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Pakeitimas 1
Maurice Ponga

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena, kad dabar žūtbūt reikia 
esminės ES bendros žuvininkystės 
politikos (BŽP) reformos, nes per 30 jos 
įgyvendinimo metų nepasiekti jos vidaus ir 
išorės lygmens tikslai;

1. primena, kad dabar reikia ES bendros 
žuvininkystės politikos (BŽP) reformos, 
nes per 30 jos įgyvendinimo metų ne 
visada pavykdavo pasiekti jos vidaus ir 
išorės lygmens tikslus;

Or. fr

Pakeitimas 2
Enrique Guerrero Salom, Ricardo Cortés Lastra

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena, kad dabar žūtbūt reikia 
esminės ES bendros žuvininkystės 
politikos (BŽP) reformos, nes per 30 jos 
įgyvendinimo metų nepasiekti jos vidaus ir 
išorės lygmens tikslai;

1. primena, kad reikia išsamios ES bendros 
žuvininkystės politikos (BŽP) reformos, 
nes per visus jos įgyvendinimo metus
nevisiškai pasiekti jos vidaus ir išorės 
lygmens tikslai;

Or. es

Pakeitimas 3
Maurice Ponga

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. primena Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 208 straipsnyje 
nustatytą reikalavimą Europos Sąjungai 
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atsižvelgti į bendradarbiavimo vystymosi 
labui tikslus savo įgyvendinamos politikos 
srityse, kurios gali turėti įtakos 
besivystančioms šalims, pirmiausia 
įskaitant bendrą žuvininkystės politiką;

Or. fr

Pakeitimas 4
Enrique Guerrero Salom, Ricardo Cortés Lastra

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. primena Lisabonos sutartyje nustatytą 
įsipareigojimą užtikrinti ES politikos 
krypčių nuoseklumą, įskaitant bendros 
žuvininkystės politikos reformą;

Or. es

Pakeitimas 5
Maurice Ponga

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad tausi žvejyba, kuria 
atkuriamas ir išlaikomas išteklių lygis, 
gerokai viršijantis lygį, kurį pasiekus
taikomas didžiausio galimo tausios 
žvejybos laimikio principas, bus labai 
naudinga aplinkos, socialiniu ir 
ekonominiu požiūriu, nes ne taip blogės 
aplinkos būklė, žvejų bendruomenėms bus 
užtikrinta saugi ateitis, o žuvininkystės 
sektorius bus pelningas ir negaudamas 
viešojo sektoriaus paramos, skirtos 
išgyventi;

2. pabrėžia, kad tausi žvejyba, kuria 
atkuriamas ir išlaikomas išteklių lygis, kurį 
pasiekus taikomas didžiausio galimo 
tausios žvejybos laimikio principas, bus 
labai naudinga aplinkos, socialiniu ir 
ekonominiu požiūriu, nes ne taip blogės 
aplinkos būklė, o žvejų bendruomenėms 
bus užtikrinta saugi ateitis;
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Or. fr

Pakeitimas 6
Enrique Guerrero Salom, Ricardo Cortés Lastra

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad tausi žvejyba, kuria 
atkuriamas ir išlaikomas išteklių lygis, 
gerokai viršijantis lygį, kurį pasiekus 
taikomas didžiausio galimo tausios 
žvejybos laimikio principas, bus labai 
naudinga aplinkos, socialiniu ir 
ekonominiu požiūriu, nes ne taip blogės
aplinkos būklė, žvejų bendruomenėms bus 
užtikrinta saugi ateitis, o žuvininkystės 
sektorius bus pelningas ir negaudamas
viešojo sektoriaus paramos, skirtos 
išgyventi;

2. pabrėžia, kad tausi žvejyba, kuria 
išlaikomas išteklių lygis, gerokai 
viršijantis lygį, kurį pasiekus taikomas 
didžiausio galimo tausios žvejybos 
laimikio principas, bus labai naudinga 
aplinkos, socialiniu ir ekonominiu 
požiūriu, nes aplinkos būklė neblogės, 
žvejų bendruomenėms bus užtikrinta saugi 
ateitis, o žuvininkystės sektorius bus 
pelningas ir negavęs viešojo sektoriaus 
paramos;

