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Pakeitimas 106
Lucas Hartong

Pasiūlymas dėl reglamento
Ketvirta nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komiteto nuomonę15,

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 107
Lucas Hartong

Pasiūlymas dėl reglamento
Penkta nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Regionų komiteto 
nuomonę,

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 108
Linda McAvan

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 

(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, žuvininkystės ir 



PE483.857v01-00 4/96 AM\895055LT.doc

LT

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.

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.

Or. en

Pakeitimas 109
Anna Rosbach

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 
ilgalaikes tausias aplinkos, ekonomines ir 
socialines sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 110
Lucas Hartong

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
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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 
ilgalaikes tausias ekonomines ir socialines 
sąlygas. Be to, ją taikant turėtų padidėti 
produktyvumas, turėtų būti užtikrintas 
geras žuvininkystės sektoriaus atstovų 
gyvenimo lygis, rinkų stabilumas, išteklių 
prieinamumas, jų išlikimas bei tiekimas 
vartotojams sąžininga kaina.

Or. nl

Pakeitimas 111
Linda McAvan

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 
prieinama kaina.

Or. en

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, 
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ES socialinės srities teisės aktais neapsaugoti.

Pakeitimas 112
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 113
Lucas Hartong

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Europos Sąjunga yra 1982 m. gruodžio 
10 d. Jungtinių Tautų jūrų teisės 
konvencijos (toliau–UNCLOS)17

Susitariančioji Šalis, ir yra ratifikavusi 
1995 m. rugpjūčio 4 d. Jungtinių Tautų 
susitarimą dėl 1982 m. gruodžio 10 d. 
Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos 
nuostatų, susijusių su vienos valstybės 
ribas viršijančių žuvų išteklių ir toli 
migruojančių žuvų išteklių apsauga ir 
valdymu, įgyvendinimo (JT susitarimas dėl 
žuvų išteklių)18. Be to, ji yra priėmusi 1993 
m. lapkričio 24 d. Jungtinių Tautų Maisto 
ir žemės ūkio organizacijos susitarimą dėl 
žvejybos laivų skatinimo laikytis 
tarptautinių apsaugos ir valdymo 
priemonių atviroje jūroje (toliau – FAO 
priemonių laikymosi susitarimas)19. Tose 
tarptautinėse priemonėse numatyti 
įpareigojimai dėl išsaugojimo, be kita ko, ir 

(4) Europos Sąjunga yra 1982 m. gruodžio 
10 d. Jungtinių Tautų jūrų teisės 
konvencijos (toliau – UNCLOS)17

Susitariančioji Šalis, ir yra ratifikavusi 
1995 m. rugpjūčio 4 d. Jungtinių Tautų 
susitarimą dėl 1982 m. gruodžio 10 d. 
Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos 
nuostatų, susijusių su vienos valstybės 
ribas viršijančių žuvų išteklių ir toli 
migruojančių žuvų išteklių apsauga ir 
valdymu, įgyvendinimo (JT susitarimas dėl 
žuvų išteklių)18. Be to, ji yra priėmusi 1993 
m. lapkričio 24 d. Jungtinių Tautų Maisto 
ir žemės ūkio organizacijos susitarimą dėl 
žvejybos laivų skatinimo laikytis 
tarptautinių apsaugos ir valdymo 
priemonių atviroje jūroje (toliau – FAO 
priemonių laikymosi susitarimas)19. Tose 
tarptautinėse priemonėse numatyti 
įpareigojimai dėl išsaugojimo, be kita ko, ir 
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įpareigojimas imtis išsaugojimo bei 
valdymo priemonių, skirtų išlaikyti arba 
atkurti tokius jūrų išteklių dydžius, kad 
būtų galima taikyti didžiausio tausaus 
leidžiamo sužvejoti kiekio principą ir 
nacionalinei jurisdikcijai priklausančiose 
jūrų teritorijose, ir atviroje jūroje, ir tuo 
tikslu bendradarbiauti su kitomis 
valstybėmis narėmis, įpareigojimas plačiu 
mastu taikyti atsargumo principą žuvų 
išteklių išsaugojimui, valdymui ir 
naudojimui, įpareigojimas užtikrinti 
išsaugojimo ir valdymo priemonių 
suderinamumą, kai jūrų ištekliai susiję su 
skirtingoms jurisdikcijoms 
priklausančiomis jūrų teritorijomis, ir 
įpareigojimas tinkamai atsižvelgti į kitus 
teisėtus naudojimosi jūra būdus. Bendra 
žuvininkystės politika turėtų padėti 
Europos Sąjungai tinkamai įvykdyti savus 
šiose tarptautinėse priemonėse numatytus 
tarptautinius įsipareigojimus. Valstybės 
narės, priimdamos išsaugojimo ir valdymo 
priemones, kurias priimti joms suteikti 
įgaliojimai pagal bendra žuvininkystės 
politiką, turėtų veikti tokiu būdu, kuris 
visiškai atitinka tarptautinius išsaugojimo 
ir bendradarbiavimo įpareigojimus pagal 
minėtas tarptautines priemones.

