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Pakeitimas 11
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) dėl gyvenimo ciklo ypatumų, 
konkrečiai, lėto augimo, vėlyvos brandos ir 
mažo jauniklių skaičiaus žuvims, 
priklausančioms plokštėtažiaunių rūšių 
taksonui, įskaitant ryklius, rajas ir 
rombines rajas, pereikvojimas paprastai 
turi labai didelį poveikį. Paskutiniais 
metais neįtikėtinai išaugus ryklių produktų,
visų pirma, pelekų, paklausai kai kurių 
populiacijų ryklius imta intensyviai žvejoti 
ir joms iškilo didelė išnykimo grėsmė.

(2) dėl gyvenimo ciklo ypatumų, 
konkrečiai, lėto augimo, vėlyvos brandos ir 
mažo jauniklių skaičiaus žuvims, 
priklausančioms plokštėtažiaunių rūšių 
taksonui, įskaitant ryklius, rajas ir 
rombines rajas, pereikvojimas paprastai 
turi labai didelį poveikį. Netvari ryklių 
žvejyba kelia grėsmę jūrų ekosistemų 
pusiausvyrai; paskutiniais metais 
neįtikėtinai išaugus ryklių produktų, visų 
pirma pelekų, paklausai kai kurių 
populiacijų ryklius imta intensyviai žvejoti 
ir joms iškilo didelė išnykimo grėsmė.
Didėjanti ryklių pelekų produktų 
paklausa ir didelė už juos gaunama kaina 
taip pat lemia neteisėtos žvejybos augimą;

Or. ro

Pakeitimas 12
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) dėl gyvenimo ciklo ypatumų, 
konkrečiai, lėto augimo, vėlyvos brandos ir 
mažo jauniklių skaičiaus žuvims, 
priklausančioms plokštėtažiaunių rūšių 
taksonui, įskaitant ryklius, rajas ir 
rombines rajas, pereikvojimas paprastai 
turi labai didelį poveikį. Paskutiniais 
metais neįtikėtinai išaugus ryklių produktų, 
visų pirma, pelekų, paklausai kai kurių 

(2) dėl gyvenimo ciklo ypatumų, 
konkrečiai, lėto augimo, vėlyvos brandos ir 
mažo jauniklių skaičiaus žuvims, 
priklausančioms plokštėtažiaunių rūšių 
taksonui, įskaitant ryklius, rajas ir 
rombines rajas, pereikvojimas paprastai 
turi labai didelį poveikį. Paskutiniais 
metais neįtikėtinai išaugus ryklių produktų, 
visų pirma, pelekų, paklausai kai kurių 
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populiacijų ryklius imta intensyviai žvejoti 
ir joms iškilo didelė išnykimo grėsmė.

populiacijų ryklius ėmė intensyviai žvejoti 
laivai, plaukiojantys su valstybių narių ar 
trečiųjų šalių vėliavomis jūrų vandenyse, 
priklausančiuose valstybių narių 
suverenitetui arba jurisdikcijai arba 
kituose jūrų vandenyse, ir joms iškilo 
didelė išnykimo grėsmė;

Or. en

Pakeitimas 13
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) ryklių pelekai nėra tradicinė Europos 
patiekalų sudėtinė dalis, tačiau rykliai yra 
būtina ES jūrų ekosistemos dalis;  todėl jų 
valdymas ir apsauga, taip pat apskritai 
tvariai valdomo žvejybos sektoriaus 
skatinimas, atitinkantis aplinkos ir 
sektoriuje dirbančių žmonių interesus, 
turėtų būti prioritetas;

Or. en

Pakeitimas 14
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Reglamentu (EB) Nr. 1185/2003 
leidžiama valstybėms narėms išduoti 
specialiuosius žvejybos leidimus, 
suteikiančius teisę apdoroti ryklius laive, 
kai tokio proceso metu ryklių pelekai 
pašalinami nuo jų kūno. Siekiant užtikrinti 
pelekų ir kūnų svorio atitikimą, yra 

