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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Būtinybė skubiai reformuoti bendrą žuvininkystės politiką (BŽP) akivaizdi kaip niekad. Per 
pastaruosius dešimtmečius Europos vandenyse labai sumažėjo žuvų ištekliai ir esama rizikos, 
kad kai kurie iš jų visiškai išnyks. Viena iš keturių sugautų žuvų negyva išmetama atgal į jūrą. 
Tai visiškas išteklių eikvojimas, o juk daugiau negu 60 proc. Europoje suvartojamos žuvies 
šiuo metu importuojama. Nors į pernelyg mažą žuvų kiekį taikosi gerokai per daug žvejybos 
laivų, Europos laivyno pajėgumai kasmet didinami 3 proc. Žuvininkystės sektoriaus beveik 
nepelningas ir daugeliu atvejų išgyvena tik remiamas subsidijų. Dėl didžiulių finansinių 
sunkumų skatinamas trumpalaikis planavimas, taip pat netausi ir netinkama veikla, dėl kurios 
labai nukenčia jūros aplinka.

Tai negali tęstis.

Žuvų ištekliai mažėjo dar gerokai prieš 1983 m. pradedant įgyvendinti BŽP. Istorija rodo, 
prieš 100 metų mediniai žvejybos laivai, priklausę nuo burių ir vėjo, kai kada iškraudavo 
didesnį tonažą žuvų negu šiuolaikiniai technologiškai pažangūs laivai, be to, ir žuvys 
vidutiniškai buvo daug didesnės.

Pernelyg intensyvios žvejybos istorija ilga, tačiau įgyvendinant BŽP nedaug padaryta siekiant 
ją apriboti. Mintis, kad ES turėtų vadovautis bendromis taisyklėmis, nėra bloga – netinkama 
yra politika, ypač jos taikymas. Viršų paėmė trumpalaikės priemonės. Teigiama, kad 
ministrai, kasmet susitinkantys nustatyti kvotų, vidutiniškai 48 proc. viršijo mokslinėse 
rekomendacijose siūlomą kiekį. Dėl to sumažėjo žuvų kiekis ir sugaunamų žuvų dydis. 
Taikant dabartinius veiklos metodus neįmanoma užtikrinti tausaus jūroje sugaunamo maisto 
tiekimo.

Laimei, mūsų vandenyse gali veistis gerokai daugiau žuvų negu esama dabar, be to, 
pasitvirtino, kad ne visi politikos sprendimai blogi. Buvo užkirstas kelias kai kurių žuvų 
išteklių nykimui. Nedažnai atvejais (tiesa, jų vis daugėja) įgyvendinant ES politiką pavyksta 
padėti žuvų ištekliams atsikurti iki lygio, kuris viršija didžiausią galimą tausios žvejybos 
laimikį. Šito turėtų būti siekiama visų rūšių žuvų išteklių atžvilgiu.

Europos Komisija siūlo imtis plataus užmojo reformų, pagal kurias numatyti šie svarbiausi 
elementai:

 sukurti ilgalaikius visų išteklių valdymo planus, kad iki 2015 m. jų lygis pasiektų 
didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį,

 kasmet skirstyti žvejybos galimybes griežtai vadovaujantis moksliniais patarimais 
arba, jei jų nėra, taikant atsargumo principą,

 uždrausti negyvų komercinių rūšių žuvų išmetimą,

 visoje Europoje pradėti taikyti teisėmis grindžiamą valdymo tvarką (perleidžiamosios 
žvejybos koncesijos), pagal kurią žvejams būtų numatyta komercinė paskata žvejoti 
tausiai ir sprendžiama pernelyg intensyvios žvejybos problema,
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 nutraukti mikrovaldymą iš Briuselio, decentralizuoti kasdienį sprendimų priėmimą, 
kad šiuos sprendimus priimtų regioninės institucijos, kurios gali atsižvelgti į vietos 
aplinkybes,

 reikalauti, kad Europos laivynas, žvejodamas trečiųjų šalių vandenyse, vadovautųsi 
aukštais standartais,

 raginti visoje Europoje vystyti akvakultūrą.

Vadovaujamą vaidmenį skatinant imtis pokyčių atlieka Europos Komisija. Nuomonės 
referentas palankiai vertina pasiūlymus, kuriuos ji pateikė šio reglamento projekte, ir jiems 
pritaria. Tiesa, tekste ne visuomet aiškiai išdėstoma, kaip pasiūlyti pakeitimai bus pritaikyti 
praktiškai. Būtina imtis papildomų apsaugos priemonių, kuriomis būtų užtikrintas tikslų siekis 
ir skatinamas tausumas, be to, reikalingos papildomos atitikties užtikrinimo priemonės.

Nuomonės referentas, siūlydamas savo pakeitimus, siekia:

 skatinti taikyti priemones, skirtas žuvų ištekliams atkurti,

 užtikrinti, kad pirmenybė būtų teikiama ilgalaikiams valdymo planams ir kad būtų 
ribojamos vyriausybių galimybės nekreipti dėmesio į mokslininkų patarimus nustatant 
metines kvotas,

 sudaryti sąlygas plačiau taikyti draudimą išmesti visų rūšių žuvis,

 užtikrinti didesnę jūros aplinkos apsaugą,

 parodyti, kad valstybės narės, siekdamos atsižvelgti į nacionalinius prioritetus ir 
apsaugoti konkrečius interesus, gali derinti teisėmis grindžiamas valdymo sistemas,

 sudaryti didesnes galimybes verstis smulkia, nedidelį poveikį darančia žvejyba,

 sugriežtinti standartus, kuriais turi vadovautis užsienio valstybių vandenyse 
žvejojantys ES laivai,

 spręsti susirūpinimą keliančius klausimus dėl akvakultūros vystymo,

 atkreipti dėmesį į tai, kad žuvininkystės politika turi būti skaidri ir atvira visuomenės 
vertinimui.

Nuomonės referentas, rengdamas pakeitimus, teigiamai įvertino Europos Komisijos, Danijos, 
Prancūzijos, Islandijos, Norvegijos, Švedijos ir Jungtinės Karalystės vyriausybių, 
Akvakultūros valdymo tarybos, fondo „BalticSea2020“, partnerystės „Birdlife“, organizacijų 
„Client Earth“, „Greenpeace“, „New Under Ten Fishermen's Association“, „Ocean 2012“, 
„Oceana“, „Pew Environment Group“, Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos 
(angl. FAO) ir Pasaulinio laukinės gamtos fondo (angl. WWF) atstovų pasiūlymus.

Tačiau visą atsakomybę už pateiktus pasiūlymus prisiima nuomonės referentas.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Bendros žuvininkystės politikos 
taikymo sritis apima jūrų biologinių 
išteklių apsaugą, valdymą ir naudojimą. 
Be to, bendros žuvininkystės politikos 
taikymo sritis dar susijusi ir su jos tikslams 
remti skirtomis rinkos ir finansinėmis 
priemonėmis, gėlųjų vandenų biologiniais 
ištekliais bei akvakultūra, žuvininkystės ir 
akvakultūros produktų perdirbimu ir 
prekyba jais, kai ši veikla vykdoma 
valstybių narių teritorijoje arba Europos 
Sąjungos vandenyse, taip pat kai ją vykdo 
žvejybos laivai, plaukiojantys su trečiųjų 
šalių vėliavomis ir (arba) registruoti 
trečiosiose šalyse, arba Europos Sąjungos 
žvejybos laivai, arba valstybių narių 
piliečiai, nepažeidžiant vėliavos valstybės 
pirminės atsakomybės ir laikantis Jungtinių 
Tautų jūrų teisės konvencijos 
117 straipsnio.

(2) Bendros žuvininkystės politikos 
taikymo sritis apima jūrų biologinių 
išteklių apsaugą, tausų valdymą ir kuo 
mažesnį poveikį jūrų aplinkai. Be to, 
bendros žuvininkystės politikos taikymo 
sritis dar susijusi ir su jos tikslams remti 
skirtomis rinkos ir finansinėmis 
priemonėmis, gėlųjų vandenų biologiniais 
ištekliais bei akvakultūra, žvejybos ir 
akvakultūros produktų perdirbimu ir 
prekyba jais, kai ši veikla vykdoma 
valstybių narių teritorijoje arba Europos 
Sąjungos vandenyse, taip pat kai ją vykdo 
žvejybos laivai, plaukiojantys su trečiųjų 
šalių vėliavomis ir (arba) registruoti 
trečiosiose šalyse, arba Europos Sąjungos 
žvejybos laivai, arba valstybių narių 
piliečiai, nepažeidžiant vėliavos valstybės 
pirminės atsakomybės ir laikantis Jungtinių 
Tautų jūrų teisės konvencijos 
117 straipsnio.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Bendra žuvininkystės politika turėtų 
būti užtikrinama, kad su žvejyba ir 
akvakultūra susijusi veikla padėtų kurti 
ilgalaikes tausias aplinkos, ekonomines ir 
socialines sąlygas. Be to, ją taikant turėtų 
padidėti produktyvumas, turėtų būti 
užtikrintas geras žuvininkystės sektoriaus 
atstovų gyvenimo lygis, rinkų stabilumas, 
išteklių prieinamumas bei jų tiekimas 
vartotojams prieinama kaina.

(3) Bendra žuvininkystės politika turėtų 
būti užtikrinama, kad su žvejyba ir 
akvakultūra susijusi veikla padėtų kurti 
ilgalaikį tausų aplinkos, ekonominį ir 
socialinį stabilumą. Be to, ją taikant turėtų 
padidėti produktyvumas, turėtų būti 
užtikrintas aprūpinimas maistu, geras 
žuvininkystės sektoriaus atstovų gyvenimo 
lygis, deramos šio sektoriaus darbuotojų 
darbo sąlygos, rinkų stabilumas, išteklių 
prieinamumas bei jų tiekimas vartotojams 
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prieinama kaina.

Pagrindimas

Tai kalbinis pakeitimas – neaišku, ką norima pasakyti fraze „kurti sąlygas“. Vienas iš 
pagrindinių BŽP tikslų turėtų būti „kurti ilgalaikį tausų aplinkos, ekonominį ir socialinį 
stabilumą“. ES šiuo metu importuoja 60 proc. savo suvartojamų žuvų. BŽP priemonėmis jūrų 
ištekliai turėtų būti valdomi taip, kad jie būtų atkurti iki Europos aprūpinimui maistu 
reikalingo lygio. Daugelis darbuotojų, kurie nėra ES piliečiai, ypač dirbantys atviroje jūroje, 
ES socialinės srities teisės aktais neapsaugoti.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Sutartis neturėtų kliudyti Sąjungai 
vykdyti pareigą tausiai valdyti jūrų 
išteklių naudojimą.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) 2002 m. Johanesburge vykusiame 
pasauliniame aukščiausiojo lygio 
susitikime darnaus vystymosi klausimais 
Europos Sąjunga ir jos valstybės narės 
įsipareigojo kovoti su nuolatiniu daugelio 
žuvų išteklių nykimu. Todėl Europos 
Sąjunga turėtų patobulinti savo bendrą 
žuvininkystės politiką, užtikrindama, jog 
iki 2015 m. būtų prioritetine tvarka atkurti 
ir išlaikyti tokie jūrų biologinių išteklių 
naudojimo lygiai, kad žvejojamų išteklių
populiacijos dydžiai būtų tokie, kad būtų 
galima taikyti didžiausio tausaus leidžiamo 
sužvejoti kiekio principą. Jei mokslinės 
informacijos turima mažiau, gali tekti
taikyti apytikres didžiausio tausaus 
leidžiamo sužvejoti kiekio vertes.

(5) 2002 m. Johanesburge vykusiame 
pasauliniame aukščiausiojo lygio 
susitikime darnaus vystymosi klausimais 
Europos Sąjunga ir jos valstybės narės 
įsipareigojo kovoti su nuolatiniu daugelio 
žuvų išteklių nykimu. Todėl Europos 
Sąjunga turėtų patobulinti savo bendrą 
žuvininkystės politiką, užtikrindama, jog 
iki 2015 m. būtų prioritetine tvarka atkurti 
ir išlaikyti tokie žvejojamų išteklių 
populiacijos dydžiai, kad būtų galima 
taikyti didžiausio galimo tausios žvejybos 
laimikio principą. Jei mokslinės 
informacijos turima mažiau, reikėtų taikyti 
atsargumo principą.
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Tausus jūrų biologinių išteklių 
naudojimas turėtų būti grindžiamas 
atsargumo metodu, kuris turi būti 
nustatytas remiantis Sutarties 
191 straipsnio 2 dalies pirmojoje 
pastraipoje nurodytu atsargumo principu.

(7) Tausus jūrų biologinių išteklių 
valdymas turėtų būti grindžiamas 
atsargumo metodu, kuris turi būti 
nustatytas remiantis Sutarties 
191 straipsnio 2 dalies pirmojoje 
pastraipoje nurodytu atsargumo principu.
Kai mokslinių įrodymų nepakanka, jie 
negalutiniai ar neapibrėžti, taikomas 
atsargumo principas.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Bendra žuvininkystės politika turėtų 
padėti apsaugoti jūrų aplinką ir visų pirma 
ne vėliau kaip iki 2020 m. pasiekti gerą 
aplinkos būklę, kaip nurodyta 2008 m. 
birželio 17 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2008/56/EB, 
nustatančios Bendrijos veiksmų jūrų 
aplinkos politikos srityje pagrindus (Jūrų 
strategijos pagrindų direktyva), 1 straipsnio 
1 dalyje.

(8) Bendra žuvininkystės politika turėtų 
padėti apsaugoti jūrų aplinką, tausiai 
valdyti visas komerciniams tikslams 
naudojamas rūšis ir visų pirma ne vėliau 
kaip iki 2020 m. pasiekti gerą aplinkos 
būklę, kaip nurodyta 2008 m. birželio 17 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2008/56/EB, nustatančios 
Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos 
srityje pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų 
direktyva), 1 straipsnio 1 dalyje.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Būtina įgyvendinti ekosistemomis (9) Būtina įgyvendinti ekosistemomis 
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grindžiamą žuvininkystės valdymo metodą, 
turėtų būti apribotas žvejybos poveikis 
aplinkai, o sužvejojamų nepageidaujamų 
žuvų kiekiai sumažinti iki minimumo ir 
palaipsniui panaikinti.

grindžiamą žuvininkystės valdymo metodą 
siekiant apriboti žvejybos poveikį žuvų 
ištekliams, netikslinėms rūšims, 
buveinėms, jūros dugnui, o sužvejojamų 
nepageidaujamų žuvų kiekiai turėtų būti 
sumažinti iki minimumo ir laipsniškai
panaikinti.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Daugiamečiai planai turėtų, jei 
įmanoma, apimti keletą išteklių, jei tie 
ištekliai naudojami bendrai. 
Daugiamečiuose planuose turėtų būti 
nustatytas žvejybos galimybių ir 
kiekybiškai įvertinamų tausaus žuvų 
išteklių ir susijusių jūrų ekosistemų 
naudojimo tikslų nustatymo pagrindas, 
aiškiai apibrėžiant tvarkaraščius ir 
apsaugos mechanizmus, taikytinus 
nenumatytų pokyčių atvejais.

(17) Daugiamečiai planai turėtų, jei 
įmanoma, apimti tokią žvejybą, kai 
žvejojamos vienų išteklių žuvys, arba tokią 
žvejybą, kai žvejojamos įvairių išteklių 
žuvys. Daugiamečiuose planuose turėtų 
būti nustatytas geriausias turimas 
mokslines rekomendacijas atitinkančių 
žvejybos galimybių, kiekybiškai 
įvertinamų tausaus žuvų išteklių ir 
susijusių jūrų ekosistemų valdymo tikslų 
nustatymo pagrindas, aiškiai apibrėžiant 
tvarkaraščius ir apsaugos mechanizmus, 
taikytinus nenumatytų pokyčių atvejais. Į 
daugiamečius planus turėtų būti įtrauktas 
laivynų pajėgumų ir turimų žvejybos 
galimybių pusiausvyros vertinimas.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Siekiant, kad išteklių, kurių 
išsaugojimo planai neparengti, naudojimo 
lygis būtų toks, kad būtų galima taikyti 
didžiausio tausaus leidžiamo sužvejoti 
kiekio principą, reikėtų apriboti leidžiamus 
sužvejoti jų žuvų kiekius ir (arba) žvejybos 

(21) Reikėtų apriboti išteklių, kurių 
išsaugojimo planai neparengti, leidžiamus 
sužvejoti žuvų kiekius ir (arba) žvejybos 
pastangas – tada išteklius bus galima 
naudoti nekliudant iki 2015 m. atkurti ir 
išlaikyti tokias žvejojamų rūšių 
populiacijas, kad būtų galima taikyti 
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pastangas. didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio 
principą.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Atsižvelgiant į netvirtą žuvininkystės 
sektoriaus ekonominę padėtį ir tam tikrų 
pakrantės bendruomenių priklausomybę 
nuo žvejybos veiklos, būtina užtikrinti 
santykinį žvejybos veiklos stabilumą 
paskirstant žvejybos galimybes valstybėms 
narėms paskirstant taip, kad kiekvienai 
tektų iš anksto numatyta išteklių dalis.

(22) Atsižvelgiant į netvirtą žuvininkystės 
sektoriaus ekonominę padėtį ir tam tikrų 
pakrantės bendruomenių priklausomybę 
nuo žvejybos veiklos, būtina užtikrinti 
santykinį su jūra susijusios veiklos 
stabilumą žvejybos galimybes valstybėms 
narėms paskirstant taip, kad kiekvienai 
tektų iš anksto numatyta išteklių dalis.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta galimybė teikti Komisijai 
pagrįstus prašymus parengti priemones 
pagal bendrąją žuvininkystės politiką, 
kurias valstybės narės pripažįsta 
būtinomis siekiant vykdyti įsipareigojimus 
dėl specialių apsaugos teritorijų pagal 
2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyvos 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos 4 straipsnį, specialių saugomų 
teritorijų pagal 1992 m. gegužės 21 d. 
Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl 
natūralių buveinių ir laukinės faunos bei 
floros apsaugos 6 straipsnį ir saugomų jūrų 
teritorijų pagal 2008 m. birželio 17 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2008/56/EB, nustatančios 
Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos 
srityje pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų 

(24) Valstybės narės reguliuoja žvejybos 
veiklą, darančią neigiamą poveikį jų 
vandenyse esančių Bendrijos svarbos 
teritorijoms priskirtų teritorijų apsaugos 
būklei, siekdamos vykdyti įsipareigojimus 
dėl specialių apsaugos teritorijų pagal 
2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyvos 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos 4 straipsnį, specialių saugomų 
teritorijų pagal 1992 m. gegužės 21 d. 
Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl 
natūralių buveinių ir laukinės faunos bei 
floros apsaugos 6 straipsnį ir saugomų jūrų 
teritorijų pagal 2008 m. birželio 17 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2008/56/EB, nustatančios 
Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos 
srityje pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų 
direktyva), 13 straipsnio 4 dalį.
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direktyva), 13 straipsnio 4 dalį.

Pakeitimas12

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 
31 d. turėtų būti įgyvendinta daugelį pagal 
bendrąją žuvininkystės politiką valdomų 
žuvų išteklių apimanti perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų sistema, taikoma 
visiems 12 metrų arba ilgesniems laivams 
ir visiems kitiems traukiamaisiais žvejybos 
įrankiais žvejojantiems laivams. Valstybės 
narės gali nuspręsti laivams, kurių ilgis iki 
12 metrų ir kurie nenaudoja traukiamųjų 
žvejybos įrankių, netaikyti perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų sistemos. Šia sistema 
turėtų būti prisidedama prie sektoriaus jau 
sąlygojamo laivynų mažinimo ir geresnių 
ūkinės veiklos rezultatų, kartu sukuriant 
teisiniu atžvilgiu saugias ir išimtines 
žvejybos koncesijas, skirtas naudotis 
valstybės narės metinėmis žvejybos 
galimybėmis. Kadangi jūrų biologiniai 
ištekliai yra bendras turtas, 
perleidžiamosiomis žvejybos koncesijomis 
turėtų būti suteikiama naudotojo teisė tik į 
dalį valstybės narės metinių žvejybos 
galimybių, kurios gali būti atšauktos pagal 
nustatytas taisykles.