įpareigojimas imtis išsaugojimo bei 
valdymo priemonių, skirtų išlaikyti arba 
atkurti tokius jūrų išteklių dydžius, kad 
būtų galima taikyti didžiausio galimo 
tausios žvejybos laimikio principą ir 
nacionalinei jurisdikcijai priklausančiose 
jūrų teritorijose, ir atviroje jūroje, ir tuo 
tikslu bendradarbiauti su kitomis 
valstybėmis narėmis, įpareigojimas plačiu 
mastu taikyti atsargumo principą žuvų 
išteklių išsaugojimui, valdymui ir 
naudojimui, įpareigojimas užtikrinti 
išsaugojimo ir valdymo priemonių 
suderinamumą, kai jūrų ištekliai susiję su 
skirtingoms jurisdikcijoms 
priklausančiomis jūrų teritorijomis, ir 
įpareigojimas tinkamai atsižvelgti į kitus 
teisėtus naudojimosi jūra būdus. Bendra 
žuvininkystės politika turėtų padėti 
Europos Sąjungai tinkamai įvykdyti savus 
šiose tarptautinėse priemonėse numatytus 
tarptautinius įsipareigojimus. Valstybės 
narės, priimdamos išsaugojimo ir valdymo 
priemones, kurias priimti joms suteikti 
įgaliojimai pagal bendra žuvininkystės 
politiką, turėtų veikti tokiu būdu, kuris 
visiškai atitinka tarptautinius išsaugojimo 
ir bendradarbiavimo įpareigojimus pagal 
minėtas tarptautines priemones; valstybės 
narės, visų pirma esančios Viduržemio 
jūros regione, turi nedelsdamos 
prisitaikyti prie griežtėjančių tarptautinių 
ir ES teisės aktų ir neleisti jurisdikcinių 
kovų tarp „savų“ žvejų ir kitų valstybių 
narių žvejų dėl visiškai nacionalistinio 
ekonominės naudos siekio.

Or. nl

Pakeitimas 114
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Europos Sąjunga yra 1982 m. gruodžio 
10 d. Jungtinių Tautų jūrų teisės 
konvencijos (toliau–UNCLOS) 
Susitariančioji Šalis, ir yra ratifikavusi 
1995 m. rugpjūčio 4 d. Jungtinių Tautų 
susitarimą dėl 1982 m. gruodžio 10 d. 
Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos 
nuostatų, susijusių su vienos valstybės 
ribas viršijančių žuvų išteklių ir toli 
migruojančių žuvų išteklių apsauga ir 
valdymu, įgyvendinimo (JT susitarimas dėl 
žuvų išteklių). Be to, ji yra priėmusi 
1993 m. lapkričio 24 d. Jungtinių Tautų 
Maisto ir žemės ūkio organizacijos 
susitarimą dėl žvejybos laivų skatinimo 
laikytis tarptautinių apsaugos ir valdymo 
priemonių atviroje jūroje (toliau – FAO 
priemonių laikymosi susitarimas). Tose 
tarptautinėse priemonėse numatyti 
įpareigojimai dėl išsaugojimo, be kita ko, ir 
įpareigojimas imtis išsaugojimo bei 
valdymo priemonių, skirtų išlaikyti arba 
atkurti tokius jūrų išteklių dydžius, kad 
būtų galima taikyti didžiausio tausaus 
leidžiamo sužvejoti kiekio principą ir 
nacionalinei jurisdikcijai priklausančiose 
jūrų teritorijose, ir atviroje jūroje, ir tuo 
tikslu bendradarbiauti su kitomis 
valstybėmis narėmis, įpareigojimas plačiu 
mastu taikyti atsargumo principą žuvų 
išteklių išsaugojimui, valdymui ir 
naudojimui, įpareigojimas užtikrinti 
išsaugojimo ir valdymo priemonių 
suderinamumą, kai jūrų ištekliai susiję su 
skirtingoms jurisdikcijoms 
priklausančiomis jūrų teritorijomis, ir 
įpareigojimas tinkamai atsižvelgti į kitus 
teisėtus naudojimosi jūra būdus. Bendra 
žuvininkystės politika turėtų padėti 
Europos Sąjungai tinkamai įvykdyti savus 
šiose tarptautinėse priemonėse numatytus 
tarptautinius įsipareigojimus. Valstybės 
narės, priimdamos išsaugojimo ir valdymo 
priemones, kurias priimti joms suteikti 
įgaliojimai pagal bendra žuvininkystės 