Or. es

Pakeitimas 7
Kriton Arsenis

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad tausi žvejyba, kuria 
atkuriamas ir išlaikomas išteklių lygis,
gerokai viršijantis lygį, kurį pasiekus 
taikomas didžiausio galimo tausios 
žvejybos laimikio principas, bus labai 
naudinga aplinkos, socialiniu ir 
ekonominiu požiūriu, nes ne taip blogės 
aplinkos būklė, žvejų bendruomenėms bus 
užtikrinta saugi ateitis, o žuvininkystės 
sektorius bus pelningas ir negaudamas 
viešojo sektoriaus paramos, skirtos 

2. pabrėžia, kad tausi žvejyba, kuria 
atkuriamas ir išlaikomas išteklių lygis, 
gerokai viršijantis lygį, kurį pasiekus 
taikomas didžiausio galimo tausios 
žvejybos laimikio principas, bus labai 
naudinga aplinkos, socialiniu ir 
ekonominiu požiūriu, nes ne taip blogės 
aplinkos būklė, žvejų bendruomenėms bus 
užtikrinta saugi ateitis, o žuvininkystės 
sektorius bus pelningas ir negaudamas 
viešojo sektoriaus paramos, skirtos 
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išgyventi; išgyventi; pabrėžia, kad siekiant užtikrinti 
ilgalaikį Europos žuvininkystės sektoriaus 
aplinkos, ekonomikos ir socialinį tvarumą 
žuvininkystės valdymui labai svarbu 
taikyti ekosistema pagrįstą metodą bei 
atsargumo principą ir užtikrinti, kad BŽP 
padėtų siekiant geros aplinkos būklės jūrų 
aplinkoje iki 2020 m. pagal Jūrų 
strategijos pagrindų direktyvos nuostatas;

Or. en

Pakeitimas 8
Isabella Lövin

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad tausi žvejyba, kuria 
atkuriamas ir išlaikomas išteklių lygis, 
gerokai viršijantis lygį, kurį pasiekus 
taikomas didžiausio galimo tausios 
žvejybos laimikio principas, bus labai 
naudinga aplinkos, socialiniu ir 
ekonominiu požiūriu, nes ne taip blogės 
aplinkos būklė, žvejų bendruomenėms bus
užtikrinta saugi ateitis, o žuvininkystės 
sektorius bus pelningas ir negaudamas 
viešojo sektoriaus paramos, skirtos 
išgyventi;

2. pabrėžia, kad tausi žvejyba, kuria 
atkuriamas ir išlaikomas išteklių lygis, 
gerokai viršijantis lygį, kurį pasiekus 
taikomas didžiausio galimo tausios 
žvejybos laimikio principas, bus labai 
naudinga aplinkos, socialiniu ir 
ekonominiu požiūriu, nes ne taip blogės 
aplinkos būklė, žvejų bendruomenėms 
būtų užtikrinta saugi ateitis, o 
žuvininkystės sektorius būtų pelningas ir 
negaudamas viešojo sektoriaus paramos, 
skirtos išgyventi;

Or. en

Pakeitimas 9
Andreas Mölzer

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena, kad pasaulio vandenynai ne tik 3. primena, kad pasaulio vandenynai ne tik 
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yra maisto šaltinis, padeda užtikrinti 
aprūpinimą maistu ir pragyvenimo šaltinį 
500 mln. žmonių visame pasaulyje, iš jų 
vykdant žuvininkystę gaunama bent 
50 proc. gyvūninių baltymų 400 mln. 
žmonių neturtingiausiose šalyse, bet jie itin
svarbūs švelninant klimato kaitą, teikiant 
transporto paslaugas ir juose yra apie 
90 proc. gyvybės žemėje buveinės;

yra maisto šaltinis, padeda užtikrinti 
aprūpinimą maistu ir pragyvenimo šaltinį 
500 mln. žmonių visame pasaulyje, iš jų 
vykdant žuvininkystę gaunama bent 
50 proc. gyvūninių baltymų 400 mln. 
žmonių neturtingiausiose šalyse, bet jie 
svarbūs teikiant transporto paslaugas ir 
juose yra apie 90 proc. gyvybės žemėje 
buveinės;