(29) Gali būti įgyvendinta daugelį pagal 
bendrąją žuvininkystės politiką valdomų 
žuvų išteklių apimanti perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų sistema. Valstybės 
narės gali nuspręsti tam tikrų tipų laivams 
netaikyti perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų sistemos remdamosi sąžiningais, 
teisingais ir skaidriais kriterijais. Šia 
sistema turėtų būti prisidedama prie 
sektoriaus jau sąlygojamo laivynų 
mažinimo ir geresnių ūkinės veiklos 
rezultatų, kartu sukuriant teisiniu atžvilgiu 
saugias ir išimtines žvejybos koncesijas, 
skirtas naudotis valstybės narės metinėmis 
žvejybos galimybėmis. Kadangi jūrų 
biologiniai ištekliai yra bendras turtas, 
perleidžiamosiomis žvejybos koncesijomis 
turėtų būti suteikiama naudotojo teisė tik į 
dalį valstybės narės metinių žvejybos 
galimybių, kurios gali būti atšauktos pagal 
nustatytas taisykles.

Pakeitimas13

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Žvejybos koncesijos turėtų būti 
perleidžiamos arba išnuomojamos, siekiant 
decentralizuoti žvejybos galimybių 
valdymą, dalį jo perkeliant žvejybos 

(30) Žvejybos koncesijos gali būti 
perleidžiamos arba išnuomojamos, siekiant 
decentralizuoti žvejybos galimybių 
valdymą, dalį jo perkeliant žvejybos 
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sektoriui ir užtikrinant, kad sektorių 
paliekantiems žvejams nereikėtų būti 
priklausomiems nuo valstybės finansinės 
paramos pagal bendrą žuvininkystės 
politiką.

sektoriui ir užtikrinant, kad sektorių 
paliekantiems žvejams nereikėtų būti 
priklausomiems nuo valstybės finansinės 
paramos pagal bendrą žuvininkystės 
politiką.

Pakeitimas14

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Kai kurių nedidelių laivynų 
specifinės charakteristikos ir socialinis bei 
ekonominis pažeidžiamumas yra 
priežastys, dėl kurių privaloma 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistema 
taikoma tik dideliems laivams. 
Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistema 
turėtų apimti tuos žuvų išteklius, kurių 
žvejybos galimybės yra paskirtos.

(31) Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistema turėtų apimti tuos žuvų išteklius, 
kurių žvejybos galimybės yra paskirtos.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) Valstybės narės, remdamosi Europos 
Sąjungos programa, turėtų tvarkyti 
surinktus duomenis ir leisti jais naudotis 
galutiniams mokslinių duomenų 
vartotojams. Be to, valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti tarpusavyje ir derinti 
duomenų rinkimo veiklą. Prireikus 
valstybės narės turėtų bendradarbiauti ir su 
trečiosiomis tos pačios jūros baseino 
šalimis duomenų rinkimo srityje.

(36) Valstybės narės, remdamosi Europos 
Sąjungos programa, turėtų tvarkyti 
surinktus duomenis ir leisti jais naudotis 
galutiniams mokslinių duomenų 
vartotojams. Be to, valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti tarpusavyje ir derinti 
duomenų rinkimo veiklą. Prireikus 
valstybės narės turėtų bendradarbiauti ir su 
trečiosiomis tos pačios jūros baseino 
šalimis duomenų rinkimo srityje, kaip 
numatyta atitinkamuose tarptautiniuose 
standartuose ir konvencijose, ypač 
Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijoje 
(UNCLOS).
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) Europos Sąjunga turėtų tarptautiniu 
mastu populiarinti bendros žuvininkystės 
politikos tikslus. Todėl Sąjunga turėtų 
stengtis pagerinti regioninių ir tarptautinių 
organizacijų veiklos rezultatus tarptautinių 
žuvų išteklių išsaugojimo ir valdymo 
srityje, remdama mokslu pagrįstą 
sprendimų priėmimą ir geresnį taisyklių 
laikymąsi, didesnį skaidrumą bei 
suinteresuotųjų šalių dalyvavimą ir 
kovodama su neteisėta, nedeklaruojama ir 
nereglamentuojama (NNN) žvejybos 
veikla.

(38) Europos Sąjunga turėtų tarptautiniu 
mastu populiarinti bendros žuvininkystės 
politikos tikslus. Todėl Sąjunga turėtų 
stengtis pagerinti regioninių ir tarptautinių 
organizacijų veiklos rezultatus tarptautinių 
žuvų išteklių išsaugojimo ir tausaus
valdymo srityje, remdama mokslu pagrįstą 
sprendimų priėmimą ir geresnį taisyklių 
laikymąsi, didesnį skaidrumą bei 
suinteresuotųjų šalių dalyvavimą ir 
kovodama su neteisėta, nedeklaruojama ir 
nereglamentuojama (NNN) žvejybos 
veikla.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) Su trečiosiomis šalimis sudarytais 
tausios žvejybos susitarimais turėtų būti 
užtikrinama, kad Europos Sąjungos 
žvejybos veikla trečiųjų šalių vandenyse 
būtų grindžiama geriausiomis turimomis 
mokslinėmis rekomendacijomis, 
užtikrinant tausų jūrų biologinių išteklių 
naudojimą. Tie susitarimai, pagal kuriuos 
už Sąjungos finansinį įnašą suteikiamos 
išteklių naudojimo teisės, turėtų padėti 
sukurti aukštos kokybės valdymo sistemą, 
garantuojančią, visų pirma, veiksmingas 
stebėsenos, kontrolės ir priežiūros 
priemones.

(39) Su trečiosiomis šalimis sudarytais 
tausios žvejybos susitarimais turėtų būti 
užtikrinama, kad Europos Sąjungos 
žvejybos veikla trečiųjų šalių vandenyse 
būtų grindžiama geriausiomis turimomis 
mokslinėmis rekomendacijomis, 
užtikrinant tausų jūrų biologinių išteklių 
naudojimą. Tie susitarimai, pagal kuriuos 
už Sąjungos finansinį įnašą suteikiamos 
išteklių naudojimo teisės, turėtų padėti 
rinkti duomenis apie išteklius bei 
dabartinį neigiamą žvejybos poveikį ir 
sukurti aukštos kokybės valdymo sistemą, 
garantuojančią, visų pirma, veiksmingas 
stebėsenos, kontrolės ir priežiūros 
priemones.
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) Akvakultūra turėtų padėti išsaugoti 
tvarų maisto gamybos potencialą visoje 
Sąjungoje, kad būtų užtikrintas ilgalaikis 
Europos piliečių aprūpinimas maistu ir 
prisidėta prie didėjančio vandens gyvūnų 
kilmės maisto produktų poreikio pasaulyje 
tenkinimo.

(42) Akvakultūra turėtų padėti išsaugoti 
tvarų maisto gamybos potencialą visoje 
Sąjungoje, kad būtų užtikrintas ilgalaikis 
Europos piliečių aprūpinimas maistu ir 
prisidėta prie didėjančio vandens gyvūnų 
kilmės maisto produktų poreikio pasaulyje 
tenkinimo. Akvakultūra neturėtų didinti 
žvejybos poveikio laukinių žuvų 
ištekliams, o prieš bet kokią plėtrą turėtų 
būti atliekamas poveikio aplinkai 
vertinimas.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) jūrų biologinių išteklių saugojimą, 
valdymą ir naudojimą ir

(a) jūrų biologinių išteklių saugojimą, 
valdymą ir tausų naudojimą ir

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendra žuvininkystės politika turi būti 
užtikrinama, kad su žvejyba ir akvakultūra 
susijusi veikla garantuotų ilgalaikes 
tausias ekologines, ekonomines ir 
socialines sąlygas ir geresnį aprūpinimą 
maistu.

1. Bendra žuvininkystės politika turi būti 
užtikrinama, kad su žvejyba ir akvakultūra 
susijusia veikla būtų remiamas ilgalaikis 
ekologinis tvarumas, kuris būtinas norint 
užtikrinti ekonominį ir socialinį stabilumą 
ir padeda pasiekti geresnį aprūpinimą 
maistu.

2. Pagal bendrą žuvininkystės politiką 
žuvininkystės valdymui taikomas 
atsargumo metodas ir siekiama užtikrinti, 

2. Pagal bendrą žuvininkystės politiką 
žuvininkystės valdymui taikomas 
atsargumo metodas ir užtikrinama, jog 
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jog gyvieji jūrų biologiniai ištekliai būtų 
naudojami taip, kad iki 2015 m. atkurti ir 
išlaikyti žvejojamų rūšių populiacijų 
dydžiai viršytų dydžius, kuriems jau 
galima taikyti didžiausio tausaus leidžiamo 
sužvejoti kiekio principą.

gyvieji jūrų biologiniai ištekliai būtų 
naudojami taip, kad iki 2015 m. atkurti ir 
išlaikyti žvejojamų rūšių populiacijų 
dydžiai viršytų dydžius, kuriems jau 
galima taikyti didžiausio galimo tausios 
žvejybos laimikio principą, ir iki 2020 m. 
siekiama juos padidinti iki lygio, kuriam 
galima taikyti didžiausio galimo 
ekonominio žvejybos laimikio principą.
2a. Bendra žuvininkystės politika padeda 
vėliausiai iki 2020 m. pasiekti ir išlaikyti 
gerą aplinkos būklę, vadovaujantis Jūrų 
strategijos pagrindų direktyvos 
2008/56/EB reikalavimais.

3. Pagal bendrą žuvininkystės politiką 
žuvininkystės valdymui taikomas 
ekosisteminis metodas, užtikrinantis, kad 
būtų sumažintas žvejybos veiklos poveikis 
jūrų ekosistemai.

3. Pagal bendrą žuvininkystės politiką 
žuvininkystės valdymui taikomas 
ekosisteminis metodas, užtikrinantis, kad 
žvejybos veiklos poveikis jūrų ekosistemai 
būtų kuo mažesnis ir nekenktų jos 
vientisumui ir veikimui.

4. Į bendrą žuvininkystės politiką
įtraukiami Sąjungos aplinkos teisės aktų 
reikalavimai.

4. Kaip nurodyta Sutarties 11 straipsnyje, 
rengiant bendrą žuvininkystės politiką 
visapusiškai laikomasi Sąjungos aplinkos 
teisės aktų reikalavimų.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Bendra žuvininkystės politika padeda 
rinkti išsamius ir patikimus mokslinius 
duomenis.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant įgyvendinti 2 straipsnyje Siekiant įgyvendinti 2 straipsnyje 
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nurodytus bendruosius bendros 
žuvininkystės politikos tikslus visų pirma 
būtina:

nurodytus bendruosius bendros 
žuvininkystės politikos tikslus visų pirma 
būtina:

(-a) užtikrinti, kad iki 2015 m. žvejybos 
galimybės būtų nustatomos remiantis 
geriausiomis esamomis mokslinėmis 
rekomendacijomis ir jų lygiai leistų 
atkurti ir išlaikyti tokias visų žvejojamų 
rūšių populiacijas, kurioms būtų galima 
taikyti didžiausio galimo tausios žvejybos 
laimikio principą;
(-aa) užtikrinti, kad žuvų ištekliai būtų 
valdomi ir naudojami vadovaujantis 
daugiamečiais planais, apimančiais visą 
žvejybos veiklą;

(a) panaikinti sužvejojamus 
nepageidaujamų komercinių išteklių žuvų 
kiekius ir laipsniškai užtikrinti, kad visos 
sužvejotos tokių išteklių žuvys būtų 
iškraunamos;

(a) panaikinti sužvejojamus 
nepageidaujamų žuvų kiekius kuriant ir
naudojant selektyvius žvejybos įrankius, 
pradedant komercinių žuvų ištekliais, ir
laipsniškai užtikrinant, kad visos 
sužvejotos žuvys būtų iškraunamos, 
išskyrus rūšis, kurioms taikoma konkreti 
išimtis ir kurias Komisija įtraukė į 
galinčių išgyventi, jei išmetamos, žuvų 
sąrašą.

(b) sudaryti sąlygas veiksmingai žvejybos 
veiklai, vystant ekonomiškai perspektyvų ir 
konkurencingą žvejybos sektorių;

(b) sudaryti sąlygas veiksmingai, tausiai ir 
mažą poveikį darančiai žvejybos veiklai 
bei ją remti, vystant ekonomiškai 
perspektyvų ir konkurencingą žvejybos 
sektorių, kuriame teisė naudotis ištekliais 
grindžiama teisingais ir skaidriais 
kriterijais;

(c) skatinti su akvakultūra susijusios 
veiklos vystymą Sąjungoje, siekiant 
pagerinti aprūpinimą maistu ir užimtumą 
pakrantės regionuose bei kaimo vietovėse;

(c) skatinti su ekologiškai tausia ir 
ekosistemų principais grindžiama 
akvakultūra susijusios veiklos vystymą 
Sąjungoje, siekiant pagerinti aprūpinimą 
maistu ir užimtumą pakrantės regionuose 
bei kaimo vietovėse;

(d) padėti užtikrinti tinkamą nuo žvejybos 
veiklos priklausomų bendruomenių
gyvenimo lygį;

(d) padėti užtikrinti tinkamą pakrančių 
bendruomenėse gyvenančių ir nuo 
žvejybos veiklos priklausomų asmenų
gyvenimo lygį;

(e) atsižvelgti į vartotojų interesus; (e) apsaugoti vartotojų interesus 
užtikrinant, kad ženklinimas būtų aiškus, 
išsamus ir tikslus, taip pat užtikrinant 
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žvejybos ir akvakultūros produktų 
atsekamumą visoje maisto grandinėje;

(f) užtikrinti, kad būtų renkami ir
sistemingai bei suderintai tvarkomi
duomenys.

(f) užtikrinti, kad sistemingai, laiku ir 
suderintai būtų renkami patikimi 
biologiniai, techniniai ir ekologiniai
duomenys, reikalingi bendros 
žuvininkystės politikos tikslams pasiekti;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) padėti pasiekti ir išlaikyti gerą 
aplinkos būklę, kaip nurodyta 2008 m. 
birželio 17 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2008/56/EB, 
nustatančios Bendrijos veiksmų jūrų 
aplinkos politikos srityje pagrindus (Jūrų
strategijos pagrindų direktyva), 
1 straipsnio 1 dalyje;

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ab) apriboti teisę žvejoti turinčių laivų 
skaičių ir tipą, kad, kaip siekiama, būtų 
atkurtos tokios žvejojamų rūšių 
populiacijos, kurioms jau būtų galima 
taikyti didžiausio galimo tausios žvejybos 
laimikio principą – taip būtų siekiama 
išvengti žvejybos pajėgumų koncentracijos 
ir pripažinti tradiciniai įrankiais 
vykdomos žvejybos teikiamas galimybes 
išlaikyti pakrančių bendruomenes ir 
padėti pasiekti gerą aplinkos būklę;
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) užtikrinti, kad būtų sukurti žvejybos 
rezervatai;

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fb) skatinti naudoti žvejybos įrankius ir 
metodus, darančius mažą poveikį 
aplinkai;

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos įvadinė frazė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendra žuvininkystės politika grindžiama
šiais gero valdymo principais:

Bendroje žuvininkystės politikoje
vadovaujamasi šiais gero valdymo 
principais:

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) sprendimų, reikalingų siekiant 
užtikrinti, kad būtų įgyvendinti ES 
lygmeniu apibrėžti bendrieji tikslai ir 
gairės, decentralizavimu iki nacionalinio, 
regioninio ir vietos lygmens;
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Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) patikimiausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis grindžiamų priemonių 
nustatymu;

(b) patikimiausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis grindžiamų priemonių 
nustatymu, nepamirštant, kad 
pakankamos mokslinės informacijos 
nebuvimas negali būti naudojamas kaip 
priežastis atidėti apsaugos ir valdymo 
priemones arba jų nesiimti;

Pagrindimas

Didžiausia BŽP nesėkmės priežastis – metinis bendro leidžiamo sužvejoti kiekio (BLSK) ir 
kvotų, kurie dažnai gerokai viršydavo mokslininkų rekomendacijas, nustatymas. Ateities 
politika turi būti grindžiama mokslo išvadomis, be to, turi būti gerokai apribotos ministrų 
kišimosi galimybės.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) administracinių išlaidų mažinimu;

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) pritaikomu, operatyviu valdymu;

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos f punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) darna su integruota jūrų politika ir 
kitomis Sąjungos politikos sritimis.

(f) darna su integruota jūrų politika ir 
kitomis Sąjungos politikos sritimis, ypač 
su galiojančiais Sąjungos aplinkos teisės 
aktais ir tarptautiniais teisiškai 
privalomais susitarimais, kartu 
užtikrinant politikos suderinamumą 
vystymosi labui;

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) skaidrumu ir visuomenės prieiga prie 
informacijos remiantis 1998 m. 
birželio 25 d. Orhuso konvencija dėl teisės 
gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo 
priimant sprendimus ir teisės kreiptis į 
teismus aplinkosaugos klausimais, taip 
pat ir tarptautiniu lygmeniu;

Pagrindimas

Patvirtinamas principas, kuriam jau ilgą laiką pritarė Parlamentas.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) pareigos atlikti poveikio aplinkai 
vertinimą ir strateginio poveikio vertinimą 
taikymu;

Pagrindimas

Šie principai įtvirtinti ES teisėje ir yra sudedamoji gero valdymo dalis.
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Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fb) kasdienių sprendimų decentralizacija 
ir regionalizavimu, kurie būtini norint 
pasiekti daugiamečių planų tikslus ir 
įvykdyti jų reikalavimus;

Pagrindimas

Pritariama daugelio palaikomam norui apriboti mikrovaldymą iš Briuselio.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos f c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fc) BŽP vidaus ir išorės dimensijos 
lygiavertiškumu, kad šalies viduje taikomi 
standartai ir vykdymo priemonės esant 
būtinybei būtų taikomi ir išorėje;

Pagrindimas

Bendrieji standartai turėtų būti taikomi ES žvejybos laivynui neatsižvelgiant į tai, kur laivai 
žvejoja.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio šešta, septinta, aštunta ir vienuolikta įtraukos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– didžiausias tausus leidžiamas sužvejoti 
kiekis – didžiausias žuvų kiekis, kurį iš 
žuvų išteklių galima išžvejoti neribotą 
laiką;

– didžiausias galimas tausios žvejybos 
laimikis – vidutiniškai didžiausias žuvų 
kiekis, kurį iš žuvų išteklių galima išžvejoti 
neribotą laiką ir kurio laikantis ištekliai 
atsikuria iki didžiausios gausos, 
įmanomos dabartinėmis ekologinėmis 
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sąlygomis;
– žuvininkystės valdymui taikomas 
atsargumo principas – principas, pagal 
kurį tinkamos mokslinės informacijos 
trūkumas neturėtų būti priežastimi atidėti 
valdymo priemones, skirtas tikslinėms 
rūšims, su jomis susijusioms arba nuo jų 
priklausomoms rūšims ir netikslinėms 
rūšims bei jų aplinkai išsaugoti, arba tų 
priemonių nesiimti;

– žuvininkystės valdymui taikomas 
atsargumo principas, atitinkantis 1995 m. 
Jungtinių Tautų susitarimo dėl žuvų 
išteklių 6 straipsnyje nustatytą apibrėžtį –
principas, kuris reiškia, kad, kai mokslinė 
informacija neapibrėžta, nepatikima arba 
nepakankama, reikia būti atsargesniems, 
o tinkamos mokslinės informacijos 
trūkumas neturėtų būti priežastimi atidėti 
valdymo priemones, skirtas tikslinėms 
rūšims, su jomis susijusioms arba nuo jų 
priklausomoms rūšims ir netikslinėms 
rūšims bei jų aplinkai išsaugoti ar neleisti 
joms pakenkti, arba tų priemonių nesiimti;

– ekosisteminis žuvininkystės valdymo 
metodas – metodas, kurį taikant 
užtikrinama didelė gyvųjų vandens išteklių 
nauda, o tiesioginis ir netiesioginis
žvejybos operacijų poveikis jūrų 
ekosistemoms yra nedidelis ir jos nekenkia 
tolesniam tų ekosistemų gyvavimui, 
įvairovei bei vientisumui;