(4) Europos Sąjunga yra 1982 m. gruodžio 
10 d. Jungtinių Tautų jūrų teisės 
konvencijos (toliau–UNCLOS) 
Susitariančioji Šalis, ir yra ratifikavusi 
1995 m. rugpjūčio 4 d. Jungtinių Tautų 
susitarimą dėl 1982 m. gruodžio 10 d. 
Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos 
nuostatų, susijusių su vienos valstybės 
ribas viršijančių žuvų išteklių ir toli 
migruojančių žuvų išteklių apsauga ir 
valdymu, įgyvendinimo (JT susitarimas dėl 
žuvų išteklių). Be to, ji yra priėmusi 
1993 m. lapkričio 24 d. Jungtinių Tautų 
Maisto ir žemės ūkio organizacijos 
susitarimą dėl žvejybos laivų skatinimo 
laikytis tarptautinių apsaugos ir valdymo 
priemonių atviroje jūroje (toliau – FAO 
priemonių laikymosi susitarimas). Tose 
tarptautinėse priemonėse numatyti 
įpareigojimai dėl išsaugojimo, be kita ko, ir 
1998 m. ES ratifikavus UNCLOS 
prisiimtas įpareigojimas imtis išsaugojimo 
bei valdymo priemonių, skirtų išlaikyti 
arba atkurti tokius jūrų išteklių dydžius, 
kad būtų galima taikyti didžiausio galimo 
tausios žvejybos laimikio principą ir 
nacionalinei jurisdikcijai priklausančiose 
jūrų teritorijose, ir atviroje jūroje, ir tuo 
tikslu bendradarbiauti su kitomis 
valstybėmis narėmis, įpareigojimas plačiu 
mastu taikyti atsargumo principą žuvų 
išteklių išsaugojimui, valdymui ir 
naudojimui, įpareigojimas užtikrinti 
išsaugojimo ir valdymo priemonių 
suderinamumą, kai jūrų ištekliai susiję su 
skirtingoms jurisdikcijoms 
priklausančiomis jūrų teritorijomis, ir 
įpareigojimas tinkamai atsižvelgti į kitus 
teisėtus naudojimosi jūra būdus. Bendra 
žuvininkystės politika turėtų padėti 
Europos Sąjungai tinkamai įvykdyti savus 
šiose tarptautinėse priemonėse numatytus 
tarptautinius įsipareigojimus. Valstybės 
narės, priimdamos išsaugojimo ir valdymo 
priemones, kurias priimti joms suteikti 
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politiką, turėtų veikti tokiu būdu, kuris 
visiškai atitinka tarptautinius išsaugojimo 
ir bendradarbiavimo įpareigojimus pagal 
minėtas tarptautines priemones.

įgaliojimai pagal bendra žuvininkystės 
politiką, turėtų veikti tokiu būdu, kuris 
visiškai atitinka tarptautinius išsaugojimo 
ir bendradarbiavimo įpareigojimus pagal 
minėtas tarptautines priemones.

Or. en

Pakeitimas 115
Lucas Hartong

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.

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 116
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
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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.