(3) Reglamentu (EB) Nr. 1185/2003 
leidžiama valstybėms narėms išduoti 
specialiuosius žvejybos leidimus, 
suteikiančius teisę apdoroti ryklius laive, 
kai tokio proceso metu ryklių pelekai 
pašalinami nuo jų kūno. Siekiant užtikrinti 
pelekų ir kūnų svorių atitikimą, yra 
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nustatytas peleko ir karkaso santykis, 
tačiau po apdorojimo operacijų ryklių 
pelekai ir kūnai gali būti iškraunami 
skirtinguose uostuose. Tokiais atvejais
santykio metodas tampa neveiksmingas ir 
atsiranda galimybė taikyti ryklių pelekų 
pašalinimo praktiką. Tokiomis 
aplinkybėmis tampa sunku rinkti duomenis 
(nustatyti rūšis, populiacijos struktūrą), 
kuriais grindžiamos mokslinės 
konsultacijos dėl žvejybos valdymo ir 
apsaugos priemonių.

nustatytas peleko ir karkaso santykis. Vis 
dėlto santykis yra teorinis, nes jis 
paremtas ryklio kūno ir ryklio pelekų 
svorio santykiu, o rykliai paprastai 
iškraunami apdoroti (t. y. išvalytais  
viduriais ir nukirsta galva). Todėl 
naudojantis šiuo santykiu negalima 
tiesiogiai palyginti ryklių pelekų ir 
karkaso ir stebėjimas turi remtis 
konkrečiai rūšiai nustatytais 
perskaičiavimo koeficientais, o tai 
apsunkina nuostatų vykdymą. Santykis 
taip pat yra didesnis už vidutinį kai kurių 
rūšių (pvz., atlantinių pilkšvųjų ryklių, lot. 
Isurus oxyrinchus) pelekų ir kūno svorio 
santykį.  Be to, po apdorojimo operacijų 
ryklių pelekai ir kūnai gali būti iškraunami 
skirtinguose uostuose.  Todėl santykio 
metodas tampa neveiksmingas ir atsiranda 
galimybė taikyti ryklių pelekų pašalinimo 
praktiką. Tokiomis aplinkybėmis tampa 
sunku rinkti duomenis (nustatyti rūšis, 
populiacijos struktūrą), kuriais grindžiamos 
mokslinės konsultacijos dėl žvejybos 
valdymo ir apsaugos priemonių;

Or. en

Pakeitimas 15
Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Reglamentu (EB) Nr. 1185/2003 
leidžiama valstybėms narėms išduoti 
specialiuosius žvejybos leidimus, 
suteikiančius teisę apdoroti ryklius laive, 
kai tokio proceso metu ryklių pelekai 
pašalinami nuo jų kūno. Siekiant užtikrinti 
pelekų ir kūnų svorio atitikimą, yra 
nustatytas peleko ir karkaso santykis, 
tačiau po apdorojimo operacijų ryklių 
pelekai ir kūnai gali būti iškraunami 

(3) Reglamentu (EB) Nr. 1185/2003 
leidžiama valstybėms narėms išduoti 
specialiuosius žvejybos leidimus, 
suteikiančius teisę apdoroti ryklius laive, 
kai tokio proceso metu ryklių pelekai 
pašalinami nuo jų kūno. Siekiant užtikrinti 
pelekų ir kūnų svorio atitikimą, yra 
nustatytas peleko ir karkaso santykis, 
tačiau po apdorojimo operacijų ryklių 
pelekai ir kūnai gali būti iškraunami 
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skirtinguose uostuose. Tokiais atvejais 
santykio metodas tampa neveiksmingas ir 
atsiranda galimybė taikyti ryklių pelekų 
pašalinimo praktiką. Tokiomis 
aplinkybėmis tampa sunku rinkti duomenis 
(nustatyti rūšis, populiacijos struktūrą), 
kuriais grindžiamos mokslinės 
konsultacijos dėl žvejybos valdymo ir 
apsaugos priemonių;

