydžio.

KOMISIJOS SIŪLOMI PAKEITIMAI

Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto (ŽMTEK) mokslinėje 
rekomendacijoje, teigiama, kad sumažėjimas, kurį lėmė didžiausio leidžiamo sugauti kiekio 
(DLSK), techninių priemonių ir papildomų žvejybos pastangų valdymo reglamentų bendras 
poveikis, toli gražu nepakankamas, jog išžvejojama žuvų populiacijos dalis sumažėtų iki 
lygio, būtino menkių ištekliams atkurti. Atsižvelgdama į šį įvertinimą ir į sukauptą patirtį, 
Komisija 2008 m. balandžio mėn. pateikė pasiūlymus dėl šių pakeitimų:

patikslinti tikslus siekiant sugauti didžiausią tausią žvejybą užtikrinantį žuvų kiekį net jei 
vandenynų sąlygos pakistų dėl visuotinio atšilimo;

supaprastinti žvejybos pastangų valdymo sistemą, kuri tapo tokia sudėtinga, kad reikia naujos 
sistemos, grindžiamos valstybių narių valdomomis žvejybos pastangų viršutinėmis ribomis. 
Taip bus suteikta daugiau lankstumo ir bus užtikrintas veiksmingesnis įgyvendinimas;

pritaikyti planą prie įvairių išteklių atkūrimo lygių ir jame numatyti modulių strategiją, pagal 
kurią išžvejojama žuvų populiacijos dalis derinama pagal pasiektą išteklių atkūrimo lygį;

nustatyti ir taikyti aiškias taisykles, taikytinas tais atvejais, kai mokslininkai negali pateikti 
tikslaus išteklių būklės įvertinimo;

sumažinti į jūrą išmetamų žuvų kiekį įdiegiant naujas priemones, kurios skatintų žvejus 
dalyvauti menkių žvejybos vengimo programose; 

išplėsti atkūrimo plano taikymo sritį taip, kad planas būtų taikomas Keltų jūrai, nes šioje 
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jūroje esantys ištekliai pereikvoti panašiai kaip ir kiti Bendrijos vandenų menkių ištekliai.

Apskritai Komisija pageidauja iš dalies pakeisti dabartinį menkių išteklių atkūrimo planą, kad 
jis būtų išsamesnis, atnaujintas atsižvelgiant į naujausius pokyčius, paprastesnis, 
veiksmingesnis ir lengviau įgyvendinamas, stebimas bei kontroliuojamas.

PRANEŠĖJO PASTABOS

Atkūrimo plano sėkmė taip pat priklauso nuo to, kad nebūtų iškraunamos žuvys, jei tai 
daroma neteisėtai, apie šią veiklą nepranešama ir ji nereguliuojama. Taigi, siekiant užtikrinti 
žuvininkystės taisyklių vykdymą, svarbios stebėsenos ir kontrolės priemonės.

Kadangi menkių žvejyba labai svarbi, turi didelį poveikį kitų rūšių gyvūnų žvejybai ir yra 
susijusi su dideliais ekonominiais ir socialiniais interesais, menkių išteklių atkūrimo planas 
turi būti įgyvendintas sėkmingai.

Menkių išteklių atkūrimo planas daro didelę įtaką žuvininkystės sektoriui ir su juo 
susijusioms vietos bendruomenėms. Jei planas nepavyks, o kiti veiksniai nepakis, minėtosios 
pasekmės bus dar didesnės ir sudėtingesnės. Taigi sėkmingam atkūrimo plano įgyvendinimui 
turi būti teikiamas didžiausias prioritetas.

Vien tik biologiniu požiūriu, geriausias būdas prisidėti prie greito menkių išteklių atkūrimo –
uždrausti bet kokią žvejybą, jei yra rizika sugauti menkių. Toks požiūris lemtų didžiules 
socialines ir ekonomines pasekmes, kadangi menkės gaudomos mišriuose žvejybos plotuose ir 
dėl šios priežasties būtų uždrausta kitų rūšių gyvūnų (pvz., juodadėmių menkių, merlangų, 
norveginių omarų, jūrinių plekšnių, jūrų liežuvių, jūrų velnių ir paprastųjų megrimų) žvejyba. 
Siekiant to išvengti, atkūrimo planas turi duoti apčiuopiamų teigiamų rezultatų.

Galima kalbėti apie bendro pobūdžio problemą, kad valstybės narės nesilaiko Komisijos 
pasiūlymų dėl DLSK, pasiekia kompromisą ir nustato didesnius DLSK, nei rekomenduoja 
mokslininkai. Minėtajame 2000 m. gruodžio mėn. posėdyje žuvininkystės ministrai patvirtino 
daug mažesnius menkių ir jūrinių lydekų DLSK ir šiek tiek sumažino susijusių rūšių gyvūnų 
DLSK. Išskyrus atlantines menkes, kurioms taikomas su Norvegija sutartas DLSK, nustatyti 
didesni DLSK, nei siūlė Komisija. Net ir kilus krizei valstybės narės negali sutarti dėl 
priemonių, kurios labiau atitiktų mokslininkų rekomendacijas.

Menkių išteklių išeikvojimas Atlanto vandenyne prie rytinės Kanados pakrantės (šiuose 
vandenyse menkių vis dar nėra, nors žvejyba draudžiama nuo 1992 m.) turėtų būti atgrasantis 
veiksnys ir įspėjimas nedelsti ir patvirtinti reikiamas priemones.
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