Or. en

Pakeitimas 117
Lucas Hartong

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 
naudojimas turėtų būti grindžiamas 
atsargumo metodu, kuris turi būti 
nustatytas remiantis Sutarties 191 
straipsnio 2 dalies pirmojoje pastraipoje 
nurodytu atsargumo principu. Be to, 
Komisija sprendimų dėl esamų žuvų 
išteklių negali priimti remdamasi 
monopolistinių valstybių narių tyrimų 
institutų duomenimis ir (nacionalinius) 
žuvų išteklius turėtų galėti reguliuoti 
laisva prekyba ir rinka.

Or. nl
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Pakeitimas 118
Anna Rosbach

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.

Or. en

Pakeitimas 119
Lucas Hartong

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)23, 1 
straipsnio 1 dalyje.

Išbraukta.

Or. nl
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Pakeitimas 120
Åsa Westlund

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 padeda 
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.

Or. en

Pakeitimas 121
Linda McAvan

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.

Or. en
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Pakeitimas 122
Lucas Hartong

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(9) Pritardamas pabrėžia, kad Europos 
žvejybos įmonės daro viską, ką gali, kad 
įgyvendintų aplinką tausojantį 
žuvininkystės valdymo metodą ir 
sužvejojamų nepageidaujamų žuvų kiekius 
sumažintų iki minimumo ir laipsniškai
panaikintų; atsižvelgdamas į tai 
primygtinai ragina Komisiją kuo greičiau 
ir kuo didesniu mastu teikti leidimus 
žvejybai panaudojant elektros impulsus, 
nes šis žvejybos būdas yra ypač 
tausojantis aplinką, visų pirma dėl to, kad 
žvejybos laivuose suvartojama mažiau 
kuro.

Or. nl

Pakeitimas 123
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(9) Būtina įgyvendinti ekosistemomis 
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.

Or. en
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Pakeitimas 124
Lucas Hartong

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Galiojančios taisyklės, pagal kurias 
ribojamos galimybės naudotis ištekliais 
valstybių narių 12 jūrmylių zonose, veikė 
patenkinamai ir turėjo teigiamo poveikio 
siekiant išsaugoti išteklius, nes jomis 
ribojamos žvejybos pastangos labiausiai 
pažeidžiamoje Bendrijos vandenų dalyje. 
Be to, šios taisyklės padėjo išsaugoti 
tradicinę žvejybą, nuo kurios labai 
priklauso atitinkamų pakrantės 
bendruomenių socialinė ir ekonominė 
plėtra. Todėl tos taisyklės turėtų likti 
galioti.

(14) Galiojančios taisyklės, pagal kurias 
ribojamos galimybės naudotis ištekliais 
valstybių narių 12 jūrmylių zonose, veikė 
patenkinamai ir turėjo teigiamo poveikio 
siekiant išsaugoti išteklius, nes jomis 
ribojamos žvejybos pastangos labiausiai 
pažeidžiamoje Bendrijos vandenų dalyje. 
Be to, šios taisyklės padėjo išsaugoti 
tradicinę žvejybą, nuo kurios labai 
priklauso atitinkamų pakrantės 
bendruomenių socialinė ir ekonominė 
plėtra. Todėl tos taisyklės turėtų likti 
galioti; reikia rimtai vertinti valstybių 
narių pakrančių žvejų grasinimus užpulti 
ES valstybių narių žvejybos laivus, 
įskaitant ir netinkamą „savų“ tarptautinių 
ir nacionalinių jūrų žemėlapių, kokius 
naudoja pvz., valstybė narė Prancūzija, 
naudojimą;

Or. nl

Pakeitimas 125
Lucas Hartong

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Jūrų biologiniai ištekliai aplink 
Azorų, Madeiros ir Kanarų salas turėtų 
būti ir toliau itin saugomi, nes jie padeda 
išsilaikyti tų salų vietos ekonomikai, turint 
omenyje tų salų struktūrinę, socialinę ir 
ekonominę padėtį. Todėl Azorų, Madeiros 
ir Kanarų salų uostuose įregistruotiems 
žvejybos laivams turėtų būti tebetaikomi 

Išbraukta.
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tam tikros žvejybos veiklos tuose 
vandenyse apribojimai.

Or. nl

Pakeitimas 126
Linda McAvan

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.

Or. en

Pakeitimas 127
Lucas Hartong

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Sužvejotų nepageidaujamų žuvų 
iškrovimas neturėtų būti visiškai 
ekonomiškai naudingas veiklos 
vykdytojui. Iškrovus mažiausio išteklių 

Išbraukta.
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išsaugojimą užtikrinančio orientacinio 
dydžio nesiekiančias žuvis, jų paskirtis 
turėtų būti apribota ir jos negali būti 
parduodamos žmonių maistui.