Or. de

Pakeitimas 10
Kriton Arsenis

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena, kad pasaulio vandenynai ne tik 
yra maisto šaltinis, padeda užtikrinti 
aprūpinimą maistu ir pragyvenimo šaltinį 
500 mln. žmonių visame pasaulyje, iš jų 
vykdant žuvininkystę gaunama bent 
50 proc. gyvūninių baltymų 400 mln. 
žmonių neturtingiausiose šalyse, bet jie itin 
svarbūs švelninant klimato kaitą, teikiant 
transporto paslaugas ir juose yra apie 
90 proc. gyvybės žemėje buveinės;

3. primena, kad pasaulio vandenynai ne tik 
yra maisto šaltinis, padeda užtikrinti 
aprūpinimą maistu ir pragyvenimo šaltinį 
500 mln. žmonių visame pasaulyje, iš jų 
vykdant žuvininkystę gaunama bent 
50 proc. gyvūninių baltymų 400 mln. 
žmonių neturtingiausiose šalyse, bet jie itin 
svarbūs švelninant klimato kaitą, nes 
„mėlynasis“ anglies dioksido absorbentas 
yra didžiausia ilgalaikė anglies dioksido 
saugykla, teikiant transporto paslaugas ir 
juose yra apie 90 proc. gyvybės žemėje 
buveinės;

Or. en

Pakeitimas 11
Maurice Ponga

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. nerimauja dėl didelės ES rinkų 
priklausomybės nuo žuvininkystės ir 
akvakultūros produktų importo, nes 
60 proc. visų ES naudojamų žuvininkystės 
produktų importuojama daugiausia iš 
besivystančių šalių; pabrėžia, kad 
geriausias būdas sumažinti priklausomybę 
nuo importo – atkurti ir išlaikyti tolio lygio 
Europos žuvų išteklius, kurie gerokai 
viršytų lygį, kurio reikia, kad būtų 
taikomas didžiausio galimo tausios 
žvejybos laimikio principas;

4. nerimauja dėl didelės ES rinkų 
priklausomybės nuo žuvininkystės ir 
akvakultūros produktų importo, nes 
daugiau kaip 60 proc. visų ES naudojamų 
žuvininkystės produktų importuojama 
daugiausia iš besivystančių šalių, iš jų 
10 proc. importuojama iš AKR valstybių; 
pabrėžia, kad geriausias būdas sumažinti 
priklausomybę nuo importo – atkurti ir 
išlaikyti tokio lygio Europos žuvų išteklius, 
kurio reikia, kad būtų taikomas didžiausio 
galimo tausios žvejybos laimikio principas;

Or. fr

Pakeitimas 12
Enrique Guerrero Salom, Ricardo Cortés Lastra

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. nerimauja dėl didelės ES rinkų 
priklausomybės nuo žuvininkystės ir 
akvakultūros produktų importo, nes 
60 proc. visų ES naudojamų žuvininkystės 
produktų importuojama daugiausia iš 
besivystančių šalių; pabrėžia, kad 
geriausias būdas sumažinti priklausomybę 
nuo importo – atkurti ir išlaikyti tolio lygio 
Europos žuvų išteklius, kurie gerokai 
viršytų lygį, kurio reikia, kad būtų 
taikomas didžiausio galimo tausios 
žvejybos laimikio principas;

4. nerimauja dėl didelės ES rinkų 
priklausomybės nuo žuvininkystės ir 
akvakultūros produktų importo, nes 
60 proc. visų ES naudojamų žuvininkystės 
produktų importuojama daugiausia iš 
besivystančių šalių; pabrėžia, kad 
geriausias būdas sumažinti priklausomybę 
nuo importo – atkurti ir išlaikyti tokio lygio 
Europos žuvų išteklius, kurio reikia, kad 
būtų taikomas didžiausio galimo tausios 
žvejybos laimikio principas;

Or. es

Pakeitimas 13
Isabella Lövin



AM\898865LT.doc 9/15 PE487.720v01-00

LT

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. nerimauja dėl didelės ES rinkų 
priklausomybės nuo žuvininkystės ir 
akvakultūros produktų importo, nes 
60 proc. visų ES naudojamų žuvininkystės 
produktų importuojama daugiausia iš 
besivystančių šalių; pabrėžia, kad 
geriausias būdas sumažinti priklausomybę 
nuo importo – atkurti ir išlaikyti tolio lygio 
Europos žuvų išteklius, kurie gerokai 
viršytų lygį, kurio reikia, kad būtų 
taikomas didžiausio galimo tausios 
žvejybos laimikio principas;