– ekosisteminis žuvininkystės valdymo 
metodas – metodas, kurį taikant 
atsižvelgiama į visą poveikį jūrų 
biologiniams ištekliams, užtikrinama 
didelė gyvųjų vandens išteklių nauda, o 
tiesioginis ir netiesioginis žvejybos 
operacijų poveikis jūrų ekosistemoms yra 
sumažinamas iki minimumo ir, jei 
įmanoma, pašalinamas ir jos nekenkia 
tolesniam tų ekosistemų gyvavimui, 
įvairovei bei vientisumui;

– didžiausias galimas ekonominis žvejybos 
laimikis – didžiausias žuvų kiekis, kuris 
gali būti sužvejojamas tausiai ir duoti patį 
didžiausią pelną;

– sužvejojamų žuvų kiekio apribojimas –
per nustatytą laiką iškraunamų išteklių 
arba išteklių grupių žuvų kiekio 
apribojimas;

– sužvejojamų žuvų kiekio apribojimas –
per nustatytą laiką sugaunamų išteklių 
arba išteklių grupių žuvų kiekio 
apribojimas;

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 6 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– žvejojamos rūšys – rūšys, kurios 
žvejojamos ir (arba) naudojamos, 
įskaitant rūšis, kurios neiškraunamos, 
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tačiau sugaunamos kaip priegauda, arba 
kurioms žvejyba daro poveikį;

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 8 b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– tausus naudojimas – toks žuvų išteklių 
arba jų grupės naudojimas, kuriuo 
siekiama atkurti ir išlaikyti tokias 
populiacijas, kurioms jau galima taikyti 
didžiausio galimo tausios žvejybos 
laimikio principą, kai populiacijų 
pasiskirstymas pagal amžių ir dydį rodo, 
jog ištekliai sveiki, o jų naudojimas 
nedaro neigiamo poveikio jūrų 
ekosistemoms;

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos dvylikta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– išteklių išsaugojimo lygio atskaitos 
taškas – žuvų išteklių populiacijos 
parametrų (pvz., biomasės arba 
mirtingumo dėl žvejybos koeficiento) 
reikšmė, naudojama žuvininkystės 
valdymo srityje, pvz., nustatant priimtiną 
biologinės rizikos lygį arba planuojamų 
sužvejoti žuvų kiekį;

– išteklių išsaugojimo lygio atskaitos 
taškas – žuvų išteklių populiacijos 
parametrų (pvz., biomasės arba 
mirtingumo dėl žvejybos koeficiento) 
reikšmė, naudojama žuvininkystės 
valdymo srityje, pvz., nustatant didžiausią 
galimą tausios žvejybos laimikį arba 
geriausią apytikrės vertės ekvivalentą, ir 
atspindinti sveiką populiacijų 
pasiskirstymą pagal amžių ir dydį, o 
mirtingumo dėl žvejybos koeficientas, kurį 
taikant užtikrinamas didžiausias galimas 
tausios žvejybos laimikis, turėtų būti 
laikomas mažiausiu ribinių atskaitos 
taškų standartu, kaip nurodyta 1995 m. 
JT susitarime dėl žuvų išteklių;
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Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos trylikta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– apsaugos priemonė – atsargumo 
priemonė, skirta apsisaugoti nuo to, kas 
nepageidaujama, arba užkirsti tam kelią;

– apsaugos priemonė – atsargumo 
priemonė, skirta apsisaugoti nuo jūrų 
biologinių išteklių naudojimo, viršijančio 
tausų lygį, įskaitant išteklių išsaugojimo 
lygio atskaitos taškus, arba nuo neigiamo 
poveikio jūrų ekosistemai, arba užkirsti 
šiems reiškiniams kelią;

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos trylikta a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– atsargumo priemonė – priemonė, 
apimanti atsargumo principą, nurodytą 
Sutarties 191 straipsnio 2 dalies pirmoje 
pastraipoje, įskaitant išsaugojimo 
priemones, technines priemones, su 
tausiu išteklių naudojimu susijusias 
priemones, tačiau jomis neapsiribojant, ir 
atitinkanti 1995 m. JT susitarimo dėl žuvų 
išteklių 6 straipsnyje pateiktą apibrėžtį, 
kad tuomet, kai mokslinė informacija 
neapibrėžta, nepatikima arba 
nepakankama, reikia būti atsargesniems, 
o tinkamos mokslinės informacijos 
trūkumas neturėtų būti priežastimi atidėti 
valdymo priemones, skirtas tikslinėms 
rūšims, su jomis susijusioms arba nuo jų
priklausomoms rūšims ir netikslinėms 
rūšims bei jų aplinkai išsaugoti, arba tų 
priemonių nesiimti;

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos keturiolikta įtrauka



PE480.515v04-00 24/90 AD\901491LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– techninės priemonės – priemonės, 
kuriomis tuo, kad nustatomos žvejybos 
įrankių naudojimo sąlygos bei jų struktūra 
ir ribojama prieiga prie žvejybos rajonų, 
reguliuojama sužvejojamo kiekio sudėtis 
pagal rūšis bei žuvų dydį ir žvejybos 
poveikis ekosistemų komponentams;

– techninės priemonės – priemonės, 
kuriomis tuo, kad nustatomos žvejybos 
įrankių naudojimo sąlygos bei jų struktūra 
ir ribojama prieiga prie žvejybos rajonų, 
reguliuojama sužvejojamo kiekio sudėtis 
pagal rūšis bei žuvų dydį ir žvejybos 
poveikis ekosistemų komponentams arba 
ekosistemų veikimui;

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 18 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– žvejybos rezervatas – valstybių narių 
pakrančių teritoriniuose vandenyse esanti 
aiškiai apibrėžta geografinė erdvė, kurioje 
draudžiama visa žvejybos veikla;

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos devyniolikta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– žvejybos pajėgumai – laivo tonažas, 
išreikštas GT (bendruoju tonažu), ir jo 
galia, išreikšta kW (kilovatais), kaip 
apibrėžta Tarybos reglamento (EEB) 
Nr. 2930/8635 4 ir 5 straipsniuose;

– žvejybos pajėgumai – laivo gebėjimas 
sugauti žuvis. Rodikliai, kuriuos taikant 
gali būti kiekybiškai išreikšti žvejybos 
pajėgumai, yra laivo savybės, įskaitant
laivo tonažą, išreikštą GT (bendruoju 
tonažu), ir jo galią, išreikštą kW 
(kilovatais), kaip apibrėžta Tarybos 
reglamento (EEB) Nr. 2930/8635 4 ir 
5 straipsniuose, žvejybos įrankiai ir laive 
taikomas žvejybos metodas, taip pat 
žvejybos dienų skaičius;
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Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos trisdešimt antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– tausios žvejybos susitarimai –
tarptautiniai susitarimai, sudaryti su kita 
valstybe siekiant už Sąjungos finansinį 
įnašą gauti galimybę naudoti išteklius arba 
naudotis vandenimis.

– tausios žvejybos susitarimai –
tarptautiniai susitarimai, sudaryti su kita 
valstybe siekiant už Sąjungos finansinį 
įnašą, kuriuo bus remiamas vietos 
žvejybos sektorius, ypatingą dėmesį 
skiriant mokslinių duomenų rinkimui, 
stebėsenai ir kontrolei, gauti galimybę 
naudoti išteklius arba naudotis vandenimis 
siekiant tausiai naudoti jūrų biologinių 
išteklių pertekliaus dalį.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos trisdešimt antra a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– būtinosios žuvų buveinės – pažeidžiamos 
ir gyvybiškai svarbios jūrų buveinės, 
kurias reikia saugoti dėl jų vaidmens 
tenkinant ekologinius ir biologinius žuvų 
rūšių poreikius, įskaitant nerštą, veisimąsi 
ir maitinimosi plotus.

Pagrindimas

Susijęs su 8cstraipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos trisdešimt antra b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– tausus valdymas – toks išteklių
naudojimas, kai nedaroma neigiamo 
poveikio jūrų išteklių pajėgumui reaguoti 
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į žmonių sukeltus pokyčius, kartu 
sudarant galimybę dabartinėms ir 
būsimoms kartoms tausiai naudoti jūros 
gėrybes ir funkcijas.

Pagrindimas

Nustatomas tausaus valdymo principas.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos trisdešimt antra c įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– išteklių išsaugojimą užtikrinantis 
orientacinis dydis – bet koks nurodytas 
sužvejojamų jūrų biologinių išteklių 
kiekis ir bet koks kiekis ir dydis, 
nustatytas galiojančiuose Sąjungos teisės 
aktuose, įskaitant nurodytą Reglamento 
(EB) Nr. 1967/2006 15 straipsnyje ir 
III priede;

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos trisdešimt antra d įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– mažą poveikį daranti žvejyba –
selektyvių žvejybos metodų, darančių 
mažiausiai kenksmingą poveikį jūrų 
ekosistemoms ir išmetančių mažai kuro 
deginimo teršalų, taikymas;

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos trisdešimt antra e įtrauka (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– selektyvi žvejyba – žvejybos metodas 
arba galimybė per žvejybos operacijas 
žvejybos įrankiais gaudyti ir sugauti tam 
tikro dydžio organizmus ir rūšis, kai 
galima išvengti netikslinių rūšių 
sugavimo arba paleisti nepablogėjusios 
būklės žuvis;

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybėms narėms leidžiama nuo 
2013 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 
31 d. 12 jūrmylių nuo bazinių linijų, į 
kurias jos turi suverenias teises arba kurios 
priklauso jų jurisdikcijai, zonos vandenyse 
apriboti žvejybą leidžiant žvejoti tik 
tradiciškai tuose vandenyse žvejojantiems 
žvejybos laivams iš gretimos pakrantės 
uostų, nepažeidžiant valstybių narių 
kaimynystes ryšiais grindžiamų nuostatų, 
taikomų su kitos valstybės narės vėliava 
plaukiojantiems Sąjungos laivams, ir 
I priedo nuostatų, kuriomis kiekvienai 
valstybei narei nustatomos kitų valstybių 
narių pakrančių ruožų geografinės zonos, 
kuriose vykdoma žvejybos veikla, ir 
leidžiamos žvejoti rūšys. Valstybės narės 
praneša Komisijai apie pagal šią dalį 
nustatytus apribojimus.

2. Valstybėms narėms leidžiama nuo 
2013 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 
31 d. 12 jūrmylių nuo bazinių linijų, į 
kurias jos turi suverenias teises arba kurios 
priklauso jų jurisdikcijai, zonos vandenyse 
apriboti žvejybą leidžiant žvejoti tik 
tradiciškai tuose vandenyse žvejojantiems 
žvejybos laivams iš gretimos pakrantės 
uostų ir suteikti prioritetinę teisę 
smulkiosios žvejybos, darančios mažą 
poveikį aplinkai ir teikiančios didelę 
kultūrinę ir ekonominę pridėtinę vertę 
pakrančių bendruomenėms, vykdytojams, 
nepažeidžiant valstybių narių kaimynystės
ryšiais grindžiamų nuostatų, taikomų su 
kitos valstybės narės vėliava 
plaukiojantiems Sąjungos laivams, ir 
I priedo nuostatų, kuriomis kiekvienai 
valstybei narei nustatomos kitų valstybių 
narių pakrančių ruožų geografinės zonos, 
kuriose vykdoma žvejybos veikla, ir 
leidžiamos žvejoti rūšys. Valstybės narės 
praneša Komisijai apie pagal šią dalį 
nustatytus apribojimus.
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Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Sąjungos arba valstybių narių 
saugomose teritorijose, įskaitant 
Direktyvoje 92/43/EEB nurodytas 
saugomas teritorijas, 
Direktyvoje 2009/147/EB nurodytas 
specialias apsaugos teritorijas ir 
regioninėse jūrų konvencijose nurodytas 
paskirtąsias teritorijas, tačiau jomis 
neapsiribojant, žvejyba draudžiama, 
išskyrus atvejus, kai atlikus išankstinį 
vertinimą galima įrodyti, kad konkreti 
žvejybos veikla neturi neigiamo poveikio 
atitinkamos teritorijos saugojimui – šiuo 
atveju žvejybą vykdyti galima tik tada, kai 
valstybė narė arba Sąjungos institucijos, 
pagal kurių jurisdikciją teritorija 
saugoma, patvirtina valdymo planą, 
kuriame numatoma leisti vykdyti žvejybos 
veiklą;

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės, siekdamos apsaugoti 
jūrų biologinius išteklius nuo neigiamo 
tam tikros žvejybos veiklos poveikio, 
tinkamai nustatytose teritorijose, 
esančiose 2 ir 3 dalyse apibrėžtose zonose, 
gali patvirtinti specialias apsaugos 
priemones. Valstybės narės praneša 
Komisijai apie pagal šią dalį nustatytus 
apribojimus.



AD\901491LT.doc 29/90 PE480.515v04-00

LT

Pakeitimas55

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jūrų biologinių išteklių išsaugojimo 
priemonės gali būti šios:

Jūrų biologinių išteklių išsaugojimo, 
tausaus valdymo ir naudojimo priemonės 
yra kelios ar visos iš nurodytųjų:

(a) daugiamečių planų priėmimas pagal 9–
11 straipsnius;

(a) daugiamečių planų priėmimas pagal 9–
11 straipsnius;

(b) tausaus išteklių naudojimo tikslų 
nustatymas;

(b) tausaus išteklių naudojimo tikslų 
nustatymas;

(ba) priemonių, kuriomis siekiama padėti 
vėliausiai iki 2020 m. pasiekti gerą 
aplinkos būklę, kaip nurodyta Direktyvoje 
2008/56/EB, priėmimas;
(bb) priemonių, kuriomis siekiama padėti 
valstybėms narėms įgyvendinti Direktyvą 
92/43/EEB ir Direktyvą 2009/147/EB, 
priėmimas;
(bc) jūrų ir žvejybos rezervatų sukūrimas;

(c) priemonių, skirtų suderinti žvejybos 
laivų skaičių ir (arba) žvejybos laivų rūšis 
su turimomis žvejybos galimybėmis, 
priėmimas;

(c) priemonių, skirtų suderinti žvejybos 
laivų skaičių ir (arba) naudojamų įrankių 
kiekį ir (arba) žvejybos laivų rūšis su 
turimomis žvejybos galimybėmis, 
priėmimas;

(ca) priemonių, skirtų apriboti tam tikrą 
žvejybos veiklą arba nustatyti jos sąlygas, 
priėmimas;

(d) paskatų, kuriomis būtų skatinama 
selektyvesnė arba mažesnio poveikio 
aplinkai žvejyba, tarp jų ir ekonominio 
pobūdžio paskatų, nustatymas;

d) paskatų, kuriomis būtų skatinama 
selektyvesnė arba mažesnio poveikio 
aplinkai žvejyba, ekologiškai tausesni 
žvejybos metodai arba raginama laikytis 
reguliavimo reikalavimų, tarp jų ir 
ekonominio pobūdžio paskatų ir paskatų 
suteikiant teises į žvejybos galimybes, 
nustatymas;

(e) žvejybos galimybių nustatymas; (e) žvejybos galimybių nustatymas;

(ea) išteklių išsaugojimą užtikrinančių 
orientacinių dydžių nustatymas;

(f) 14 straipsnyje nurodytų techninių (f) 14 straipsnyje nurodytų techninių 
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priemonių priėmimas; priemonių priėmimas;
(g) priemonių, susijusių su įpareigojimu 
užtikrinti, kad visos sužvejotos žuvys būtų 
iškraunamos, priėmimas;

(g) priemonių, susijusių su įpareigojimu 
užtikrinti, kad visos sužvejotos žuvys būtų 
iškraunamos, ir priemonių, kuriomis 
siekiama sumažinti arba panaikinti 
priegaudą, priėmimas;

(h) bandomųjų projektų, susijusių su 
alternatyviomis žvejybos valdymo 
metodikos rūšimis, įgyvendinimas.

(h) bandomųjų projektų, susijusių su 
alternatyviomis žvejybos valdymo 
metodikos rūšimis, įgyvendinimas;
(ha) tikslų nustatymas ir paskatų 
numatymas siekiant taikyti priemones, 
reikalingas jūros aplinkai gerinti ir 
geresnei žuvų išteklių būklei užtikrinti.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio pirmos pastraipos g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) pareigų rinkti duomenis, įskaitant 
duomenis apie jūrų biologinių išteklių ir 
jūrų ekosistemos būklę ir jai žvejybos bei 
akvakultūros daromą poveikį, 
nustatymas;

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio pirmos pastraipos h punkto i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) bet kuri kita valstybės narės pasiūlyta ir 
Komisijos patvirtinta tinkama priemonė.

Pagrindimas

Taip užtikrinamas lankstumas.
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Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu valstybė narė nepasiekia rezultatų, 
kurių siekiama šiame straipsnyje 
nustatytomis priemonėmis, nutraukiama 
arba sustabdoma pagal bendrą 
žuvininkystės politiką tai valstybei narei 
teikiama finansinė parama. Ši nuostata 
taikoma proporcingai atsižvelgiant į 
taisyklių nesilaikymo pobūdį, dydį, trukmę 
ir dažnumą.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
Žvejybos rezervatų sukūrimas

1. Siekdamos užtikrinti, kad žuvų ištekliai 
nebenyktų, o didėtų, ir padidinti žuvų 
produktyvumą jūroje, siekdamos 
išsaugoti, išlaikyti ir valdyti žuvų išteklius, 
apsaugoti gyvuosius vandens išteklius bei 
jūrų ekosistemas, taip pat siekdamos 
vadovautis atsargumo principu, valstybės
narės sukuria suderintą žuvų išteklių 
išsaugojimo tinklą, kurio tikslas –
išsaugoti žuvų išteklius, įskaitant 
būtinąsias žuvų buveines, ypač žuvų 
išteklių veisimosi, neršto ir maitinimosi 
teritorijas.
2. Per vienus metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo valstybės narės nustato ir 
paskiria tiek teritorijų, kiek reikia siekiant 
sukurti 1 dalyje nurodytą suderintą 
žvejybos rezervatų tinklą vandenyse, į 
kuriuos jos turi suverenias teises arba 
kurie priklauso jų jurisdikcijai ir apima 
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ne mažiau kaip 20 proc. kiekvienos 
valstybės narės pakrančių teritorinių 
vandenų, ir apie šias teritorijas praneša 
Komisijai.
3. Remdamosi aktualia moksline 
informacija, valstybės narės gali esamas 
paskirtąsias teritorijas išplėsti arba savo 
teritoriniuose vandenyse po 2016 m. 
sausio 1 d. paskirti papildomus žvejybos 
rezervatus.
4. Apie 2 ir 3 dalyse nurodytas priemones 
ir sprendimus pranešama Komisijai, kartu 
pateikiant mokslines, technines, socialines 
ir teisines priežastis jiems pagrįsti, be to, 
šios priemonės ir sprendimai skelbiami 
viešai.
5. Atitinkamų valstybių narių 
kompetentingos institucijos sprendžia, ar 
pagal 1–3 dalis paskirtus žvejybos 
rezervatus apjuosti viena ar keliomis 
zonomis, kuriose žvejybos veikla būtų 
ribojama, ir, pranešusios Komisijai, 
sprendžia, kokius žvejybos įrankius šiose 
zonose galima naudoti ir kokias tinkamas 
priemones bei technines taisykles, kurios 
turi būti ne mažiau griežtos nei Sąjungos 
teisės aktai, jose taikyti. Ši informacija 
skelbiama viešai.
6. Jeigu žvejybos laivas plaukia per 
žvejybos rezervatą, visi laive esantys 
žvejybos įrankiai plaukiant per rezervatą 
turi būti pririšti ir sudėti, o konkrečiai:
– tinklai, svarsčiai ir panašios priemonės 
nuimamos nuo tinklų lentų, vilkimo ir 
traukimo lynų bei virvių;
– tinklai, kurie yra denyje ar virš jo, yra 
saugiai pririšami ir sudedami;
– ūdos sudedamos apatiniuose deniuose.
7. Jeigu per metus nuo žvejybos rezervato 
arba žvejybos rezervatų tinklo sukūrimo 
gaunama išteklių persikėlimo įrodymų, 
tada atitinkama valstybė narė imasi 
priemonių užtikrinti, kad būtų pasiekti 
1 dalyje išdėstyti žvejybos rezervatų tikslai, 
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ir apsaugoti žvejybos rezervatus bei 
užtikrinti teigiamą jų poveikį 
nežvejojamoms zonoms, taip pat apie šias 
priemones informuoja Komisiją. Ši 
informacija skelbiama viešai.
8. Jeigu Komisija mano, kad paskirtieji 
žvejybos rezervatai nepakankami siekiant 
užtikrinti atitinkamų žuvų išteklių ir jūrų 
biologinių ekosistemų aukšto lygio 
apsaugą, ji deleguotaisiais aktais, 
priimamais pagal 55 straipsnį, šiuo tikslu 
tvirtina papildomas priemones.