Or. nl

Pakeitimas 128
Linda McAvan

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 
pastangas.

(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 
didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio 
principą.

Or. en

Pakeitimas 129
Anna Rosbach

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.
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Or. en

Pakeitimas 130
Linda McAvan

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 
direktyva), 13 straipsnio 4 dalį.

(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.

Or. en

Pakeitimas 131
Lucas Hartong

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama priimti išsaugojimo ir valdymo 
priemones, visiems Europos Sąjungos 

(27) Valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama priimti išsaugojimo ir valdymo 
priemones, visiems Europos Sąjungos 
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žvejybos laivams taikytinas jų 12 jūrmylių 
zonose, su sąlyga, kad tais atvejais, kai jos 
taikomos Sąjungos žvejybos laivams iš kitų 
valstybių narių, jos nėra diskriminacinės, 
kad prieš tai pasikonsultuojama su kitomis 
suinteresuotomis valstybėmis narėmis ir 
kad Sąjunga dar nėra priėmusi būtent šios 
12 jūrmylių zonos išsaugojimui ir 
valdymui skirtų priemonių.

žvejybos laivams taikytinas jų 12 jūrmylių 
zonose, su sąlyga, kad tais atvejais, kai jos 
taikomos Sąjungos žvejybos laivams iš kitų 
valstybių narių, jos nėra diskriminacinės, 
kad prieš tai pasikonsultuojama su kitomis 
suinteresuotomis valstybėmis narėmis ir 
kad Sąjunga dar nėra priėmusi būtent šios 
12 jūrmylių zonos išsaugojimui ir 
valdymui skirtų priemonių; sprendžiant 
ginčą tarp valstybių narių arbitraže turėtų 
dalyvauti bent po vieną nepriklausomą 
atitinkamos valstybės narės priežiūros 
įstaigos atstovą.

Or. nl

Pakeitimas 132
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

(30) Žvejybos koncesijos turėtų būti 
perleidžiamos arba išnuomojamos, siekiant 
decentralizuoti žvejybos galimybių 
valdymą, dalį jo perkeliant žvejybos 
sektoriui ir užtikrinant, kad sektorių 
paliekantiems žvejams nereikėtų būti 
priklausomiems nuo valstybės finansinės 
paramos pagal bendrą žuvininkystės 
politiką. Tačiau tokia tvarka neturi būti 
pernelyg ribojančio pobūdžio ir kliudyti 
faktiškai sumažinti žvejybos pajėgumus.

Or. lt

Pakeitimas 133
Georgios Koumoutsakos

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis
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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 JT 
jūrų teisės konvencijoje (UNCLOS).

Or. el

Pakeitimas 134
Anna Rosbach

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.

Or. en
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Pakeitimas 135
Lucas Hartong

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 
sukurti aukštos kokybės valdymo sistemą, 
garantuojančią, visų pirma, veiksmingas 
stebėsenos, kontrolės ir priežiūros 
priemones; lemiamas veiksnys sudarant 
tokius susitarimus turėtų būti teigiama ES 
investicijų grąža, jie neturėtų būti 
paslėpta paramos vystymuisi forma.

Or. nl

Pakeitimas 136
Åsa Westlund

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 

(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 
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sukurti aukštos kokybės valdymo sistemą, 
garantuojančią, visų pirma, veiksmingas 
stebėsenos, kontrolės ir priežiūros 
priemones.

rinkti duomenis apie išteklius bei 
dabartinį neigiamą žvejybos poveikį ir 
sukurti aukštos kokybės valdymo sistemą, 
garantuojančią, visų pirma, veiksmingas 
stebėsenos, kontrolės ir priežiūros 
priemones.

Or. en

Pakeitimas 137
Lucas Hartong

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) Pagarba demokratijos principams ir 
žmogaus teisėms, kaip nurodyta 
Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje ir 
kituose svarbiuose tarptautiniuose žmogaus 
teisių dokumentuose, ir teisinės valstybės 
principui turėtų būti būtinas tausios
žuvininkystės susitarimų elementas, 
įtrauktas kaip speciali sąlyga dėl žmogaus 
teisių.