4. nerimauja dėl didelės ES rinkų 
priklausomybės nuo žuvininkystės ir 
akvakultūros produktų importo, nes 
60 proc. visų ES naudojamų žuvininkystės 
produktų importuojama daugiausia iš 
besivystančių šalių; pabrėžia, kad 
geriausias būdas sumažinti priklausomybę 
nuo importo – atkurti ir išlaikyti tokio lygio 
Europos žuvų išteklius, kurie gerokai 
viršytų lygį, kurio reikia, kad būtų 
taikomas didžiausio galimo tausios 
žvejybos laimikio principas;

Or. en

Pakeitimas 14
Maurice Ponga

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad importuojamiems 
žuvininkystės ir akvakultūros produktams 
turėtų būti taikomi tokie patys aplinkos 
apsaugos ir socialiniai standartai kaip ir 
Europos vidaus produkcijai, ir laikosi 
nuomonės, kad besivystančioms šalims 
reikės finansinės ir techninės pagalbos, kad 
galėtų pasiekti tokio paties lygio 
standartus;

5. pabrėžia, kad importuojamiems 
žuvininkystės ir akvakultūros produktams 
turėtų būti taikomi tokie patys aplinkos 
apsaugos, higienos ir socialiniai standartai 
kaip ir Europos vidaus produkcijai, ir 
laikosi nuomonės, kad besivystančioms 
šalims reikės finansinės ir techninės 
pagalbos, kad galėtų pasiekti tokio paties 
lygio standartus ir galėtų veiksmingai 
kovoti su neteisėta, nedeklaruojama ir 
nereglamentuojama žvejyba;

Or. fr

Pakeitimas 15
Kriton Arsenis
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Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad importuojamiems 
žuvininkystės ir akvakultūros produktams 
turėtų būti taikomi tokie patys aplinkos 
apsaugos ir socialiniai standartai kaip ir 
Europos vidaus produkcijai, ir laikosi 
nuomonės, kad besivystančioms šalims 
reikės finansinės ir techninės pagalbos, kad 
galėtų pasiekti tokio paties lygio 
standartus;

5. pabrėžia, kad importuojamiems 
žuvininkystės ir akvakultūros produktams 
turėtų būti taikomi tokie patys aplinkos 
apsaugos, maisto saugos ir socialiniai 
standartai kaip ir Europos vidaus 
produkcijai, ir laikosi nuomonės, kad 
besivystančioms šalims reikės finansinės ir 
techninės pagalbos, kad galėtų pasiekti 
tokio paties lygio standartus;

Or. en

Pakeitimas 16
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad importuojamiems 
žuvininkystės ir akvakultūros produktams 
turėtų būti taikomi tokie patys aplinkos 
apsaugos ir socialiniai standartai kaip ir 
Europos vidaus produkcijai, ir laikosi 
nuomonės, kad besivystančioms šalims 
reikės finansinės ir techninės pagalbos, kad 
galėtų pasiekti tokio paties lygio 
standartus;

5. pabrėžia, kad importuojamiems 
žuvininkystės ir akvakultūros produktams 
turėtų būti taikomi tokie patys aplinkos 
apsaugos ir socialiniai standartai kaip ir 
Europos vidaus produkcijai, įskaitant 
visapusišką atsekamumą „nuo sugavimo 
iki stalo“, ir laikosi nuomonės, kad 
besivystančioms šalims reikės finansinės ir 
techninės pagalbos, kad galėtų pasiekti 
tokio paties lygio standartus;

Or. lt

Pakeitimas 17
Enrique Guerrero Salom, Ricardo Cortés Lastra

Nuomonės projektas
6 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6. nepritaria pasiūlymui pradėti taikyti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemas regioninėse žuvininkystės 
valdymo organizacijos (RFMO) ir 
tarptautiniuose vandenyse, nes dėl jų gali 
būti smarkiai pažaboti dabartiniai
besivystančių šalių siekiai ateityje, susiję
su jų pačių žuvininkystės sektorių plėtra;

6. nepritaria pasiūlymui pradėti taikyti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemas regioninėse žuvininkystės 
valdymo organizacijose (RFMO) ir 
tarptautiniuose vandenyse, jeigu jos 
apriboja besivystančių šalių siekius, 
susijusius su jų pačių žuvininkystės 
sektorių plėtra;