Pakeitimas60

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Techninės priemonės gali būti šios: Techninės priemonės yra kelios ar visos iš 
nurodytųjų:

(a) tinklo akių dydžio ir žvejybos įrankių 
naudojimo taisyklių nustatymas;

(a) tinklo akių dydžio ir žvejybos įrankių 
arba papildomų įtaisų naudojimo taisyklių 
nustatymas;

(b) žvejybos įrankių konstrukcijos 
taisyklės, įskaitant:

(b) žvejybos įrankių konstrukcijos 
taisyklės, įskaitant:

i) jų modifikavimą arba papildomų įtaisų 
įmontavimą siekiant pagerinti įrankio 
selektyvumą arba sumažinti jo poveikį 
dugno zonoje;

i) jų modifikavimą arba papildomų įtaisų 
įmontavimą siekiant pagerinti įrankio
selektyvumą arba sumažinti jo poveikį 
dugno zonoje;

ii) jų modifikavimą arba papildomų įtaisų 
įmontavimą, siekiant sumažinti atsitiktinai 
sužvejojamų nykstančių rūšių, rūšių, 
kurioms gresia nykimas, ir saugomų rūšių 
žuvų kiekį;

ii) jų modifikavimą arba papildomų įtaisų 
įmontavimą, siekiant sumažinti atsitiktinai 
sužvejojamų nykstančių rūšių, rūšių, 
kurioms gresia nykimas, ir saugomų rūšių 
žuvų kiekį;

(c) draudimai tam tikruose žvejybos 
rajonuose arba tam tikrais laikotarpiais 
naudoti tam tikrus žvejybos įrankius;

(c) draudimai tam tikruose žvejybos 
rajonuose arba tam tikrais laikotarpiais 
naudoti tam tikrus žvejybos įrankius, 
techninę įrangą ar tam tikrų tipų laivus;

(d) žvejybos veiklos draudimas arba 
apribojimas tam tikrose zonose ir (arba) 
tam tikrais laikotarpiais;

(d) žvejybos veiklos draudimas arba 
apribojimas tam tikrose zonose ir (arba) 
tam tikrais laikotarpiais;
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(da) veiksmai, skirti priegaudai sumažinti 
ir, jei įmanoma, panaikinti bei dugno 
zonai ir jūros dugnui apsaugoti;

(e) reikalavimas, kad žvejybos laivai 
nustatytu privalomu laikotarpiu rajone 
nutrauktų žvejybą, kad būtų apsaugoti 
laikinai jame susikaupę pažeidžiami jūrų 
ištekliai;

(e) reikalavimas, kad žvejybos laivai 
nustatytu privalomu laikotarpiu rajone 
nutrauktų žvejybą, kad būtų apsaugoti 
laikinai jame susikaupę pažeidžiami jūrų 
ištekliai;

(f) konkrečios priemonės, skirtos žvejybos 
veiklos poveikiui jūrų ekosistemoms ir 
netikslinėms rūšims sumažinti;

(f) konkrečios priemonės, skirtos žvejybos 
veiklos poveikiui jūrų ekosistemoms ir 
netikslinėms rūšims sumažinti ir žvejybos 
įrangos, su baziniu žuvies apdorojimu 
susijusių šiukšlių išmetimui ir kitokio 
pobūdžio taršai apriboti;

(g) kitos techninės priemonės, kuriomis 
siekiama apsaugoti jūrų biologinę įvairovę.

(g) kitos techninės priemonės, kuriomis 
siekiama apsaugoti jūrų biologinę įvairovę 
ir jūrų ekosistemas.

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija užtikrina, kad pirmoje 
pastraipoje nurodytų priemonių būtų 
imamasi laiku. Jeigu imtis priemonių 
nepagrįstai delsiama arba jomis 
nepakankamai padedama išsaugoti jūrų 
biologinius išteklius ar jūrų ekosistemas, 
Komisija deleguotaisiais aktais, 
priimamais pagal 55 straipsnį, šias 
priemones patvirtina.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio pirma b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu valstybė narė nepasiekia rezultatų, 
kurių siekiama šiame straipsnyje 
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nustatytomis priemonėmis, nutraukiama 
arba sustabdoma pagal bendrą 
žuvininkystės politiką tai valstybei narei 
teikiama finansinė parama. Ši nuostata 
taikoma proporcingai atsižvelgiant į 
taisyklių nesilaikymo pobūdį, dydį, trukmę 
ir dažnumą.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Daugiamečių planų, kuriuose būtų 
numatytos išteklių išsaugojimo priemonės,
kuriomis siekiama išlaikyti arba atkurti 
tokius žuvų išteklių dydžius, kad būtų 
galima taikyti didžiausio tausaus leidžiamo 
sužvejoti kiekio principą, nustatymas yra 
prioritetas.

1. Europos Parlamentas ir Taryba pagal 
įprastą teisėkūros procedūrą prioritetine 
tvarka priima daugiamečius visų 
žvejojamų rūšių valdymo planus, kuriuose 
būtų numatytos išsaugojimo priemonės ir 
kiti būdai, kaip siekti bendros 
žuvininkystės politikos tikslų ir ypač
išlaikyti arba atkurti tokius žuvų išteklių 
dydžius, kad būtų galima taikyti didžiausio 
galimo tausios žvejybos laimikio principą; 
tai turi būti padaryta per penkerius metus 
nuo šio reglamento įsigaliojimo.

1a. Nuo datos, kai Komisija pateikia 
pasiūlymą dėl daugiamečio plano, iki to 
laiko, kai jis bus priimtas, žvejybos 
galimybių didinimas vykdant atitinkamą 
žvejybą nesuteikimas.

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Kai, nepaisant tikslinių priemonių, 
skirtų ištekliams atkurti, neįmanoma 
pasiekti tikslo išlaikyti arba atkurti tokius 
žuvų išteklių dydžius, kad būtų galima 
taikyti didžiausio galimo tausios žvejybos 
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laimikio principą:
(a) nesant reikiamų duomenų, remiantis 
su Direktyva 2008/56/EB susijusiu 2010 
m. rugsėjo 1 d. Komisijos sprendimu 
2010/477/ES dėl geros jūrų vandenų 
aplinkos būklės kriterijų ir metodinių 
standartų, galima patvirtinti apytikrius 
standartus, o mirtingumas dėl žvejybos 
toliau mažinamas laikantis atsargumo 
principo. Valstybės narės ir Komisija 
įvertina ir šalina mokslinių tyrimų ir žinių 
spragas siekdamos užtikrinti, kad 
papildoma informacija būtų prieinama 
kuo greičiau;
(b) dėl didelio išteklių nykimo jų valdymo 
planuose nustatomos papildomos valdymo 
priemonės, apimančios tolesnį 
mirtingumo dėl žvejybos mažinimą, 
uždaras teritorijas ir ribotus žvejybos 
laikotarpius, kad būtų galima atkurti ir 
išlaikyti tokias populiacijas, kad būtų 
galima taip greitai, kaip tik biologiškai 
įmanoma, o vėliausiai – 2020 m. pradėti 
taikyti didžiausio galimo tausios žvejybos 
laimikio principą;
(c) dėl mišraus žvejybos pobūdžio 
valdymas grindžiamas mokslinėmis 
rekomendacijomis, susijusiomis su 
pažeidžiamiausių tikslinių rūšių 
neršiančių išteklių pasiskirstymu pagal 
biomasę, amžių ir dydį ir su kitais 
atitinkamais deskriptoriais.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies b a ir b b punktai (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) priemonės, kuriomis renkami 
duomenys, kurių pakaktų tiksliam 
moksliniam žvejojamų rūšių įvertinimui 
atlikti;
(bb) priemonės gerai aplinkos būklei 
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atkurti ir išlaikyti pagal Direktyvą 
2008/56/EB.

Pakeitimas66

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Daugiamečiai planai, jei įmanoma, 
apima tokią žvejybą, kai žvejojamos vienų 
išteklių žuvys, arba tokią žvejybą, kai 
žvejojamos įvairių išteklių žuvys, tinkamai 
atsižvelgiant į išteklių ir tokios žvejybos 
sąveiką.

3. Daugiamečiai planai, jei įmanoma, 
apima tokią žvejybą, kai žvejojamos vienų 
išteklių žuvys, arba tokią žvejybą, kai 
žvejojamos įvairių išteklių žuvys, tinkamai 
atsižvelgiant į išteklių ir tokios žvejybos
bei platesnės jūrų aplinkos sąveiką.

3a. Vykdant mišrią žvejybą ypatingas 
dėmesys skiriamas mokslinėms 
rekomendacijoms, susijusioms su 
pažeidžiamiausiomis rūšimis.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pagal daugiamečius planus 
žuvininkystės valdymui taikomas 
atsargumo principas, ir moksliniu požiūriu 
atsižvelgiama į turimų duomenų bei 
vertinimo metodų trūkumą ir visas 
kiekybines jų nepatikimumo priežastis

4. Pagal daugiamečius planus 
žuvininkystės valdymui taikomas 
atsargumo principas ir moksliniu požiūriu 
atsižvelgiama į turimų duomenų bei 
vertinimo metodų trūkumą ir visas 
kiekybines jų nepatikimumo priežastis, o 
tinkamų mokslinių duomenų nebuvimu 
negalima pateisinti išsaugojimo 
priemonių, kurios gali būti būtinos 
bendros žuvininkystės politikos tikslams 
siekti, taikymo delsimo.
4a. Jei duomenų nesama, remiantis 
Komisijos sprendimu 2010/477/ES, 
moksliškai pagrindžiamu būdu gali būti 
patvirtinti apytikriai standartai.
4b. Daugiamečiai planai atnaujinami kas 
trejus metus konsultuojantis su 
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suinteresuotosiomis šalimis, kad būtų 
galima įvertinti pažangą, padarytą 
siekiant pagal juos nustatytų tikslų;
4c. Jei kyla pagrįstas susirūpinimas dėl 
delsimo siekiant tikslų, pagal Komisijai 
suteikiami įgaliojimai pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, pagal 
kuriuos būtų nustatytos šios išsaugojimo 
ir techninės priemonės atsižvelgiant į tai, 
kas būtina.
4d. Jei viena ar kelios valstybės narės 
nepadaro pažangos siekdamos 
daugiametės programos tikslų, Komisijai 
suteikiami įgaliojimai nutraukti finansinę 
paramą šioms valstybėms narėms.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4e. Laikotarpiu iki daugiamečių planų 
patvirtinimo ar atnaujinimo visos šalys 
laikosi šiame ir 10 straipsnyje nurodytų 
tikslų ir principų.

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Daugiamečiuose planuose numatomas 
mirtingumo dėl žvejybos koeficiento 
modifikavimas, siekiant nustatyti tokį 
mirtingumo dėl žvejybos koeficientą, kuris 
padėtų iki 2015 m. atkurti ir išlaikyti 
išteklių dydžius, kurie viršytų dydžius, 
kuriems jau galima taikyti didžiausio 
tausaus leidžiamo sužvejoti kiekio principą.

1. Daugiamečiuose planuose numatomas 
mirtingumo dėl žvejybos koeficiento 
modifikavimas, siekiant nustatyti tokį 
mirtingumo dėl žvejybos koeficientą, kuris 
padėtų iki 2015 m. atkurti ir išlaikyti 
išteklių dydžius, kurie viršytų dydžius, 
kuriems jau galima taikyti didžiausio 
galimo tausios žvejybos laimikio principą, 
ir iki 2020 m. – jei įmanoma biologiniu 
požiūriu – kurie viršytų dydžius, kuriems 
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jau galima taikyti didžiausio galimo 
ekonominio žvejybos laimikio principą.
1a. Bendras leidžiamas sužvejoti kiekis ar 
kvotos vienais metais ar dalį metų 
neviršija 1 dalyje minėtam tikslui pasiekti 
būtino kiekio.

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Daugiamečių planų tikslas –
panaikinti sužvejojamų nepageidaujamų 
ir neleistinų komercinių ir nekomercinių 
išteklių žuvų kiekius.

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai neįmanoma nustatyti tokio 
mirtingumo dėl žvejybos koeficiento, kuris 
padėtų atkurti ir išlaikyti išteklių dydžius, 
kurie viršytų dydžius, kuriems jau galima 
taikyti didžiausio tausaus leidžiamo 
sužvejoti kiekio principą, daugiamečiuose 
planuose turi būti numatytos atsargumo 
priemonės, užtikrinančios panašų susijusių 
išteklių išsaugojimo lygį.

2. Kai neįmanoma nustatyti tokio 
mirtingumo dėl žvejybos koeficiento, kuris 
atitiktų 1 dalies reikalavimus, 
daugiamečiuose planuose turi būti 
numatytos atsargumo priemonės, 
užtikrinančios panašų susijusių išteklių 
išsaugojimo lygį, ir juose kaip įmanoma 
anksčiau biologiniu požiūriu nustatomas 
tikslas užtikrinti tokio dydžio išteklius, 
kurie viršytų didžiausią galimą tausios 
žvejybos laimikį.
2a. Daugiamečiuose planuose 
visapusiškai atsižvelgiama į teisės aktuose 
nustatytą reikalavimą išsaugoti ir atkurti 
jūros ekosistemą.



PE480.515v04-00 40/90 AD\901491LT.doc

LT

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio c–i punktai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) kiekybiniai tikslai, išreikšti: (c) kiekybiniai tikslai, išreikšti:

(i) mirtingumo dėl žvejybos koeficientu ir 
(arba)

(i) mirtingumo dėl žvejybos koeficientu ir

(ii) neršiančia išteklių biomase, ir (ii) neršiančia išteklių biomase, 

(iia) amžiumi ir dydžio pasiskirstymu, ir
iii) sužvejotų žuvų kiekio stabilumu; iii) sužvejotų žuvų kiekio stabilumu;
(d) tikslus kiekybinių tikslų įgyvendinimo 
tvarkaraštis;

(d) tikslus kiekybinių tikslų įgyvendinimo 
tvarkaraštis;

(e) techninės priemonės, įskaitant 
nepageidaujamų žuvų sužvejojimo 
panaikinimą;

(e) techninės priemonės, įskaitant 
nepageidaujamų žuvų sužvejojimo 
panaikinimą;

(ea) Direktyvos 92/43/EEB ir 
Direktyvos 2009/147/EB II ir 
IV prieduose išvardytų rūšių apsaugos 
nuo žvejybos veiklos poveikio priemonės;

(f) kiekybiniai rodikliai, susiję su 
periodišku pažangos, padarytos 
įgyvendinant daugiamečio plano tikslus, 
stebėjimu ir vertinimu;

(f) kiekybiniai rodikliai, susiję su 
periodišku pažangos, padarytos 
įgyvendinant daugiamečio plano tikslus, 
stebėjimu ir vertinimu;

(g) konkrečios priemonės ir tikslai, susiję 
su anadrominių ir katadrominių rūšių žuvų 
gyvenimo ciklo dalimi, praleista gėluose 
vandenyse;

(g) konkrečios priemonės ir tikslai, susiję 
su anadrominių ir katadrominių rūšių žuvų 
gyvenimo ciklo dalimi, praleista gėluose 
vandenyse;

(ga) tikslai, susiję su kitais gyvaisiais 
vandens ištekliais ir jūros ekosistemų 
priežiūra arba apsaugos būklės gerinimu;

(h) žvejybos poveikio ekosistemai 
maksimalus mažinimas;

(h) žvejybos poveikio ekosistemai 
maksimalus mažinimas; 

(i) apsaugos priemonės ir jų panaudojimo 
kriterijai;

(i) apsaugos priemonės, jų panaudojimo 
kriterijai ir metinės ataskaitos apie jų 
panaudojimą, pateikiant išsamius 
duomenis apie taikytas atsargumo 
priemones ir jų veiksmingumo vertinimus;

(ia) maisto grandinių tinklų, kuriuos 
neigiamai paveikė žvejyba, veiklos 
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atkūrimo ir išsaugojimo priemonės;
(ib) laivyno pajėgumų ir žvejybos veiklos 
poveikio aplinkai vertinimas, įskaitant 
poveikį biologinei įvairovei ir jūrų 
aplinkai, o jeigu vertinimo metu 
nustatomas neigiamas poveikis, 
pateikiamas planas, kaip pašalinti šį 
neigiamą poveikį ir sumažinti tokius 
padarinius;

(j) visos kitos daugiamečių planų tikslams 
pasiekti tinkančios priemonės;

(j) visos kitos daugiamečių planų tikslams 
pasiekti tinkančios priemonės;

(ja) procedūros, taikomos skiriant 
proporcingas, atgrasančias ir veiksmingas 
sankcijas už reikalavimų nesilaikymą.

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remiantis 4 straipsnio b punktu, šio 
straipsnio pirmos pastraipos c punkte 
nurodyti kiekybiniai tikslai grindžiami 
geriausiomis turimomis mokslinėmis 
rekomendacijomis ir jas atitinka arba, jei 
tokių rekomendacijų nėra, jie grindžiami 
atsargumo principu ir neviršija ribų, 
kurios, remiantis moksliškai patvirtintu 
metodu, gali būti laikomos tinkamomis 
užtikrinti ištekliams, viršijantiems dydžius, 
kuriems jau galima taikyti didžiausio 
galimo tausios žvejybos laimikio principą, 
kaip nurodyta 10 straipsnio 1 dalyje, ir 
jiems išsaugoti.

Pagrindimas

Šis pakeitimas parengtas padedant Parlamento teisės tarnybai. Remiantis juo norima 
užtikrinti, kad pagal daugiamečius planus būtų numatytas pagrindas, kuriuo remiantis būtų 
siekiama šiame reglamente nustatytų tikslų, ir kad Taryba per kasmetinius posėdžius, kurių 
metu nustatomi BLSK ir kvotos, negalėtų keisti pagal minėtuosius planus nustatytų 
reikalavimų, nebent šie pakeitimai būtų neesminiai.
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Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis bei 1 a ir 1 b dalys (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Specialiose saugomose teritorijose, 
nustatytose Direktyvos 92/43/EEB 
6 straipsnyje, Direktyvos 2009/147/EB 
4 straipsnyje ir Direktyvos 2008/56/EB 
13 straipsnio 4 dalyje, valstybės narės
žvejybos veiklą vykdo taip, kad žvejybos 
poveikis šiose teritorijose būtų kuo 
mažesnis.

1. Saugomose teritorijose, nustatytose 
Direktyvos 92/43/EEB 6 straipsnyje, 
Direktyvos 2009/147/EB 4 straipsnyje ir 
Direktyvos 2008/56/EB 13 straipsnio 4 
dalyje, valstybės narės žvejybos veiklą 
vykdo taip, kad būtų išvengta natūralių 
buveinių blogėjimo ir rūšių, kurių 
apsaugai buvo įsteigtos šios teritorijos, 
trikdymo siekiant užtikrinti palankią jų 
išsaugojimo būklę;
1a. Valstybės narės imasi 
nediskriminacinių priemonių, kad būtų 
laikomasi 1 dalies reikalavimų, ir prieš 
įsigaliojant tokioms priemonėms apie tai 
praneša Komisijai, kitoms valstybėms 
narėms ir regioninei patariamajai tarybai.
1b. Visi veiksmai, kurių imasi Sąjunga ir 
valstybės narės pagal bendrą 
žuvininkystės politiką, turi visiškai atitikti 
Orhuso konvenciją dėl teisės gauti 
informaciją.

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija pagal 55 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius teisės aktus, kuriais 
nustatomos su žvejyba susijusios žvejybos 
veiklos poveikio specialiose saugomose
teritorijose mažinimo priemonės.