skirtinguose uostuose. Tokiais atvejais 
santykio metodas tampa neveiksmingas ir 
atsiranda galimybė taikyti ryklių pelekų 
pašalinimo praktiką. Tokiomis 
aplinkybėmis tampa sunku rinkti duomenis 
(nustatyti rūšis, populiacijos struktūrą), 
kuriais grindžiamos mokslinės 
konsultacijos dėl žvejybos valdymo ir 
apsaugos priemonių, taip pat kuriais 
remiamasi užtikrinant reglamento 
vykdymą ir baudžiant už jo nevykdymą; 

Or. en

Pakeitimas 16
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) ES valstybės narės yra labai 
susirūpinusios dėl aplinkosaugos 
klausimų ir ES siekia būti viena iš lyderių 
ekosistemų apsaugos srityje; tačiau 
dabartiniai ES teisės aktai dėl rūšių, 
priskiriamų plokštėtažiaunių taksonui, 
nėra tokie griežti kaip kitose šalyse ir jų 
nepakanka norint užtikrinti tų rūšių tvarų 
valdymą ir apsaugą, nes taikomas didelis
pelekų ir karkaso santykis, daugeliui 
rūšių netaikomos kvotos ir galioja 
leidžiančios nukrypti nuostatos;

Or. en

Pakeitimas 17
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) ryklių pelekų pašalinimo praktika vis 
dažniau svarstoma regioninėse žvejybos 
valdymo organizacijose ir jų mokslinės 
įstaigos labiau linkusios pritarti tam, kad 
rykliai būtų iškraunami su nenupjautais 
pelekais;

(6) ryklių pelekų pašalinimo praktika vis 
dažniau svarstoma regioninėse žvejybos 
valdymo organizacijose ir jų mokslinės 
įstaigos labiau linkusios pritarti tam, kad 
rykliai būtų iškraunami su nenupjautais 
pelekais, pažymėdamos, kad tai –
geriausia pelekų pašalinimo prevencija ir 
kad tai palengvins žuvų ištekliams 
įvertinti reikalingų duomenų rinkimą;

Or. en

Pakeitimas 18
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) 2010–2011 m. Komisija, atlikdama 
reikalaujamą poveikio vertinimą, surengė 
viešas konsultacijas tam, kad būtų surinkta 
informacija apie tai, kaip būtų tinkamiausia 
iš dalies pakeisti Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1185/2003. Poveikio vertinimo išvada 
– reglamentas turėtų būti iš dalies pakeistas 
taip, kad juo būtų reikalaujama visus 
ryklius iškrauti su nenupjautais pelekais. 
Siekiant bendrojo ryklių išteklių 
išsaugojimo tikslo ir atsižvelgiant į viešųjų 
konsultacijų rezultatus, yra būtina ir 
tinkama atitinkamai iš dalies pakeisti 
Reglamentą (EB) Nr. 1185/2003;

(7) 2010–2011 m. Komisija, atlikdama 
reikalaujamą poveikio vertinimą, surengė 
viešas konsultacijas tam, kad būtų surinkta 
informacija apie tai, kaip būtų tinkamiausia 
iš dalies pakeisti Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1185/2003. Remiantis konsultacijų 
rezultatais, labiausiai pritariama 
„nenupjautų pelekų“ metodui. Poveikio 
vertinimo išvada – reglamentas turėtų būti 
iš dalies pakeistas taip, kad juo būtų 
reikalaujama visus ryklius iškrauti su 
nenupjautais pelekais. Siekiant bendrojo 
ryklių išteklių išsaugojimo tikslo ir 
atsižvelgiant į viešųjų konsultacijų 
rezultatus, yra būtina ir tinkama 
atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą 
(EB) Nr. 1185/2003;

Or. fr