Or. es

Pakeitimas 18
Maurice Ponga

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. nepritaria pasiūlymui pradėti taikyti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemas regioninėse žuvininkystės 
valdymo organizacijos (RFMO) ir 
tarptautiniuose vandenyse, nes dėl jų gali 
būti smarkiai pažaboti dabartiniai 
besivystančių šalių siekiai ateityje, susiję 
su jų pačių žuvininkystės sektorių plėtra;

6. nepritaria pasiūlymui pradėti taikyti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemas, ypač regioninėse žuvininkystės 
valdymo organizacijose (RFMO) ir 
tarptautiniuose vandenyse, nes dėl jų gali 
būti smarkiai pažaboti dabartiniai 
besivystančių šalių siekiai ateityje, susiję 
su jų pačių žuvininkystės sektorių plėtra;

Or. fr

Pakeitimas 19
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. nepritaria jūrų išteklių privatizavimui; 
mano, kad siūlymas sukurti žvejybos 
teisių perdavimo tarp privačių įmonių 
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rinką yra nepriimtinas; pabrėžia, kad 
žvejybos teises turėtų valdyti tik valstybės 
narės;

Or. lt

Pakeitimas 20
Isabella Lövin

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, kad bet kokia galimybė 
besivystančiose šalyse naudotis 
pertekliniais žuvų ištekliais, kurių negali 
pagauti vietos žvejybos laivynai, gali būti 
suteikta tik patenkinus vietos gyventojų 
mitybos poreikius ir įsitikinus, kad 
laikomasi Jungtinių Tautų jūrų teisės 
konvencijos (UNCLOS) 62, 69 ir 
70 straipsniuose nustatytų reikalavimų;

Or. en

Pakeitimas 21
Isabella Lövin

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. prisimena UNCLOS 69 ir 
70 straipsniuose išdėstytas nuostatas dėl 
neturinčių priėjimo prie jūros valstybių 
teisės dalyvauti eksploatuojant to paties 
regiono ar paregionio pakrantės valstybių 
išskirtinių ekonominių zonų gyvuosius 
jūrų išteklius siekiant patenkinti 
atitinkamų valstybių gyventojų mitybos 
poreikius;
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Or. en

Pakeitimas 22
Isabella Lövin

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pakartoja, kad pagal Orhuso 
konvenciją ir darnios partnerystės 
susitarimų vertinimus būsimoji BŽP turi 
būti pagrįsta gero valdymo principais, taip 
pat, inter alia, skaidrumo ir galimybės 
susipažinti su informacija principais;

Or. en

Pakeitimas 23
Kriton Arsenis

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pabrėžia, kad ES turėtų skatinti tvarų 
išteklių valdymą trečiosiose šalyse, todėl 
ragina ES aktyviau kovoti su neteisėta, 
nedeklaruojama ir nereglamentuojama 
žvejybos veikla ir pabrėžia, kad sudarant 
tvarios žuvininkystės susitarimus daugiau 
dėmesio turėtų būti skiriama moksliniams 
tyrimams ir duomenų rinkimui, 
stebėsenai, kontrolei ir priežiūrai; šiuo 
tikslu ES trečiosioms šalims partnerėms 
turėtų skirti atitinkamą finansinę bei 
techninę paramą ir remti žmogiškųjų 
išteklių plėtrą;

Or. en
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Pakeitimas 24
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pabrėžia didėjančią rekreacinės 
žvejybos svarbą žvejams ir žvejų 
bendruomenėms; ragina atkreipti dėmesį į 
jos didėjančią svarbą.

Or. lt

Pakeitimas 25
Isabella Lövin

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. pakartoja, kad BŽP turi būti suderinta 
su vystymosi ir aplinkos politika, įskaitant 
jūrų ekosistemų apsaugą; todėl ragina 
imtis veiksmų siekiant tobulinti ir gilinti 
mokslo žinias, taip pat stiprinti tarptautinį 
bendradarbiavimą siekiant užtikrinti 
geresnius veiklos rezultatus;

Or. en

Pakeitimas 26
Isabella Lövin

Nuomonės projektas
7 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7c. pakartoja, kad visi ES piliečiai, 
nesvarbu kur jie vykdo veiklą, turi laikytis 
BŽP taisyklių ir nuostatų, taip pat, inter 
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alia, aplinkos ir socialinių normų;

Or. en