2. Atsižvelgiant į valstybės narės teisę 
užtikrinti Direktyvos 1992/43/EEB, 
Direktyvos 2009/147/EB ir Direktyvos 
2008/56/EB taikymą ir jeigu valstybės 
narės nesiima reikiamų veiksmų pagal 
1 dalį, Komisija pagal 55 straipsnį 
įgaliojama priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatomos su žvejyba susijusios 
bet kokio reikšmingo žvejybos poveikio 
saugomoms teritorijoms, nurodytoms 
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12 straipsnio 1 dalyje, išvengimo 
priemonės, įskaitant tuos atvejus, kai 
atsakinga valstybė narė nepraneša apie 
priemones pagal 1 ir 1a dalis, ir atvejus, 
kai akivaizdžiai daromas neigiamas 
poveikis teritorijos apsaugos būklei arba ji 
nuolat blogėja dėl žvejybos veiklos.

Pagrindimas

Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti priemones tuo atveju, jei valstybė narė 
nesiima veiksmų, ir jei Komisija pagrįstai mano, jog esama grėsmės, kad pablogės saugomos 
teritorijos būklė. Tai atitinka kitus Komisijos pasiūlyme pateiktus, pvz., 20 straipsnio 1 dalyje, 
pasiūlymus.

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, remdamasi informacija apie 
jūrų biologinių išteklių arba jūrų 
ekosistemų išsaugojimui kilusią grėsmę, 
dėl kurios reikia nedelsiant imtis veiksmų, 
gali, pagrįstu valstybės narės prašymu arba 
savo iniciatyva, priimti laikinas priemones
šiai grėsmei sumažinti.

1. Komisija, remdamasi informacija apie 
jūrų biologinių išteklių arba jūrų 
ekosistemų išsaugojimui kilusią grėsmę, 
dėl kurios reikia nedelsiant imtis veiksmų, 
pagrįstu valstybės narės prašymu arba savo 
iniciatyva priima deleguotuosius aktus 
vadovaudamasi 55 straipsniu, kuriuose 
nustatomos laikinos priemonės šiai 
grėsmei pašalinti. Šios priemonės 
pradedamos taikyti nedelsiant.

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 1 dalyje nurodytų priemonių taikymo 
laikotarpis ne ilgesnis negu būtina ir bet 
kuriuo atveju neviršija šešių mėnesių. Jei 
rimta grėsmė nemažėja, Komisija, 
pasikonsultavusi su suinteresuotosiomis 
šalimis, gali atnaujinti jas keliems iš eilės 
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ne ilgesniems negu šešių mėnesių 
laikotarpiams.

Pagrindimas

Norima patikslinti, ką reiškia „laikinas“.

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Nepažeidžiant 2a dalies nuostatų, jei 
dėl nuolatinės didelės grėsmės jūrų 
biologinei įvairovei būtina imtis 
nuolatinių priemonių, Komisija priima 
įgyvendinimo aktus, kuriuose nustatomos 
tokios nuolatinės priemonės.
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
56 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

Pagrindimas

Paaiškinama procedūra, kuri taikoma, jei toliau išlieka didelė grėsmė.

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis
Valstybės narės nepaprastosios priemonės
1. Jei dėl žvejybos atsiranda rimtos ir 
nenumatytos grėsmės požymių gyvųjų 
vandens išteklių arba jūros ekosistemos 
apsaugai valstybės narės suvereniuose 
arba jos jurisdikcijai priklausančiuose 
vandenyse, o dėl bet kokio nereikalingo 
delsimo būtų padaryta sunkiai atitaisoma 
žala, valstybė narė gali imtis nepaprastųjų 
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priemonių, kurios gali trukti ne ilgiau 
kaip tris mėnesius.
2. Ketinančios imtis nepaprastųjų 
priemonių valstybės narės, prieš imdamosi 
jų, praneša apie savo ketinimus Komisijai, 
kitoms susijusioms valstybėms narėms ir 
regioninėms patariamosioms taryboms, 
išsiųsdamos tų priemonių projektą ir 
paaiškinamąjį memorandumą.
3. Susijusios valstybės narės ir regioninės 
patariamosios tarybos per penkias darbo 
dienas nuo pranešimo gavimo gali pateikti 
Komisijai savo raštiškus komentarus. 
Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriais patvirtina, atšaukia arba pataiso 
priemones. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 56 straipsnyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Kai dėl žvejybos gyvųjų vandens išteklių 
arba jūrų ekosistemų išsaugojimui kyla 
rimta ir nenumatyta grėsmė, dėl kurios 
būtina imtis tinkamai pagrįstų skubių 
priemonių, Komisija priima nedelsiant 
taikomus įgyvendinimo aktus, remdamasi 
56 straipsnio 2 dalyje nustatyta 
procedūra.
4. Kai daroma nuoroda į šią dalį, 
taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 
8 straipsnis kartu su 5 straipsniu;

Pagrindimas

Kadangi Komisijai suteikiami atitinkami įgaliojimai 13 straipsnio 1 dalyje, šiame straipsnyje 
valstybėms narėms suteikiami tokie įgaliojimai imtis nepaprastųjų priemonių. Tekste 
pakartojamas ankstesnio BŽP reglamento 8 straipsnis, kuris yra iš dalies pakeistas, 
atsižvelgiant į Parlamento Teisės tarnybos rekomendacijas.

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatomos techninių priemonių sistemos, Nustatomos techninių priemonių sistemos, 
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kuriomis siekiama užtikrinti jūrų
biologinių išteklių apsaugą ir sumažinti 
žvejybos veiklos poveikį žuvų ištekliams 
bei jūrų ekosistemoms. Šios techninių 
priemonių sistemos turi padėti:

kuriomis siekiama Sąjungos vandenyse 
arba Sąjungos laivams žvejojant ne 
Sąjungos vandenyse užtikrinti jūrų
biologinių išteklių apsaugą ir sumažinti 
žvejybos veiklos poveikį žuvų ištekliams 
bei jūrų ekosistemoms. Šios techninių 
priemonių sistemos turi padėti:

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) sumažinti sužvejojamų nepageidaujamą
jūrų organizmų kiekį;

(c) iki minimumo sumažinti ir, jei 
įmanoma, panaikinti sužvejojamų 
nepageidaujamų jūrų organizmų, 
pažeidžiamų ir saugomų rūšių ir jūrinių 
paukščių kiekį;

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) sumažinti žvejybos įrankių poveikį 
ekosistemai ir aplinkai, ypač siekiant 
apsaugoti biologiškai jautrius išteklius ir 
buveines.

(d) sumažinti techninės įrangos, įskaitant 
žvejybos įrankius, poveikį ekosistemai ir 
aplinkai, ypač siekiant apsaugoti 
biologiškai jautrius išteklius ir buveines.

Pagrindimas

Jūros dugnas nepaprastai turtingas biologinės įvairovės požiūriu, tačiau jis taip pat labai 
pažeidžiamas dėl kai kurios žvejybos veiklos daromos žalos.
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Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) padėti iki 2020 m. užtikrinti gerą 
aplinkos būklę, kaip nustatyta 
Direktyvoje 008/56/EB.

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei valstybė narė nepasiekia rezultatų 
priemonėmis, priimtomis pagal ši 
straipsnį jiems pasiekti, tokioms 
valstybėms narėms nutraukiama ar 
laikinai sustabdoma Europos Sąjungos 
skiriama finansinė parama pagal bendrą 
žuvininkystės politiką.

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visas toliau nurodytų išteklių, kuriems 
taikomi sužvejoto kiekio apribojimai, 
žuvų, sužvejotų Sąjungos vandenyse arba 
Sąjungos žvejybos laivais ne Sąjungos 
vandenyse, išskyrus gyvam jaukui 
naudojamas žuvis, kiekis įkeliamas į 
žvejybos laivą, jame laikomas, 
registruojamas ir iškraunamas laikantis šio 
tvarkaraščio:

1. Visas žvejojamų rūšių žuvų, sužvejotų 
Sąjungos vandenyse arba Sąjungos 
žvejybos laivais ne Sąjungos vandenyse, 
išskyrus gyvam jaukui naudojamas žuvis, 
kiekis įkeliamas į žvejybos laivą, jame 
laikomas, registruojamas ir iškraunamas 
Sąjungos uostuose ar paskirtuosiuose 
trečiųjų šalių uostuose, laikantis 
reikalavimų, kurie nustatomi 
daugiamečiuose planuose arba, jeigu 
tokie planai nėra rengiami, šio 
tvarkaraščio:

(a) Ne vėliau, kaip nuo 2014 m. sausio (a) Ne vėliau, kaip nuo 2014 m. sausio 
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1 d.: 1 d.: Šiaurės jūros ir Baltijos jūros 
išteklių;

– skumbres, silkes, paprastąsias staurides, 
šiaurinius žydruosius merlangus, 
smulkiadygles saulažuves, europinius 
ančiuvius, mažąsias argentinas, 
sardinėles, paprastąsias stintenes;
– paprastuosius tunus, durklažuves, 
ilgapelekius tunus, didžiaakius tunus, 
kitas buriažuvines.
(b) Ne vėliau, kaip nuo 2015 m. sausio 
1 d.: menkes, europines paprastąsias 
jūrines lydekas, europinius jūros 
liežuvius;

(b) Ne vėliau, kaip nuo 2015 m. sausio 
1 d.: Atlanto vandenyno ir giliavandenių 
žuvų išteklių;

(c) Ne vėliau, kaip nuo 2016 m. sausio 
1 d.: juodadėmes menkes, paprastuosius 
merlangus, paprastuosius megrimus, 
velniažuves, jūrines plekšnes, paprastąsias 
molvas, ledjūrio menkes, sidabrinius 
polakus, europines mažažiotes plekšnes, 
paprastuosius otus, švelniuosius rombus, 
melsvąsias molvas, juoduosius kalavijus, 
bukasnukius ilgauodegius grenadierius, 
islandinius pjūklapilvius beriksus, 
juoduosius paltusus, paprastąsias 
brosmes, didžiuosius jūrinius ešerius ir 
Viduržemio jūros priedugnio žuvis.

(c) Ne vėliau, kaip nuo 2016 m. sausio 
1 d.: Viduržemio jūros ir visų kitų išteklių.

1a. Sąjungos žvejybos laivai registruoja 
visų nuo 2014 m. sausio 1 d. sugaunamų 
ir iškraunamų ar išmetamų rūšių žuvis; 
tokie registrai pateikiami valstybėms 
narėms ir viešai skelbiami.
1b. Visų rūšių žuvys, kurios sugaunamos 
Sąjungos vandenyse arba kurias sugauna 
Sąjungos žvejybos laivai ne Sąjungos 
vandenyse, nuo 2016 m. sausio 1 d. 
iškraunamos Sąjungos uostuose ar 
paskirtuosiuose trečiųjų šalių uostuose, 
išskyrus atvejus, kai daugiamečiuose 
planuose arba registre, kurį tvarko ir 
skelbia Komisija, numatytos konkrečios 
nuostatos dėl jų išmetimo į jūrą.
1c. Pažeidus 1a, 1b ir 1c punktuose 
išdėstytus reikalavimus, valstybės narės 
sustabdo žvejybos galimybių skyrimą 
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nusižengusiam laivui laikotarpiui iki trejų 
metų.

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daugiamečiuose planuose, susijusiuose 
su 1 dalyje išvardytomis žuvų rūšimis, 
pateikiamos išsamios techninės ir kitokios 
priemonės, kuriomis siekiama užkirsti 
kelią per mažo dydžio tikslinių žuvų ir 
nepageidaujamų ir (arba) neleidžiamų 
rūšių gaudymui.

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Remiantis patikimiausiomis 
mokslinėmis rekomendacijomis nustatomi 
1 dalyje nurodytų žuvų išteklių mažiausi 
išteklių išsaugojimą užtikrinantys 
orientaciniai dydžiai. Parduoti sužvejotas 
mažesnes nei nustatyto mažiausio išteklių 
išsaugojimą užtikrinančio orientacinio 
dydžio tų išteklių žuvis galima tik 
smulkinimui į žuvų miltus arba naminių 
gyvūnų ėdalui.

2. Remiantis patikimiausiomis 
mokslinėmis rekomendacijomis, iki datos,
nuo kurios taikomas įpareigojimas 
užtikrinti, kad visos sužvejotos žuvys būtų 
iškraunamos, nustatomi 1 dalyje nurodytų 
žuvų išteklių mažiausi išteklių išsaugojimą 
užtikrinantys orientaciniai dydžiai. 
Parduoti ar tiekti mažesnes nei nustatyto 
mažiausio išteklių išsaugojimą 
užtikrinančio orientacinio dydžio išteklių 
žuvis draudžiama, išskyrus platintojams, 
kurie turi licencijas tik smulkinimui į 
komercinius žuvų miltus ir aliejų arba 
naminių gyvūnų ėdalui. Valstybės narės 
priima priemones, kuriomis užtikrinamas 
šių reikalavimų laikymasis ir numatomos 
baudos, kurios būtų veiksmingos, 
atgrasančios ir proporcingos.
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Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Žuvų, sužvejotų viršijant nustatytas 
žvejybos galimybes, pardavimo standartai
nustatomi pagal [Reglamento dėl bendro 
žuvininkystės ir akvakultūros produktų 
rinkos organizavimo] 27 straipsnį.

3. Žuvų, sužvejotų viršijant nustatytas 
žvejybos galimybes, ir mažesnių nei 
nustatyto mažiausio išteklių išsaugojimą 
užtikrinančio orientacinio dydžio žuvų
pardavimo taisyklės nustatomos pagal 
[Reglamento dėl bendro žvejybos ir 
akvakultūros produktų rinkos 
organizavimo] 27 straipsnį.

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 2 dalyje nurodytos pajamos iš 
prekybos grąžinamos žvejybos valdymo 
institucijoms ir naudojamos mokslinių 
tyrimų, kontrolės ir vykdymo užtikrinimo 
veiklai.

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad su jų 
vėliavomis plaukiojantys Sąjungos 
žvejybos laivai turėtų priemones, skirtas 
visai žvejybos ir perdirbimo veiklai 
dokumentuoti, kad būtų galima stebėti, ar 
laikomasi įpareigojimo iškrauti visą 
sužvejotų žuvų kiekį.

4. Valstybės narės užtikrina, kad su jų 
vėliavomis plaukiojantys Sąjungos 
žvejybos laivai turėtų priemones, skirtas 
visai žvejybos ir perdirbimo veiklai 
dokumentuoti, kad būtų galima stebėti, ar 
laikomasi įpareigojimo iškrauti visą 
sužvejotų žuvų kiekį. Valstybės narės
viešai skelbia visų sužvejotų kiekių 
registrus.
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Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybė narė, pagal 29 straipsnio 
nuostatas skirdama žvejybos galimybes, 
numato paskatas žvejybos laivams, 
naudojantiems selektyvius žvejybos 
įrankius sužvejojamų nepageidaujamų 
žuvų kiekiui mažinanti.

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Taryba, veikdama Komisijos 
pasiūlymu pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 43 straipsnio 3 dalį, 
priima sprendimą dėl žvejybos galimybių 
ir šių žvejybos galimybių paskirstymo 
valstybėms narėms. Komisijos pasiūlymas 
ir Tarybos sprendimas visiškai atitinka 
4 straipsnio b dalį.
Suteikiant žvejybos galimybes 
nenumatomi tokie bet kurių rūšių 
sužvejojamų žuvų kiekiai, kurie vienais 
metais ar dalį metų viršytų 10 straipsnio 
1 dalyje nustatytam tikslui pasiekti 
būtinus kiekius.

1. Valstybėms narėms paskirtos žvejybos 
galimybės kiekvienai valstybei narei 
užtikrina sąlyginį kiekvienų žuvų išteklių 
žvejybos veiklos ir kiekvienos rūšies 
žvejybos veiklos stabilumą. Skiriant naujas 
žvejybos galimybes atsižvelgiama į 
kiekvienos valstybės narės interesus.

1. Valstybėms narėms paskirtos žvejybos 
galimybės kiekvienai valstybei narei 
užtikrina sąlyginį kiekvienų žuvų išteklių 
žvejybos veiklos ir kiekvienos rūšies 
žvejybos veiklos stabilumą. Skiriant naujas 
žvejybos galimybes atsižvelgiama į 
kiekvienos valstybės narės interesus 
siekiant 2 ir 3 straipsniuose nustatytų 
tikslų ir taikant 4 straipsnyje nustatytus 
gero valdymo principus.

2. Į bendras žvejybos galimybes 2. Į bendras žvejybos galimybes 
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įtraukiamas rezervas priegaudos žvejybos 
galimybėms.

įtraukiamas rezervas priegaudos žvejybos 
galimybėms.

3. Žvejybos galimybės atitinka kiekybinius 
tikslus, tvarkaraštį ir ribas, nustatytus pagal 
9 straipsnio 2 dalies ir 11 straipsnio b, c ir 
h punktus.

3. Žvejybos galimybės neviršija dydžio, 
nustatyto pagal mokslines 
rekomendacijas, ir atitinka 2 ir 
3 straipsniuose nustatytus tikslus ir 
4 straipsnyje išdėstytus gero valdymo 
principus, taip pat kiekybinius tikslus, 
tvarkaraštį ir ribas, nustatytus pagal 
9 straipsnio 2 dalies ir 11 straipsnio b, c ir 
h punktus.

3a. Valstybės narės yra atsakingos už 
joms paskirtų žvejybos galimybių 
paskirstymą įvairioms žvejybos laivyno 
dalims; nustatydamos prioritetus valstybės 
narės gali atsižvelgti į socialinius ir 
aplinkos veiksnius, įskaitant galimą 
naudą, kurią gali duoti smulkios, nedidelį 
poveikį darančios žvejybos dalies 
didinimas.

4. Valstybės narės gali keistis visomis joms 
paskirtomis žvejybos galimybėmis arba jų 
dalimi, apie tai pranešusios Komisijai.

4. Valstybės narės gali keistis visomis joms 
paskirtomis žvejybos galimybėmis arba jų 
dalimi, apie tai pranešusios Komisijai. 

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Taryba nuo šių tikslų, tvarkaraščio ir 
ribų gali nukrypti tik remdamasi 
naujausia patvirtinta veikiančio mokslinio 
komiteto arba institucijos moksline 
rekomendacija laikantis 4 straipsnio 
b dalies nuostatų.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu Tarybai suteikiama galimybė priimti sprendimą dėl žvejybos galimybių 
koregavimo, jei remiantis naujausiomis mokslinėmis rekomendacijomis daugiamečiuose 
planuose nustatyti lygiai nebeatitinka didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio tikslo.
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Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateikia metinę ataskaitą, kurioje 
įvertinama, ar dabartinės žvejybos 
galimybės yra veiksmingos atkuriant ir 
išsaugant žvejojamų rūšių populiacijų 
dydžius, viršijančių dydžius, kuriems jau 
galima taikyti didžiausio galimo tausios 
žvejybos laimikio principą. 

Pagrindimas

Taryba nustato žvejybos galimybes. Parlamentas ir visuomenė turi turėti galimybę įvertinti, 
ar jos padeda pasiekti didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio rodiklius.

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybėms narėms gali būti leidžiama
pagal 9, 10 ir 11 straipsnius parengtuose 
daugiamečiuose planuose, priimti su tais 
planais suderinamas priemones, kuriomis 
nustatomos su jų vėliava plaukiojantiems 
laivams taikomos išsaugojimo priemonės, 
susijusios su Sąjungos vandenų ištekliais, 
kurių žvejybos galimybės toms valstybėms 
narėms paskirtos.

1. Įgyvendinant pagal 9, 10 ir 11 
straipsnius parengtus daugiamečius 
planus valstybėms narėms leidžiama
priimti su tais planais suderinamas 
priemones, kuriomis nustatomos su jų 
vėliava plaukiojantiems laivams ir visiems 
laivams, žvejojantiems valstybės narės 
teritoriniuose vandenyse, taikomos 
išsaugojimo priemonės, susijusios su 
Sąjungos vandenų ištekliais, kurių 
žvejybos galimybės toms valstybėms 
narėms paskirtos;

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) būtų suderinamos su 2 ir 3 straipsnyje 
nurodytais tikslais;

(a) būtų suderinamos su 2 ir 3 straipsnyje 
nurodytais tikslais ir 4 straipsnyje 
išdėstytais gero valdymo principais;

Pakeitimas 97

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) būtų parengtos kaip nuoseklus 
planas, įtraukiant priemones, kurių 
imamasi pagal 21 straipsnį;

Pagrindimas

Priemonės, kurių imasi valstybės narės daugiamečių planų nuostatoms įgyvendinti, turi būti 
išdėstytos nuosekliame plane, o ne tik pateikiant individualių priemonių sąrašą. Šios 
priemonės turėtų apimti bet kokias priemones, priimamas pagal techninių priemonių sistemą.

Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) padėtų įgyvendinti daugiamečiame 
plane nustatytus tikslus ir kiekybinius 
tikslus;

(c) padėtų veiksmingai, patikimai ir per 
nurodytą terminą įgyvendinti 
daugiamečiame plane nustatytus tikslus ir 
kiekybinius tikslus;

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, kurios bendrai vykdo 
žvejybos veiklą pagal daugiametį planą, 
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koordinuoja veiksmus ir bendradarbiauja 
viena su kita, siekdamos užtikrinti, kad 
naudojamos priemonės atitiktų 2 dalyje 
nustatytus reikalavimus.

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė, turinti didžiausią bendrą 
leidžiamą sužvejoti kiekį ar pastangas, 
atsako už bendradarbiavimo 
koordinavimą.

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies pirma c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės atsižvelgia į patariamųjų 
tarybų, žvejybos srities suinteresuotųjų 
šalių ir mokslo institucijų teikiamą 
informaciją, nuomones ir 
rekomendacijas.

Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei valstybė narė nepasiekia rezultatų, 
kuriems skirtos šiame straipsnyje 
nustatytos priemonės, šioms valstybėms 
narėms nutraukiama ar laikinai 
sustabdoma Europos Sąjungos skiriama 
finansinė parama pagal bendrą 
žuvininkystės politiką.
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Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybėms narėms gali būti leidžiama 
pagal 14 straipsnyje numatytą sistemą 
priimti su ta sistema suderinamas 
priemones, kuriomis nustatomos su jų 
vėliava plaukiojantiems laivams taikomos 
techninės priemonės, susijusios su tų 
valstybių narių vandenų ištekliais, kurių 
žvejybos galimybės joms paskirtos.
Valstybės narės užtikrina, kad šios 
techninės priemonės:

Valstybėms narėms leidžiama pagal 
14 straipsnyje numatytą sistemą priimti su 
ta sistema suderinamas priemones, 
kuriomis nustatomos visiems žvejojantiems
laivams taikomos techninės priemonės, 
susijusios su tų valstybių narių vandenų 
ištekliais, kurių žvejybos galimybės joms 
paskirtos. Valstybės narės užtikrina, kad 
šios techninės priemonės:

Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės, kurios bendrai vykdo 
žvejybos veiklą, koordinuoja veiksmus ir 
bendradarbiauja viena su kita, siekdamos 
užtikrinti, kad naudojamos priemonės 
atitiktų 1 dalyje nustatytus reikalavimus.

Pakeitimas 105

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Jei valstybė narė nepasiekia rezultatų, 
kuriems skirtos šiame straipsnyje 
nustatytos priemonės, šioms valstybėms 
narėms nutraukiama ar laikinai 
sustabdoma Europos Sąjungos skiriama 
finansinė parama pagal bendrą 
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žuvininkystės politiką.

Pakeitimas 106

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
55 straipsnį priimti deleguotuosius teisės
aktus, kuriuose būtų nustatytos techninių 
priemonių sistemoje numatytos techninės 
priemonės, jei valstybės narės, kurioms 
leista imtis priemonių pagal 21 straipsnį, 
nepraneša Komisijai apie tas priemones per 
tris mėnesius nuo techninių priemonių 
sistemos įsigaliojimo.

1. Komisija pagal 55 straipsnį priima
deleguotuosius aktus, kuriuose nustatomos
techninių priemonių sistemoje numatytos 
techninės priemonės, jei valstybės narės, 
kurioms suteikta teisė imtis priemonių 
pagal 21 straipsnį, nepraneša Komisijai 
apie tas priemones per tris mėnesius nuo 
techninių priemonių sistemos įsigaliojimo.

Pakeitimas 107

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) taikomos tik su tos valstybės narės
vėliava plaukiojantiems laivams arba, kai 
žvejybos veikla vykdoma ne žvejybos laivu, 
jos teritorijoje įsikūrusiems asmenims;

(a) taikomos visiems laivams, 
žvejojantiems jų vandenų išteklius, kurių 
žvejybos galimybės jiems paskirtos;

Pagrindimas

Valstybių narių reikalavimai pakrančių vandenyse turi būti taikomi visiems žvejybos laivams, 
neatsižvelgiant į tai, kokiai valstybei jie priklauso. Joks kitas principas negali būti laikomas 
teisingu visų atžvilgiu.

Pakeitimas 108

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei išsaugojimo ir valdymo priemonės, 2. Jei išsaugojimo ir valdymo priemonės, 
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kurias ketina valstybė narė, gali turėti 
poveikio kitos valstybės narės laivams, 
tokios priemonės priimamos tik po to, kai 
su Komisija, atitinkamomis valstybėmis 
narėmis ir patariamosiomis tarybomis 
pasikonsultuojama dėl priemonių
projekto, kuriame pateiktas aiškinamasis 
memorandumas.

kurias ketina taikyti valstybė narė, gali 
turėti poveikio kitos valstybės narės 
laivams, tokios priemonės priimamos tik 
po to, kai Komisijai, atitinkamoms 
valstybėms narėms ir patariamosioms 
taryboms pranešama apie priemones 
kartu pateikiant aiškinamąjį 
memorandumą, kuriame taip pat 
įrodoma, kad jos yra 
nediskriminuojančios.

Pagrindimas

Norint išsaugoti išteklius ir skatinti žvejojančių laivų lygybę, reikia stiprinti valstybių narių 
vaidmenį šiuo atžvilgiu.

Pakeitimas 109

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26a straipsnis
Valstybės narės taikomos aplinkos teisės 

aktų įgyvendinimo priemonės
1. Valstybė narė gali imtis 
nediskriminuojančių su žvejyba susijusių 
priemonių specialiose saugomose 
teritorijose, nustatytose Direktyvos 
92/43/EEB 6 straipsnyje, Direktyvos 
2009/147/EB 4 straipsnyje, Direktyvos 
2008/56/EB 13 straipsnio 4 dalyje ir 
Direktyvos 92/43/EEB 12 straipsnyje, taip 
pat saugomose jūrų teritorijose pagal 
regionines jūrų konvencijas ir 
pažeidžiamose jūrų ekosistemose pagal 
tarptautines sutartis, kurias yra 
pasirašiusi Sąjunga, ir tos valstybės narės 
suvereniuose arba jos jurisdikcijai 
priklausančiuose vandenyse. Valstybės 
narės priemonės turi būti suderintos su 
šio reglamento 2 ir 3 straipsniuose 
nustatytais tikslais ir ne mažiau griežtos 
už esamus Sąjungos teisės aktus.
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2. Jei išsaugojimo ir valdymo priemonės, 
kurias ketina priimti valstybė narė, gali 
turėti poveikio kitų valstybių narių 
žvejybos laivams, tokios priemonės 
priimamos tik po to, kai su Komisija, 
atitinkamomis valstybėmis narėmis ir 
patariamosiomis tarybomis 
pasikonsultuojama dėl priemonių 
projekto, kuriame pateiktas aiškinamasis
memorandumas. Šiame aiškinamajame 
memorandume nurodoma:
(a) mokslinis siūlomos priemonės 
pagrindas;
(b) laivyno veikla teritorijoje, atsižvelgiant 
į valstybę, įrankius ir tikslines rūšis;
(c) kitos teritorijoje taikomos išsaugojimo 
priemonės;
(d) valstybės narės numatytos stebėsenos 
ir kontrolės priemonės toje teritorijoje.
3. Susijusios valstybės narės ir regioninės 
patariamosios tarybos per trisdešimt 
darbo dienų nuo pranešimo gavimo gali 
pateikti Komisijai savo raštiškas pastabas.
4. Komisija pagal 55 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais per 
trisdešimt darbo dienų nuo pranešimo 
gavimo patvirtinama, atšaukiama arba 
pataisoma siūloma priemonė.

Pagrindimas

Turi būti numatytas greitas ir teisingas būdas valstybėms narėms įgyvendinti su žvejyba 
susijusias priemones ir joms priklausančiose saugomose jūrų teritorijose, kurios yra už 
12 jūrmylių nuo kranto. Šis tekstas panašus į siūlomą ir beveik sutartą tekstą iš dalies 
pakeistame 2008 m. reglamente dėl techninių priemonių.

Pakeitimas 110

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1) Kiekviena valstybė narė įvertina savo 
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žvejybos pajėgumus ir taiko priemones, 
skirtas pajėgumams mažinti, jei pagal 34 
straipsnį nustatomi pertekliniai 
pajėgumai. 

1. Kiekviena valstybė narė ne vėliau kaip 
iki 2013 m. gruodžio 31 d. nustato
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistemą,
taikomą

1. Kiekviena valstybė narė, remdamasi 
sąžiningais, teisingais ir skaidriais 
kriterijais, gali nustatyti perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų sistemą ar kitas 
teisėmis pagrįstas valdymo priemones,
taikomas su jos vėliava plaukiojantiems 
laivams.

(a) visiems žvejybos laivams, kurių 
bendras ilgis 12 metrų arba didesnis ir 
(b) visiems žvejybos laivams, kurių 
bendras ilgis mažesnis nei 12 metrų, 
žvejojantiems traukiamaisiais žvejybos 
įrankiais.
2. Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemą valstybės narės gali taikyti ir 
žvejybos laivams, kurių bendras ilgis 
mažesnis nei 12 metrų ir kurie naudoja ne 
traukiamuosius, o kitų rūšių žvejybos 
įrankius; apie tai jos praneša Komisijai.

2. Valstybės narės informuoja Komisiją 
apie sprendimą nustatyti perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų sistemą ar teisėmis 
pagrįstą valdymą ir viešai paskelbia visą 
susijusią informaciją.

Pakeitimas 111

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 a–3 e dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Perleidžiamosios žvejybos koncesijos 
lieka valstybės narės, kuri jas paskyrė, 
nuosavybė. Valstybė narė gali atšaukti 
turėtojo perleidžiamąsias žvejybos 
koncesijas, jei nesilaikoma jos paskyrimo 
politikos tikslų ir reikalavimų ir jei 
turėtojas nesilaikė tos valstybės narės 
pagrįstų prašymų laikytis reikalavimų.
3b. Valstybės narės, kurdamos 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemą, kurią jos gali priimti, atsižvelgia į 
socialinius, ekonominius ir aplinkos 
kriterijus ir gali:
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(a) apriboti žvejybos koncesijų, kurios gali 
būti paskirtos vienam turėtojui, dalį;
(b) apriboti perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų, kurios gali būti registruojamos 
vienam laivui, skaičių;
(c) apriboti arba uždrausti perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų perleidimą tarp 
konkrečių žvejybos laivyno dalių;
(d) apriboti arba uždrausti perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų perleidimą tarp tam 
tikrų geografinių zonų, siekiant apsaugoti 
pakrantės bendruomenes;
(e) apriboti arba uždrausti metinių 
žvejybos galimybių nuomojimą siekiant 
užtikrinti, kad turėtojai tiesiogiai ir ilgą 
laiką būtų suinteresuoti žvejyba;
(f) apriboti lygį, iki kurio perleidžiamosios 
žvejybos koncesijos gali būti dalijamos, ir 
reikalauti, kad laivai turėtų bent 
mažiausią jų skaičių tam, kad jiems būtų 
suteikiamas leidimas žvejoti;
(g) apriboti perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų perleidimą šalims, kurios gali 
įrodyti, kad turi tiesioginį ekonominį ryšį 
su žvejyba;
(h) reikalauti, kad laivas, kuris po 
pardavimo perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų turi mažiau, nei nurodytas 
minimalus kiekis, būtų atiduotas į metalo 
laužą;
(i) dalį žvejybos galimybių rezervuoti 
paskirstymui naujiems dalyviams;
3c. Valstybės narės informuoja Komisiją 
apie ketinimą nustatyti kurią nors iš tokių 
sistemų ir viešai paskelbia visą susijusią 
informaciją.
3d. Komisija pagal 55 straipsnį gali 
priimti deleguotuosius aktus, pagal 
kuriuos atsisakoma pripažinti valstybės 
narės nustatytą perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų sistemą, jei ji mano, kad ta 
sistema negali padėti sumažinti pajėgumų, 
kad būtų pasiektas 10 straipsnio 1 dalyje 
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nustatytas tikslas, tokiais atvejais 
Komisija gali taikyti finansines 
nuobaudas, nurodytas 50 straipsnio 
2 dalyje, nebent būtų padaryti tinkami 
pakeitimai.
3e. Prieš skirdamos bet kokias 
perleidžiamąsias žvejybos koncesijas, 
valstybės narės paskelbia pareiškimą dėl 
politikos – nurodo jos tikslą, apibrėžia, 
kaip bus vykdoma prekyba 
perleidžiamosiomis žvejybos koncesijomis 
ir pateikia išsamią informaciją apie 
taisykles ir reglamentus, kuriuos taikys, ir 
paaiškina, kaip koncesijos gali būti 
nutraukiamos.

Pakeitimas 112

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė, remdamasi 
skaidriais kriterijais, skiria 
perleidžiamąsias kiekvienų išteklių ar 
išteklių grupės, kurių žvejybos galimybės 
paskirtos pagal 16 straipsnį, išskyrus 
žvejybos galimybes, paskirtas pagal 
tausios žuvininkystės susitarimus, 
žvejybos koncesijas.

2. Kiekviena valstybė narė, kuri 
nusprendžia taikyti perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų sistemą, remdamasi
teisingais ir skaidriais aplinkos apsaugos 
ir socialiniais kriterijais, skiria 
perleidžiamąsias kiekvienų išteklių ar 
išteklių grupės, kurių žvejybos galimybės 
paskirtos pagal 16 straipsnį, išskyrus 
žvejybos galimybes, paskirtas ne Europos 
Sąjungos vandenyse, žvejybos koncesijas.
Europos Parlamentas ir Taryba nustato 
skaidrius perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų skyrimo kriterijus, kurie viešai 
skelbiami ir apima šiuos aspektus, bet jais 
neapsiriboja:
(a) selektyvesnių žvejybos metodų, įrangos 
ir praktikos su maža priegauda ir 
nedideliu poveikiu jūrų ekosistemai, 
naudojimą;
(b) pažangą, pasiektą laikantis bendros 
žuvininkystės politikos taisyklių ir 
laimikio ir (arba) žvejybos pastangų ribų, 
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nustatytų pagal mokslines 
rekomendacijas;
(c) didesnio, geros kokybės užimtumo 
numatymą, jeigu tai neturės neigiamo 
poveikio aplinkai;
(d) laivų ir žvejybos metodų, kuriuos 
taikant suvartojama mažai kuro ir kurie 
yra efektyvūs energijos suvartojimo 
atžvilgiu, naudojimą;
(e) vaizdo stebėjimo ar lygiavertės 
elektroninio stebėjimo įrangos 
naudojimą;
(f) darbo sąlygų, kurios atitinka susijusius 
tarptautinius standartus, visų pirma 
Tarptautinės darbo organizacijos 2007 m. 
Darbo žvejybos sektoriuje konvenciją, 
sudarymą.
(g) nurodytas gamybos apimtis per ne 
trumpesnį kaip trejų praėjusių metų 
laikotarpį.

Pakeitimas 113

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Perleidžiamąsias žvejybos koncesijas 
valstybė narė gali skirti tik su jos vėliava 
plaukiojančio žvejybos laivo savininkui 
arba fiziniams ar juridiniams asmenims, 
kad jos būtų naudojamos žvejojant tokiu 
laivu. Perleidžiamosios žvejybos 
koncesijos gali būti sujungtos į krūvą, kad 
jomis galėtų bendrai naudotis fiziniai ar 
juridiniai asmenys arba pripažintos 
gamintojų organizacijos. Valstybės narės, 
remdamosi skaidriais ir nešališkais 
kriterijais, gali nustatyti reikalavimus, 
kuriuos reikia atitikti, norint gauti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų.

4. Perleidžiamąsias žvejybos koncesijas 
valstybė narė gali skirti tik su jos vėliava 
plaukiojančio žvejybos laivo savininkui, 
aktyviai įsitraukusiam į žvejybos veiklą,
arba fiziniams ar juridiniams asmenims, 
aktyviai įsitraukusiems į žvejybos veiklą,
kad jos būtų naudojamos žvejojant tokiu 
laivu. Perleidžiamosios žvejybos 
koncesijos gali būti sujungtos į krūvą, kad 
jomis galėtų bendrai naudotis fiziniai ar 
juridiniai asmenys, kurie tiesiogiai susiję 
su žvejybos pramone, arba pripažintos 
gamintojų organizacijos ar panašūs 
organai. Valstybės narės, remdamosi 
skaidriais ir nešališkais kriterijais, gali 
nustatyti reikalavimus, kuriuos reikia 
atitikti, norint gauti perleidžiamųjų 
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žvejybos koncesijų.

Pakeitimas 114

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės gali apriboti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
galiojimo laikotarpį iki ne mažiau kaip 
15 metų, kad vėliau jos galėtų būti 
perskirstytos. Jei valstybės narės 
neapribojo perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų galiojimo laikotarpio, jos gali 
atšaukti koncesijas, pranešdamos apie tai 
ne vėliau kaip prieš 15 metų.

Valstybės narės gali apriboti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
galiojimo laikotarpį iki ne mažiau kaip 
septynerius metus, kad vėliau jos galėtų 
būti perskirstytos. Jei valstybės narės 
neapribojo perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų galiojimo laikotarpio, jos gali 
atšaukti koncesijas, pranešdamos apie tai 
ne vėliau kaip prieš septynerius metus.

Pakeitimas 115

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės perleidžiamąsias 
žvejybos koncesijas gali paskirti 
nemokamai, už užmokestį arba šias 
koncesijas aukcionuose paskirti 
turėtojams, kurie laikosi visų kitų 
reikalavimų.

Pakeitimas 116

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Nepaisydamos šio straipsnio 5 ir 6 dalių 
nuostatų, valstybės narės gali atšaukti 
perleidžiamąsias žvejybos koncesijas, jei 
trejus metus iš eilės nebuvo panaudotos 

7. Nepaisydamos šio straipsnio 5 ir 6 dalių 
nuostatų, valstybės narės gali atšaukti ir iš 
naujo paskirti perleidžiamąsias žvejybos 
koncesijas, jei dvejus metus iš eilės nebuvo 
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žvejybos laivo veiklai. panaudotos žvejybos laivo veiklai.

Pakeitimas 117

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Nustatant perleidžiamųjų žvejybos
koncesijų sistemą valstybės narės turėtų 
pakoreguoti savo taisykles, kad būtų 
apsaugoti pakrančių žvejybos interesai ir 
išvengta neigiamų sistemos aspektų, pvz., 
pernelyg didelės koncentracijos ar 
spekuliacijos.

Pagrindimas

Koncentracija ir spekuliacija žvejybos koncesijomis, taip pat nesugebėjimas apsaugoti 
pakrantės žvejybos interesų, kelia realią grėsmę tinkamam perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemos veikimui.

Pakeitimas 118

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Individualias žvejybos galimybes 
28 straipsnyje nurodytų perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų turėtojams valstybės 
narės skiria, atsižvelgdamos į žvejybos 
galimybes, paskirtas valstybėms narėms 
arba nustatytas valdymo planuose, kurias 
valstybės narės priėmė pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1967/2006 
19 straipsnį.

1. Neatsižvelgiant į tai, ar valstybė narė 
nusprendė taikyti perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų sistemą, individualias žvejybos 
galimybes perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų turėtojams valstybės narės skiria, 
remdamosi 33 straipsniu ir 28 straipsnio 
2 dalyje nurodytais skaidriais kriterijais, 
taip pat atsižvelgdamos į žvejybos 
galimybes, paskirtas valstybėms narėms 
arba nustatytas valdymo planuose, kurias 
valstybės narės priėmė pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1967/2006 
19 straipsnį.
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Pakeitimas 119

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Suteikiant žvejybos galimybes 
nenustatomi tokie bet kurių rūšių 
sužvejojamų žuvų kiekiai, kurie vienais 
metais ar dalį metų viršytų 10 straipsnio 
1 dalyje nustatytam tikslui pasiekti 
būtinus kiekius.