(41) Pagarba demokratijos principams ir 
žmogaus teisėms, kaip nurodyta 
Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje ir 
kituose svarbiuose tarptautiniuose žmogaus 
teisių dokumentuose, ir teisinės valstybės 
principui turėtų būti būtinas (tausios)
žuvininkystės susitarimų elementas, 
įtrauktas kaip speciali sąlyga dėl žmogaus 
teisių, dėl kurios nesilaikymo susitarimas 
galėtų būti nutrauktas. Ši sąlyga ir jos 
laikymasis galėtų būti lemiamas veiksnys 
sprendžiant, ar pratęsti atitinkamą 
žvejybos susitarimą su trečiąja šalimi.

Or. nl

Pakeitimas 138
Anna Rosbach

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 

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

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.

Or. en

Pakeitimas 139
Lucas Hartong

Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) Bendra žuvininkystės politika turėtų 
būti remiama 2020 m. Europos strategija 
dėl pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategija30 ir padedama siekti šioje 
strategijoje nustatytų tikslų.

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 140
Lucas Hartong

Pasiūlymas dėl reglamento
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) Dėl ypatingo akvakultūros pobūdžio 
turi būti įsteigtos patariamosios tarybos, 
kurios konsultuotų suinteresuotasias šalis 
apie Sąjungos politikos elementus, 
galinčius turėti poveikio akvakultūrai.

Išbraukta.

Or. nl
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Pakeitimas 141
Lucas Hartong

Pasiūlymas dėl reglamento
54 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(54) Tikslinga, kad Komisija būtų įgaliota 
deleguotaisiais teisės aktais sukurti naują 
patariamąją tarybą ir pakoreguoti jau 
egzistuojančių patariamųjų tarybų 
kompetencijos zonas, visų pirma 
atsižvelgiant į Juodosios jūros ypatybes.

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 142
Lucas Hartong

Pasiūlymas dėl reglamento
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) Siekiant bendros žuvininkystės 
politikos tikslų Komisijai pagal Sutarties 
290 straipsnį turėtų būti perduoti 
įgaliojimai priimti teisės aktus dėl su 
žvejyba susijusių žvejybos veiklos poveikio 
specialiose saugomose teritorijose 
mažinimo priemonių, įpareigojimo 
užtikrinti, kad visos sužvejotos žuvys būtų
iškraunamos siekiant laikytis Europos 
Sąjungos tarptautinių įsipareigojimų, 
pritaikymo, numatytųjų išteklių 
išsaugojimo priemonių pagal 
daugiamečius planus arba technines 
priemones, laivynų pajėgumų viršutinių 
ribų perskaičiavimo, informacijos apie 
Sąjungos žvejybos laivų charakteristikas 
ir veiklą apibrėžimo, naujų kontrolės 
technologijų ir duomenų tvarkymo 
sistemų bandomųjų projektų vykdymo 
taisyklių nustatymo, III priedo pakeitimų, 
susijusių su patariamųjų tarybų 

Išbraukta.
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kompetencijos zonomis, sudėtimi ir 
veikimu.

Or. nl

Pakeitimas 143
Lucas Hartong

Pasiūlymas dėl reglamento
58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58) Siekiant užtikrinti vienodas techninių 
veiklos reikalavimų, taikomų su žvejybos 
laivynų registrais ir žuvininkystės 
valdymo duomenų reikalavimais 
susijusios informacijos perdavimui, 
įgyvendinimo sąlygas, įgyvendinimo 
įgaliojimai turėtų būti suteikti Komisijai. 
Šie įgyvendinimo įgaliojimai turėtų būti 
vykdomi pagal 2011 m. vasario 16 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) Nr. 182/2011, kuriuo 
nustatomos valstybių narių vykdomos 
Komisijos naudojimosi įgyvendinimo 
įgaliojimais kontrolės mechanizmų 
taisyklės ir bendrieji principai31.

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 144
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 1 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) jūrų biologinių išteklių saugojimą ir 
tausų valdymą ir

Or. en
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Pagrindimas

Tausus jūrų išteklių valdymas apima ne tik naudojimą, bet ir gerą rūpinimąsi žuvų ištekliais.

Pakeitimas 145
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 1 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pagrindimas

Tausus jūrų išteklių naudojimas yra būtina ilgalaikio žuvininkystės sektoriaus gyvavimo ir 
žuvų išteklių valdymo sąlyga.