Pagrindimas

Žuvų ištekliai išeikvoti dėl trumpalaikio planavimo ir dėl to, kad vyriausybės nesilaikė 
mokslinių rekomendacijų. Prioritetas turi būti tikslas atkurti tokio dydžio išteklius, kurie 
viršytų didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį.

Pakeitimas 120

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės gali rezervuoti iki 5 %
žvejybos galimybių. Jos nustato tikslus ir 
skaidrius kriterijus, kuriais remiantis būtų 
paskirtos šios rezervinės žvejybos 
galimybės. Tos žvejybos galimybės gali 
būti paskirtos tik teisėtiems 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
turėtojams, nurodytiems 28 straipsnio 4 
dalyje.

4. Valstybės narės gali rezervuoti iki 
20 proc. žvejybos galimybių. Jos nustato 
tikslus ir skaidrius kriterijus, kuriais 
remiantis būtų paskirtos šios rezervinės 
žvejybos galimybės.

Pagrindimas

Rezervas suteikia valstybėms narėms galimybę paskirti žvejybos galimybes tausesnės veiklos 
vykdytojams.
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Pakeitimas 121

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybė narė, pagal 28 straipsnio 
nuostatas skirdama perleidžiamąsias 
žvejybos koncesijas ir pagal šio straipsnio 
1 dalį skirdama žvejybos galimybes, gali
neviršydama jei paskirtų žvejybos 
galimybių numatyti paskatas žvejybos 
laivams, naudojantiems selektyvius 
žvejybos įrankius, kurie padeda išvengti
nepageidaujamų žuvų sužvejojimo.

5. Valstybė narė, pagal 28 straipsnio 
nuostatas skirdama perleidžiamąsias 
žvejybos koncesijas ir pagal šio straipsnio 
1 dalį skirdama žvejybos galimybes, gali 
numatyti paskatas žvejybos laivams,
taikantiems nedidelį poveikį darančios 
žvejybos metodus ir (arba) naudojantiems 
selektyvius žvejybos įrankius ir praktiką, 
kurie padeda panaikinti sužvejojamų
nepageidaujamų žuvų kiekį ir kitokį 
neigiamą poveikį jūrų aplinkai..

Pakeitimas 122

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad būtų viešai 
skelbiami registrai bei tvarka ir sąlygos, 
pagal kurias paskirtos perleidžiamosios 
žvejybos koncesijos ir žvejybos galimybės.

Pagrindimas

Būtų nepriimtina tai, kad visuomenė negalėtų sužinoti paskyrimų turėtojų tapatybės ir sąlygų, 
kurių jie turi laikytis.

Pakeitimas 123

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybė narė gali leisti
perleidžiamąsias žvejybos koncesijas
perleisti kitoms valstybėms narėms arba 

2. Valstybė narė gali neleisti
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų
perleisti kitoms valstybėms narėms arba 
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gauti iš jų. gauti iš jų.

Pakeitimas 124

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Valstybės narės, suteikdamos leidimą 
perleisti, gali taikyti sąlygą, kad laivas, 
kuris parduoda savo žvejybos teises, būtų 
nebeeksploatuojamas arba atiduotas į 
metalo laužą.

Pagrindimas

Europos žvejybos laivyno pajėgumas turi būti sumažintas. Atlikę tokius perleidimus laivų 
savininkai gautų nemažą finansinį pelną, o laivų atidavimas į metalo laužą taip gali būti 
pelningas.

Pakeitimas 125

Pasiūlymas dėl reglamento
dalies 33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė nusprendžia, kaip su 
jos vėliava plaukiojantiems laivams galėtų 
būti paskirstytos jai pagal 16 straipsnį 
paskirtos žvejybos galimybės, kurioms 
netaikoma perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų sistema. Apie paskirstymo būdą 
jos praneša Komisijai.

1. Kiekviena valstybė nusprendžia, kaip su 
jos vėliava plaukiojantiems laivams galėtų 
būti paskirstytos jai pagal 16 straipsnį 
paskirtos žvejybos galimybės, kurioms 
netaikoma perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų sistema, remdamasi skaidriais ir 
nešališkais kriterijais pagal 28 straipsnio 
2 dalyje nustatytus kriterijus, kurie viešai 
paskelbiami. Apie paskirstymo būdą jos 
praneša Komisijai.

Pakeitimas 126

Pasiūlymas dėl reglamento
33 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33a straipsnis
Žvejybos pajėgumų nustatymas
Valstybių narių žvejybos laivynai 
vertinami pagal galimybes sugauti žuvį. 
Todėl Komisija iki 2013 m. liepos 31 d. 
pateikia pasiūlymą Europos Parlamentui 
ir Tarybai dėl Tarybos reglamento (EEB) 
Nr. 2930/1986 dalinio pakeitimo, kad būtų 
apibrėžti pajėgumai pagal toliau 
nurodytus kriterijus:
(a) bendrą ilgį;
(b) plotį;
(c) bendrąjį tonažą;
(d) variklio galią;
(e) įrangos tipą;
(f) įrangos matmenis (įskaitant išdėstytų 
vienetų skaičių);
(g) visas kitas išmatuojamas savybes, 
kurios turi įtakos laivo galimybėms 
sugauti žuvį.
Iki 2013 m. gruodžio 31 d. Komisija 
paskelbia išsamų kiekvienos valstybės 
narės turimų žvejybos laivynų pajėgumų 
aprašą ir prideda atitinkamų kiekvieno 
laivyno pajėgumų vertinimą, 
atsižvelgdama į jam prieinamus išteklius. 
Komisija pagrindžia šį dokumentą 
valstybių narių pateikta informacija ir 
kita prieinama informacija, įskaitant, 
inter alia, mokslinių institutų, regioninių 
žvejybos valdymo organizacijų ir kitų 
institucijų teikiamą informaciją.

Pakeitimas 127

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato priemones savo 
laivynų žvejybos pajėgumui reguliuoti, kad 
būtų pasiekta pastovi ir ilgalaikė tų laivynų 
žvejybos pajėgumų ir jos žvejybos 
galimybių pusiausvyra.

1. Valstybės narės iki 2015 m. nustato 
priemones savo laivynų žvejybos 
pajėgumui reguliuoti, kad ne vėliau kaip 
iki 2015 m. būtų pasiekta pastovi ir 
ilgalaikė tų laivynų žvejybos pajėgumų ir 
jos žvejybos galimybių pusiausvyra, 
atitinkanti 2 straipsnio 2 dalies nuostatas. 
Šios priemonės grindžiamos laivyno 
pajėgumų, susijusių su žvejybos 
galimybėmis, vertinimu pagal 
11 straipsnio reikalavimus, ir pateikiamos
kaip daugiamečių planų dalis. Jei 
daugiamečiai planai nėra rengiami, tokios 
priemonės nustatomos prioritetine tvarka, 
bet ne vėliau kaip iki [2015 m.]. Valstybės 
narės kiekvienais metais praneša 
Komisijai apie pasiektą pažangą.

Pagrindimas

Laivyno pajėgumų vertinimas – būtina veiksmingo laivyno valdymo sąlyga, ir turi būti 
nustatyti aiškūs terminai, kad valstybės narės galėtų imtis veiksmų.

Pakeitimas 128

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienos valstybės narės laivynui 
taikomos viršutinės žvejybos pajėgumų 
ribos, nustatytos II priede.

1. Kiekvienos valstybės narės laivynui 
taikomos viršutinės žvejybos pajėgumų 
ribos, remiantis pagal 33a straipsnio antrą 
pastraipą teikiamais duomenimis.

Pakeitimas 129

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija kasmet teikia ataskaitas apie 
tai, kaip valstybės narės laikosi savo 
įsipareigojimų pagal 33a ir 35 straipsnius 
ir šį straipsnį.

Pakeitimas 130

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Sąjungos žvejybos laivyno registre 
nurodyta informacija prieinama visoms 
valstybėms narėms. Komisijai suteikiami 
įgaliojimai pagal 55 straipsnį priimti 
deleguotuosius teisės aktus dėl 1 dalyje 
nurodytos informacijos apibrėžimo.

4. Sąjungos žvejybos laivyno registre 
nurodyta informacija prieinama visoms 
valstybėms narėms ir visuomenei. 
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
55 straipsnį priimti deleguotuosius aktus 
dėl 1 dalyje nurodytos informacijos 
apibrėžimo.

Pagrindimas

Atvirumas ir skaidrumas.

Pakeitimas 131

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės renka biologinius, 
techninius, aplinkos ir socialinius bei 
ekonominius duomenis, būtinus 
ekosistemos metodu grindžiamam 
žuvininkystės valdymui, tvarko juos ir 
užtikrina jų prieigą galutiniams mokslinių
duomenų vartotojams, įskaitant Komisijos 
paskirtas įstaigas. Tais duomenimis visų 
pirma suteikiama galimybė įvertinti:

1. Valstybės narės renka biologinius, 
techninius, aplinkos ir socialinius bei 
ekonominius duomenis, būtinus 
ekosistemos metodu grindžiamam 
žuvininkystės ir akvakultūros valdymui, 
tvarko juos ir užtikrina viešą jų prieigą bei 
paprašius teikia juos galutiniams 
mokslinių duomenų vartotojams, įskaitant 
Komisijos paskirtas įstaigas. Tie 
duomenys, susiję su ištekliais, kurių 
dydžiai yra mažesni už dydžius, kuriems 
jau galima taikyti didžiausio galimo 
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tausios žvejybos laimikio principą, 
renkami ne rečiau kaip kas dvejus metus. 
Jais visų pirma suteikiama galimybė 
įvertinti:

Pagrindimas

Reikia dėti visas pastangas siekiant užtikrinti, kad duomenys atspindėtų esamą padėtį. Turi 
būti numatyta, kad duomenys būtų viešai skelbiami, išskyrus išskirtinėmis aplinkybėmis. 
Duomenys reikalingi tam, kad būtų galima nustatyti, kad akvakultūra nedaro žalingo poveikio 
jūrų aplinkai.

Pakeitimas 132

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) naudojamų jūrų biologinių išteklių 
būklę;

(a) esamą naudojamų jūrų biologinių 
išteklių būklę;

Pakeitimas 133

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) žvejybos lygį ir žvejybos veiklos 
poveikį jūrų biologiniams ištekliams bei 
jūrų ekosistemoms; ir

(b) esamą žvejybos lygį, įskaitant 
priegaudą, žvejybos ir akvakultūros
veiklos poveikį jūrų biologiniams 
ištekliams bei jūrų ekosistemoms ir geros 
aplinkos būklės, kaip numatytoje 
Direktyvoje 2008/56/EB, užtikrinimą; ir

Pakeitimas 134

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) žuvininkystės, akvakultūros ir (c) esamus žuvininkystės, akvakultūros ir 
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perdirbimo sektorių veiklos Sąjungos ir ne 
Sąjungos vandenyse socialinius bei 
ekonominius rezultatus.

perdirbimo sektorių veiklos Sąjungos ir ne 
Sąjungos vandenyse socialinius bei 
ekonominius rezultatus.

Pakeitimas 135

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) užtikrina, kad surinkti duomenys būtų 
tikslūs ir patikimi;

(d) užtikrina, kad surinkti duomenys būtų 
tikslūs, patikimi ir išsamūs;

Pakeitimas 136

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) užtikrina, kad renkant mokslinius 
duomenis ir nustatant metodikas būtų 
atsižvelgiama į tokius veiksnius kaip 
rūgštėjimas ir jūros temperatūra, taip 
užtikrinant, kad visus metus duomenys 
būtų renkami iš įvairių regionų;

Pakeitimas 137

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(db) skiria perleidžiamąsias žvejybos 
koncesijas su sąlyga, kad jų turėtojai 
kiekvienais metais pateikia valstybėms 
narėms reikiamus ekonominius ir 
socialinius duomenis, nurodytus 
37 straipsnio 1 dalyje;
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Pakeitimas 138

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) užtikrina saugų surinktų duomenų 
laikymą ir, atitinkamais atvejais, tinkamą 
apsaugą bei konfidencialumą;

(f) užtikrina saugų surinktų duomenų 
laikymą ir juos viešai skelbia, išskyrus 
išskirtinėmis aplinkybėmis, kuriomis gali 
reikėti užtikrinti tinkamą apsaugą bei 
konfidencialumą, ir pranešant šių 
apribojimų priežastis;

Pakeitimas 139

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) užtikrina, kad Komisija arba jos 
paskirtos įstaigos turėtų prieigą prie 
nacionalinių duomenų bazių ir surinktų 
duomenų apdorojimo sistemų, kad galėtų 
patikrinti, ar duomenys surinkti ir ar jie 
kokybiški.

(g) užtikrina, kad Komisija arba jos 
paskirtos įstaigos turėtų prieigą prie visų
nacionalinių duomenų bazių ir surinktų 
duomenų apdorojimo sistemų, kad galėtų 
patikrinti, ar duomenys surinkti ir ar jie 
kokybiški.

Pakeitimas 140

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nuo 2014 m. duomenys renkami, 
tvarkomi ir naudojami pagal daugiametę 
programą. Į šią daugiametę programą 
įtraukiami renkamų duomenų tikslumo 
tikslai ir duomenų sukaupimo lygmenys, 
taikomi renkant, tvarkant ir naudojant tuos 
duomenis.

5. Duomenys renkami, tvarkomi ir 
naudojami pagal 2008 m. vasario 25 d. 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 199/2008 
dėl Bendrijos sistemos, skirtos duomenų 
rinkimui, tvarkymui ir naudojimui 
žuvininkystės sektoriuje bei paramai 
mokslinėms rekomendacijoms dėl bendros 
žuvininkystės politikos, sukūrimo1, kuris 
persvarstomas ir (arba) iš dalies 
pakeičiamas arba, prireikus, pakeičiamas 
kita bent lygiaverte sistema, pagal kurią 
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įgyvendinamos šio straipsnio nuostatos. 
Nuo 2014 m. duomenų rinkimas, 
tvarkymas ir naudojimas 
reglamentuojamas pagal naują
daugiametę programą, kuriai taikomos šio 
straipsnio ir Reglamento (EB) 
Nr. 199/2008 nuostatos. Į šią daugiametę 
programą įtraukiami renkamų duomenų 
tikslumo tikslai ir duomenų sukaupimo 
lygmenys, taikomi renkant, tvarkant ir 
naudojant tuos duomenis.

Reglamentas (EB) Nr. 199/2008 toliau 
taikomas nacionalinėms programoms, 
priimtoms 2011, 2012 ir 2013 m. 
duomenims rinkti ir tvarkyti.
_____________

1 OL L 60, 2008 3 5, p. 1.

Pakeitimas 141

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija pagal 55 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius teisės aktus, kuriais 
nustatomi pagal šio straipsnio 5 dalyje 
nurodytą daugiametę programą galiojantys 
duomenų tikslumo tikslai ir duomenų 
sukaupimo lygmenys, taikomi renkant, 
tvarkant ir naudojant tuos duomenis.

6. Komisija pagal 55 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
nustatomi pagal šio straipsnio 5 dalyje 
nurodytą daugiametę programą galiojantys 
duomenų tikslumo tikslai ir duomenų 
sukaupimo lygmenys, taikomi renkant, 
tvarkant ir naudojant tuos duomenis, ir 
kuriais užtikrinamas koordinavimas tarp 
valstybių narių joms renkant duomenis ir 
juos pateikiant.
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Pakeitimas 142

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Vadovaudamasi 50 straipsnio 
nuostatomis Komisija sustabdo finansinės 
paramos teikimą, jei valstybė narė 
nepateikia mokslinių duomenų, kuriuos ji 
turi surinkti, ir neįvykdo pagrįstų 
reikalavimų tai padaryti.

Pagrindimas

Jau daug metų valstybių narių reikalaujama rinkti mokslinius duomenis, tačiau kai kurios to 
nedaro. Kadangi moksliniai duomenys yra labai svarbūs, kad šis reglamentas būtų 
veiksmingai įgyvendinamas, Komisija turi numatyti nuobaudas.

Pakeitimas 143

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjunga, laikydamasi tarptautinių 
įsipareigojimų ir politikos tikslų, taip pat ir
2 bei 3 straipsniuose nurodytų tikslų, 
dalyvauja su žuvininkyste susijusių 
tarptautinių organizacijų, įskaitant 
regionines žuvininkystės valdymo 
organizacijas (RŽVO), veikloje.

1. Sąjunga, laikydamasi tarptautinių 
įsipareigojimų, pareigų ir politikos tikslų, 
taip pat ES principų, tikslų ir galiojančių 
teisės aktų žuvininkystės, aplinkos ir 
vystymosi srityse, įskaitant 2 ir 3 
straipsniuose nurodytus tikslus, aktyviai 
prisideda prie su žuvininkyste susijusių 
tarptautinių organizacijų, įskaitant 
regionines žuvininkystės valdymo 
organizacijas (RŽVO), veiklos ir ją remia.

Pakeitimas 144

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sąjungos pozicija su žuvininkyste 2. Sąjungos pozicija su žuvininkyste 
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susijusiose tarptautinėse organizacijose ir 
RŽVO grindžiama naujausia turima 
moksline informacija, siekiant užtikrinti, 
jog būtų išlaikyti arba atkurti žuvų išteklių 
dydžiai, kurie viršija dydžius, kuriems jau 
galima taikyti didžiausio tausaus leidžiamo 
sužvejoti kiekio principą.

susijusiose tarptautinėse organizacijose ir 
RŽVO suderinama su Europos Sąjungos 
principais ir tikslais žuvininkystės, 
aplinkos ir vystymosi teisės srityse, 
įskaitant šio reglamento 2 straipsnyje 
nurodytus tikslus. Be to, ji grindžiama 
naujausia turima moksline informacija, 
siekiant užtikrinti, jog iki 2015 m. būtų 
išlaikyti arba atkurti žuvų išteklių dydžiai, 
kurie viršija dydžius, kuriems jau galima 
taikyti didžiausio galimo tausios žvejybos 
laimikio principą.

Pagrindimas

ES pozicija tarptautiniuose forumuose, pvz., RŽVO, neturėtų prieštarauti jos tikslams ir 
įsipareigojimams, nustatytiems kitose politikos srityse, pvz., aplinkos ir vystymosi.

Pakeitimas 145

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Sąjunga, dalyvaudama RŽVO ir 
tarptautinėse organizacijose, aktyviai 
prisideda prie mokslinių žinių plėtros ir ją 
remia.

3. Europos Sąjunga, dalyvaudama RŽVO ir 
kitose tarptautinėse organizacijose, 
aktyviai prisideda prie gero valdymo, 
skaidrumo, vykdymo užtikrinimo 
priemonių ir mokslinių žinių plėtros ir ją 
remia.

Pakeitimas 146

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Sąjunga bendradarbiauja su 
trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis
organizacijomis susijusiomis su 
žuvininkyste, įskaitant RŽVO, kad būtų 
griežčiau laikomasi šių tarptautinių 
organizacijų priimtų priemonių.

Europos Sąjunga bendradarbiauja su 
trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis 
organizacijomis susijusiomis su 
žuvininkyste, įskaitant RŽVO, kad būtų 
griežčiau laikomasi šių tarptautinių 
organizacijų priimtų priemonių. Todėl 
Europos Sąjunga turi dėti daugiau 
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pastangų užtikrinant, kad trečiosios šalys 
laikytųsi tarptautinių konvencijų, 
įskaitant Jungtinių Tautų jūrų teisės 
konvenciją (UNCLOS).

Pakeitimas 147

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tausios žuvininkystės susitarimais su 
trečiosiomis šalimis nustatomas teisinio, 
ekonominio ir aplinkosauginio trečiųjų 
šalių vandenyse Sąjungos žvejybos laivais 
vykdomos žvejybos veiklos valdymo 
pagrindas.

1. Tausios žuvininkystės susitarimais su 
trečiosiomis šalimis nustatomas teisinio, 
ekonominio, socialinio ir aplinkosauginio 
trečiųjų šalių vandenyse su Europos 
Sąjungos vėliava plaukiančiais ir (arba) 
Europos Sąjungai priklausančiais 
žvejybos laivais vykdomos žvejybos 
veiklos valdymo pagrindas. Tausios 
žuvininkystės susitarimai turi atitikti 
tarptautinius įsipareigojimus ir politikos 
tikslus, taip pat 2, 3 ir 4 straipsnius.

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti, kad ES laivams būtų taikomi tie patys reikalavimai, kad ir kur jie žvejotų.

Pakeitimas 148

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Tausios žuvininkystės susitarimuose 
turi būti toliau siekiama nustatyti trečiųjų 
šalių vandenyse žvejojančio Sąjungos 
laivyno valdymo pagrindą, kuris būtų ne 
mažiau griežtas nei galiojančiuose 
Europos Sąjungos teisės aktuose, 
susijusiuose su žvejybos valdymu, 
aplinkos apsauga ir socialine politika, 
nustatytas valdymo pagrindas.
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Pakeitimas 149

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 dalis ir 2 a–2 e dalys (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sąjungos žvejybos laivai gali žvejoti tik 
leidžiamo sužvejoti kiekio, kurį nustato 
trečioji šalis, kaip nurodyta Jungtinių Tautų 
jūrų teisės konvencijos 62 straipsnio 
2 dalyje, ir kuris nustatomas remiantis 
patikimiausia moksline informacija ir 
atitinkama informacija apie bendras 
konkrečių išteklių žvejybos pastangas, 
kuria keičiasi Sąjunga ir atitinkama trečioji 
šalis, perviršį, siekiant užtikrinti, kad 
žuvininkystės išteklių dydžiai ir toliau 
viršytų dydžius, kuriems jau galima taikyti 
didžiausio tausaus leidžiamo sužvejoti 
kiekio principą.

2. Sąjungos žvejybos laivai gali žvejoti tik 
leidžiamo sužvejoti kiekio, kurį nustato 
trečioji šalis, kaip nurodyta Jungtinių Tautų 
jūrų teisės konvencijos 62 straipsnio 
2 dalyje, ir kuris nustatomas remiantis 
patikimiausia moksline informacija ir 
atitinkama informacija apie bendras 
konkrečių išteklių žvejybos pastangas, 
kuria keičiasi Sąjunga ir atitinkama trečioji 
šalis, perviršį, siekiant užtikrinti, kad 
žuvininkystės išteklių dydžiai ir toliau 
viršytų dydžius, kuriems jau galima taikyti 
didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio
principą ir kad Sąjungos žvejybos laivynų 
trečiosiose šalyse vykdomos žvejybos 
veiklos lygis neapriboja vietos žvejų 
žvejybos galimybių.

2a. Siekiant nustatyti 2 dalyje nurodyto 
leidžiamo sužvejoti kiekio perviršį, tausios 
žuvininkystės susitarimuose turi būti 
užtikrintas skaidrumas ir keičiamasi visa 
svarbia informacija apie bendras 
nacionaliniais ir, jei reikia, užsienio 
laivais žvejojamų konkrečių išteklių 
žvejybos pastangas, kuria keičiasi 
Sąjunga ir atitinkama trečioji šalis.
2b. Tausios žuvininkystės susitarimuose 
numatoma, kad Sąjungos žvejybos laivai 
gali žvejoti tik tos trečiosios šalies 
vandenyse, su kuria sudarytas 
susitarimas, jeigu yra gautas leidimas 
žvejoti, kuris išduodamas pagal abiejų 
susitarimo šalių sutartą tvarką.
2c. Tausios žuvininkystės susitarimuose 
numatoma, kad bet kokie žvejybos 
leidimai išduodami tik naujiems žvejybos 
laivams ir laivams, kurie mažiausiai 
24 mėnesius iki prašymo suteikti žvejybos 
leidimą pateikimo plaukiojo su Europos 
Sąjungos vėliava ir siekia žvejoti žuvų 
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rūšis, kurios nurodytos tausios žvejybos 
susitarimuose.
2d. Pagarba demokratijos principams, 
teisinės valstybės principui ir žmogaus 
teisėms, kaip nurodyta Visuotinėje 
žmogaus teisių deklaracijoje, yra būtinas 
tausios žuvininkystės susitarimų, į kuriuos 
įeina specialios nuostatos dėl žmogaus 
teisių, elementas. 
2e. Nuo 2015 m. sausio 1 d. Sąjungos 
žvejybos laivai trečiųjų šalių vandenyse 
nevykdo jokios žvejybos veiklos, išskyrus 
veiklą, kuri atitinka tausios žuvininkystės 
susitarimuose numatytas sąlygas.

Pakeitimas 150

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) padengti dalį prieigos prie 
žuvininkystės išteklių trečiosios šalies 
vandenyse išlaidų;

(a) padengti mažėjančią dalį prieigos prie 
žuvininkystės išteklių trečiosios šalies 
vandenyse išlaidų, kurią laipsniškai 
padengia laivyno savininkai ir kuri laikui 
bėgant panaikinama, o ne vėliau kaip iki 
2020 m. visas prieigos išlaidas padengia 
žvejybos veiklos vykdytojai;

Pakeitimas 151

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Tausios žuvininkystės susitarimuose 
numatytoms finansinėms nuostatoms 
taikyti atviros ir atskaitingos peržiūros 
priemones, įskaitant viešai skelbiamus 
finansinius auditus ir nepriklausomus 
Sąjungos skiriamos finansinės paramos 
rezultatų vertinimus.
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Pagrindimas

ES skiria didelį finansavimą trečiųjų šalių žvejybos plėtrai, tačiau nesant skaidrumo mažėja 
vietos piliečių galimybės daryti įtaką priimamiems sprendimams, taip pat išlieka labai mažos 
projekto įgyvendinimo kontrolės galimybės. Todėl būtina padidinti skaidrumą, jei siekiama 
sustiprinti finansinės paramos veiksmingumą ir išvengti lėšų eikvojimo ar korupcijos 
pavojaus. Praeityje buvo keletas atvejų, kai teikiant ES finansinę paramą trečiųjų šalių 
žuvininkystės sektoriuje susidurta su korupcija.

Pakeitimas 152

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Akvakultūros plėtros skatinimas Tvarios akvakultūros plėtros užtikrinimas

Pakeitimas 153

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, skatindama tvarią plėtrą, 
geresnį aprūpinimą maistu, ekonominį 
augimą ir užimtumą, iki 2013 m. nustato 
neprivalomas Sąjungos strategines gaires 
dėl bendrų akvakultūros veiklos plėtros 
prioritetų ir tikslų. Šiose strateginėse 
gairėse atsižvelgiama į atitinkamą įvairių 
Sąjungos valstybių narių pradinę būklę ir 
skirtingas aplinkybes, gairės yra 
daugiamečių nacionalinių strateginių planų 
pagrindas ir jomis siekiama:

1. Komisija, skatindama tvarią plėtrą, 
geresnį aprūpinimą maistu, ekonominį 
augimą ir užimtumą, iki 2013 m. nustato 
neprivalomas Sąjungos strategines gaires 
dėl bendrų akvakultūros veiklos plėtros 
prioritetų ir tikslų. Šiomis strateginėmis 
gairėmis užtikrinama, kad akvakultūros 
veikla būtų ekologiškai tvari ir būtų 
prisidedama prie geros aplinkos būklės 
siekimo. Jose atsižvelgiama į atitinkamą 
įvairių Sąjungos valstybių narių pradinę 
būklę ir skirtingas aplinkybes, gairės yra 
daugiamečių nacionalinių strateginių planų 
pagrindas ir jomis siekiama:

(a) padidinti akvakultūros sektoriaus 
konkurencingumą ir paremti jos vystymą 
bei naujovių diegimą joje;

(a) padidinti akvakultūros sektoriaus 
kokybę, tvarumą ir konkurencingumą ir 
paremti jos vystymą bei naujovių diegimą 
joje;

(aa) apsaugoti jūrų aplinką nuo 
blogėjimo;
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(ab) užtikrinti, kad akvakultūros veikla 
atitiktų 2 ir 3 straipsnio nuostatas;

(b) skatinti ekonominę veiklą; (b) skatinti ekonominę veiklą;
(c) įvairinti ir gerinti pakrantės regionų ir 
kaimo vietovių gyvenimo kokybę;

(c) įvairinti ir gerinti pakrantės regionų ir 
kaimo vietovių gyvenimo kokybę;

(d) užtikrinti akvakultūros veiklos 
vykdytojams vienodas galimybes naudotis 
vandenimis ir erdve.

(d) užtikrinti akvakultūros veiklos 
vykdytojams vienodas galimybes naudotis 
vandenimis ir erdve;

(da) apriboti akvakultūroje naudojamų 
pašarų, pagamintų iš laukinių žuvų, 
naudojimą iki lygių, kurie nekelia 
pavojaus 10 straipsnyje nustatytų tikslų 
siekimui;
(db) užtikrinti, kad akvakultūros veikla 
atitiktų Direktyvos 2008/56/EB tikslus;
(dc) užkirsti kelią neigiamiems su 
ekosistemomis susijusiems pokyčiams.

Pakeitimas 154

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies d d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(dd) užtikrinti saugių ir sveikų produktų 
tiekimą.

Pakeitimas 155

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Daugiamečiais nacionaliniais 
strateginiais planais visų pirma siekiama:

4. Daugiamečiais nacionaliniais 
strateginiais planais konkrečiai siekiama:

(a) supaprastinti administracinę tvarką, 
ypač dėl licencijų;

(a) supaprastinti administracinę tvarką, 
ypač dėl licencijų;

(b) užtikrinti akvakultūros veiklos 
vykdytojams galimybes naudotis 
vandenimis ir erdve;

(b) užtikrinti akvakultūros veiklos 
vykdytojams galimybes naudotis 
vandenimis ir erdve;
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(c) nustatyti aplinkos, ekonominio ir 
socialinio tvarumo rodiklius;

(c) nustatyti kokybės ir aplinkos, 
ekonominio ir socialinio tvarumo rodiklius;

(ca) nustatyti priemones, kuriomis būtų 
užtikrinta, kad akvakultūros veikla 
visiškai atitiktų galiojančius Sąjungos 
aplinkos teisės aktus;
(cb) užtikrinti tvarių pašarų naudojimą;

(d) įvertinti kitą galimą tarpvalstybinį 
poveikį kaimyninėms valstybėms narėms.

(d) įvertinti kitą galimą tarpvalstybinį 
poveikį kaimyninių valstybių narių jūrų 
biologiniams ištekliams ir jūrų 
ekosistemoms.

Pakeitimas 156

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) užtikrinti visų žvejybos ir 
akvakultūros produktų atsekamumą visoje 
tiekimo grandinėje, teikti patikrinimą ir 
tikslią informaciją apie produkto kilmę 
bei gamybos būdą ir atitinkamai 
ženklinant tą produktą, didelį dėmesį 
skiriant patikimam ekologiniam 
ženklinimui;

Pakeitimas 157

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali reikalauti, kad su jų 
vėliavomis plaukiojančių žvejybos laivų, 
kurių bendras ilgis 12 metrų arba didesnis, 
licencijų turėtojai proporcingai prisidėtų 
prie Sąjungos žuvininkystės kontrolės 
sistemos įgyvendinimo išlaidų padengimo.

Valstybės narės reikalauja, kad su jų 
vėliavomis plaukiojančių žvejybos laivų, 
kurių bendras ilgis 12 metrų arba didesnis, 
licencijų turėtojai proporcingai prisidėtų 
prie Sąjungos žuvininkystės kontrolės 
sistemos įgyvendinimo išlaidų padengimo 
ir duomenų rinkimo.
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Pakeitimas 158

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gali būti teikiama Sąjungos finansinė 
parama, padėsianti siekti 2 ir 3 straipsnyje 
nurodytų tikslų.

Sąjungos finansinė parama teikiama tik 
veiksmams ir iniciatyvoms, kurie atitinka
2 ir 3 straipsnyje nurodytus tikslus.

Pagrindimas

Sąjungos finansinė parama turi būti teikiama, tik jei laikomasi reglamente numatytų tikslų.

Pakeitimas 159

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei valstybės narės nesilaiko bendros 
žuvininkystės politikos taisyklių, pagal 
bendrą žuvininkystės politiką skiriamos 
Sąjungos finansinės paramos išmokų 
mokėjimas gali būti nutrauktas, laikinai 
sustabdytas arba joms gali būti taikomas 
finansinis koregavimas. Šios priemonės 
turi būti proporcingos atsižvelgiant 
taisyklių nesilaikymo pobūdį, dydį, trukmę 
ir dažnumą.

2. Jei valstybės narės nesilaiko bendros 
žuvininkystės politikos taisyklių, pagal 
bendrą žuvininkystės politiką skiriamos 
Sąjungos finansinės paramos išmokų 
mokėjimas nutraukiamas arba laikinai 
sustabdomas ir joms taikomas finansinis 
koregavimas. Šios priemonės turi būti 
proporcingos atsižvelgiant taisyklių 
nesilaikymo pobūdį, dydį, trukmę ir 
dažnumą.

2a. Europos Sąjungos finansinė parama 
skiriama valstybėms narėms skaidriai ir 
atskaitingai, laiku pateikiant išsamią 
informaciją apie tikslus ir finansinės 
paramos administravimą, įskaitant 
atitinkamus biudžetus ir vertinimus, kurią 
Komisija viešai paskelbia.
2b. Finansinė parama priemonėms, 
susijusioms su laivais ar įrankiais, 
priklauso nuo valstybių narių pastangų 



AD\901491LT.doc 85/90 PE480.515v04-00

LT

pasiekti žvejybos pajėgumų ir žvejybos 
galimybių pusiausvyrą, kaip apibrėžta 
34 straipsnio 1 dalyje.

Pakeitimas 160

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungos finansinė parama veiklos 
vykdytojams suteikiama, su sąlyga, kad jie 
laikosi bendrosios žuvininkystės politikos 
taisyklių.

1. Sąjungos finansinė parama veiklos 
vykdytojams suteikiama, su sąlyga, kad jie 
laikosi bendrosios žuvininkystės politikos 
tikslų ir taisyklių.

Pakeitimas 161

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Veiklos vykdytojams padarius sunkių 
bendros žuvininkystės politikos taisyklių 
pažeidimų, jie laikinai arba visam laikui 
netenka galimybės gauti Sąjungos 
finansinę paramą ir (arba) ta parama jiems 
gali būti sumažinta. Šios priemonės turi 
būti proporcingos atsižvelgiant į pažeidimo 
pobūdį, dydį, trukmę ir dažnumą.

2. Veiklos vykdytojams per trejus metus 
nuo Sąjungos finansinės paramos 
suteikimo padarius sunkių bendros 
žuvininkystės politikos taisyklių 
pažeidimų, jie laikinai arba visam laikui 
netenka galimybės gauti Sąjungos 
finansinę paramą, jiems taikomos 
finansinės nuobaudos ir grąžinama visa 
suteikta Sąjungos finansinė parama arba 
jos dalis. Šios priemonės turi būti 
proporcingos atsižvelgiant į pažeidimo 
pobūdį, dydį, trukmę ir dažnumą.

Pagrindimas

Viešoji pagalba neturi būti teikiama veiklos vykdytojams, šiurkščiai pažeidžiantiems bendros 
žuvininkystės politikos taisykles.
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Pakeitimas 162

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad Sąjungos 
finansinė parama būtų skirta tik tais 
atvejais, jei per paskutiniuosius vienerius
metus iki Sąjungos finansinės paramos 
paraiškos pateikimo dienos veiklos 
vykdytojui nebuvo taikytos sankcijos už 
sunkius pažeidimus.

3. Valstybės narės užtikrina, kad Sąjungos 
finansinė parama būtų skirta tik tais 
atvejais, jei per paskutiniuosius penkerius
metus iki Sąjungos finansinės paramos 
paraiškos pateikimo dienos veiklos 
vykdytojui nebuvo taikytos sankcijos už 
sunkius pažeidimus.

Pakeitimas 163

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Parama žvejybos laivų ir jų įrangos 
modernizavimui teikiama su sąlyga, kad 
valstybės narės nustato priemones savo 
laivynų žvejybos pajėgumui reguliuoti, 
kad būtų pasiekta žvejybos pajėgumų ir 
žvejybos galimybių pusiausvyra, kaip 
apibrėžta 34 straipsnio 1 dalyje.

Pakeitimas 164

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Jei paramą laivo eksploatavimui 
nutraukti skyrė valstybė narė ar Komisija, 
bet kokia Sąjungos finansinė parama, 
skirta per ankstesnius trejus metus to 
laivo modernizavimui ar patobulinimui, 
grąžinama.
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Pagrindimas

Komisija siūlo daugiau nebeskirti pagalbos laivų eksploatavimui nutraukti ir jei dėl to bus 
sutarta, šis pakeitimas nebeteks prasmės. Jei susitarta nebus, juo bus prisidedama prie 
viešųjų lėšų naudojimo apsaugojimo.

Pakeitimas 165

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant paskatinti proporcingą visų 
suinteresuotųjų šalių atstovavimą ir 
prisidėti prie 2 ir 3 straipsnyje nurodytų 
tikslų įgyvendinimo, steigiamos 
patariamosios tarybos kiekvienai III priede 
nurodytai kompetencijos zonai.

1. Siekiant paskatinti proporcingą visų 
suinteresuotųjų šalių, įskaitant žvejybos 
sektoriaus ir perdirbimo pramonės 
atstovus, mokslininkus, vietos valdžios 
institucijas, NVO, kontrolės agentūras ir 
pilietinę visuomenę, atstovavimą ir 
prisidėti prie 2 ir 3 straipsnyje nurodytų 
tikslų įgyvendinimo, steigiamos 
patariamosios tarybos kiekvienai III priede 
nurodytai kompetencijos zonai.

Pakeitimas 166

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Patariamąsias tarybas sudaro 
organizacijos, atstovaujančios 
žuvininkystės veiklos vykdytojus ir kitas 
interesų grupes, susijusias su bendra 
žuvininkystės politika.

1. Patariamosios tarybos plečia 
dalyvavimo galimybes, ir jas sudaro 
organizacijos, atstovaujančios 
žuvininkystės veiklos vykdytojus ir kitas 
interesų grupes, susijusias su bendra 
žuvininkystės politika, įskaitant 
mokslininkus, NVO, kontrolės agentūras 
ir vietos valdžios institucijas.

Pakeitimas 167

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio pirma a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija kasmet teikia ataskaitą Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie tai, kaip 
pasiūlymu pagal [Sutarties dėl ES veikimo 
(SESV) 43 straipsnio 3 dalį] dėl bendro 
leidžiamo sugauto kiekio ir Tarybos 
sprendimu šiuo klausimu prisidedama 
prie Sąjungos tikslo iki 2015 m. atkurti ir 
išlaikyti žvejojamų rūšių populiacijų 
dydžius iki lygio, viršijančio dydžius, 
kuriems jau galima taikyti didžiausio 
galimo tausios žvejybos laimikio principą.

Pagrindimas

Anksčiau Tarybai nepavyko nustatyti tokių žvejybos apribojimų, kurie neviršytų mokslinių 
rekomendacijų. Labai svarbu, kad sprendimus priimančios institucijos būtų atskaitingesnės, ir 
prašyti jas teikti ataskaitas apie tai, kaip šiais sprendimais prisidedama prie sutartų tikslų 
įgyvendinimo.

Pakeitimas 168

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepaisant 57 straipsnio 4 dalies, 
Reglamentas (EB) Nr. 199/2008 toliau 
taikomas nacionalinėms programoms, 
priimtoms 2011–2013 m. duomenims rinkti 
ir tvarkyti.

Nepaisant 57 straipsnio 4 dalies, 
Reglamentas (EB) Nr. 199/2008 toliau 
taikomas nacionalinėms programoms, 
priimtoms duomenims rinkti ir tvarkyti iki 
tokios datos kaip naujų priemonių, 
kuriomis nustatoma Europos Sąjungos 
sistema duomenims rinkti, tvarkyti ir 
naudoti žuvininkystės sektoriuje, 
įsigaliojimo data.

Pakeitimas 169

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo lentelės naujas įrašas
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Patariamosios tarybos pavadinimas: 
Juodosios jūros patariamoji taryba
Kompetencijos sritis: Juodosios jūros 
sritis

Pagrindimas

Kadangi patariamosios tarybos gali kreiptis dėl Europos Sąjungos finansinės paramos kaip 
institucijos, siekiančios bendrus Europos interesus atitinkančio tikslo, ir kadangi kitas 
programavimo laikotarpis prasidės 2014 m., būtų geriau ir teisingiau, jei iki 2014 m. būtų 
įkurtos visos patariamosios tarybos ir būtų apibrėžtos jų kompetencijos sritys.
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