Pakeitimas 146
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 1 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 147
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 1 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) gėlo vandens biologinius išteklius,
akvakultūrą ir žuvininkystės bei 
akvakultūros produktų perdirbimą ir 
prekybą jais, tai siejant su bendrą 
žuvininkystės politiką remiančiomis rinkos 
ir finansinėmis priemonėmis.

(b) tausią akvakultūrą ir žuvininkystės bei 
akvakultūros produktų perdirbimą ir 
prekybą jais, tai siejant su bendrą 
žuvininkystės politiką remiančiomis rinkos 
ir finansinėmis priemonėmis.

Or. en

Pakeitimas 148
János Áder

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 1 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) gėlo vandens biologinius išteklius, 
akvakultūrą ir žuvininkystės bei 
akvakultūros produktų perdirbimą ir 
prekybą jais, tai siejant su bendrą 
žuvininkystės politiką remiančiomis rinkos 
ir finansinėmis priemonėmis.

(b) gėlo vandens biologinius išteklius, gėlo 
vandens ir jūrų akvakultūrą ir 
žuvininkystės bei akvakultūros produktų 
perdirbimą ir prekybą jais, tai siejant su 
bendrą žuvininkystės politiką remiančiomis 
rinkos ir finansinėmis priemonėmis.

Or. en

Pagrindimas

Tekste turėtų būti aiškiai išdėstyta, kad bendros žuvininkystės politikos aspektai, susiję su 
rinkų priemonėmis ir finansinės paramos priemonėmis, bus taikomi visų tipų akvakultūrai.

Pakeitimas 149
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 1 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) užimtumo ir vystymosi skatinimą 
pakrančių bendruomenėse.
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Or. pt

Pakeitimas 150
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 2 straipsnio 1 dalis

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 
susijusi veikla garantuotų ilgalaikį tausų 
ekologinį, ekonominį ir socialinį 
stabilumą ir geresnį aprūpinimą maistu.

Or. en

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“.

Pakeitimas 151
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 2 straipsnio 1 dalis

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 užtikrintas ilgalaikis
ekologinis tvarumas, kuris būtinas norint 
sudaryti ekonomines ir socialines sąlygas 
ir padeda pasiekti geresnį aprūpinimą 
maistu.

Or. en
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Pakeitimas 152
János Áder

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 2 straipsnio 1 dalis

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 
susijusi veikla padėtų skatinti kurti sveiką 
jūrų ir gėlo vandens aplinką, garantuotų 
ilgalaikes tausias ekologines, ekonomines 
ir socialines sąlygas ir geresnį aprūpinimą 
maistu.

Or. en

Pagrindimas

Tam tikrų rūšių žvejyba (pvz., smulkioji, tradiciniai įrankiais vykdoma žvejyba) ir akvakultūra 
(pvz., ekstensyvioji akvakultūra) gali padėti kurti sveikesnę aplinką. Turėtų būti aiškiai 
parodyta, kad bendra žuvininkystės politika šios veiklos rūšys bus skatinamos.

Pakeitimas 153
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 2 straipsnio 1 dalis

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 
susijusi veikla ilgainiui būtų ekologiniu 
požiūriu tvari – tada būtų galima pasiekti 
Sutartyje įtvirtintus tikslus, garantuoti
ilgalaikes tausias ekonomines ir socialines 
sąlygas ir geresnį aprūpinimą maistu.

Or. en

Pakeitimas 154
Kārlis Šadurskis



AM\895055LT.doc 29/96 PE483.857v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Pagal bendrą žuvininkystės politiką 
žuvininkystės valdymui taikomas 
atsargumo metodas ir siekiama užtikrinti, 
jog gyvieji jūrų biologiniai ištekliai būtų 
naudojami taip, kad, kai įmanoma, iki 
2015 m. atkurti ir išlaikyti žvejojamų rūšių 
populiacijų dydžiai viršytų dydžius, 
kuriems jau galima taikyti didžiausio 
galimo tausios žvejybos laimikio principą.

Or. en

Pagrindimas

Tiksliniai dydžiai, kuriems jau galima taikyti didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio 
principą (angl. MSY), turėtų būti pasiekti laipsniškai, kad tai neturėtų didelių neigiamų 
socialinių ir ekonominių padarinių žuvininkystės sektoriui.

Pakeitimas 155
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Pagal bendrą žuvininkystės politiką 
žuvininkystės valdymui taikomas 
atsargumo metodas ir siekiama užtikrinti, 
jog gyvieji jūrų biologiniai ištekliai būtų 
naudojami taip, kad atkurti ir išlaikyti 
žvejojamų rūšių populiacijų dydžiai viršytų 
dydžius, kuriems, iki 2015 m., kai 
įmanoma, atsižvelgiant į sudėtingą 
mišrios žvejybos pobūdį, jau būtų galima 
taikyti didžiausio galimo tausios žvejybos 
laimikio principą.

Or. en
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Pakeitimas 156
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Pagal bendrą žuvininkystės politiką 
žuvininkystės ir akvakultūros valdymui 
taikomas atsargumo metodas ir siekiama 
užtikrinti, jog gyvieji jūrų biologiniai 
ištekliai būtų tausiai naudojami taip, kad 
atkurti ir išlaikyti visų žvejojamų rūšių 
populiacijų dydžiai viršytų dydžius, 
kuriems iki 2015 m. jau būtų galima taikyti 
didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio
principą arba atitinkamas apytikres vertes, 
o iki 2020 m. jau būtų galima taikyti 
didžiausio ekonominio leidžiamo sužvejoti 
kiekio principą.

Or. en

Pakeitimas 157
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Bendra žuvininkystės politika padeda 
vėliausiai iki 2020 m. pasiekti ir išlaikyti 
gerą aplinkos būklę, kaip nurodyta 
Direktyvoje 2008/56/EB – pirmiausia 
pagal visų žvejojamų rūšių išteklių 
populiacijų amžiaus ir dydžio 
pasiskirstymą turi būti galima spręsti, kad 
ištekliai sveiki, o tada turi būti įvykdyti 1, 
2, 3, 4, 6, 9 ir 10 deskriptoriai.

Or. en
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Pakeitimas 158
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 
būtų sumažintas neigiamas žvejybos ir 
akvakultūros veiklos poveikis jūrų 
ekosistemai ir kad į jūrą nebūtų 
išmetamos šios veiklos atliekos.

Or. ro

Pakeitimas 159
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 
būtų kuo labiau sumažintas žvejybos 
veiklos poveikis jūrų ekosistemai.

Or. en

Pagrindimas

Kuo labiau sumažinti žvejybos veiklos poveikį aplinkai – vienas iš pagrindinių Jūrų 
strategijos direktyvos tikslų ir BŽP reglamente tai turi atsispindėti.

Pakeitimas 160
Julie Girling
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Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 ir akvakultūros valdymui 
taikomas ekosisteminis metodas, 
užtikrinantis, kad būtų kuo labiau 
sumažintas, o, kai įmanoma, ir 
panaikintas žvejybos veiklos poveikis jūrų 
ekosistemai.

Or. en

Pakeitimas 161
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 
būtų sumažintas žvejybos ir akvakultūros 
veiklos poveikis jūrų ekosistemai ir kad jis 
nekenktų šios ekosistemos veikimui, 
įvairovei ir vientisumui ateityje.

Or. en

Pakeitimas 162
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal bendrą žuvininkystės politiką 
žuvininkystės valdymui taikomas 
ekosisteminis metodas, užtikrinantis, kad 

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

užtikrinantis, kad būtų sumažintas žvejybos 
veiklos poveikis jūrų ekosistemai.

Or. en

Pakeitimas 163
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 2 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Pagal bendrą žuvininkystės politiką 
skatinamas tvarus pakrančių 
bendruomenių vystymasis ir gerovė, taip 
pat žvejybos sektoriuje dirbančių žmonių 
užimtumas, darbo ir saugos sąlygos.

Or. pt

Pakeitimas 164
Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Bendra politika žuvininkystės srityje 
atitinka Sąjungos aplinkos teisės aktų 
reikalavimus ir padeda siekti jos tikslų.

Or. ro

Pakeitimas 165
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 2 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Į bendrą žuvininkystės politiką 
įtraukiami Sąjungos aplinkos teisės aktų 
reikalavimai, tačiau joje paisoma ir 
galiojančių papildomų įsipareigojimų.

Or. en

Pakeitimas 166
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Or. en

Pakeitimas 167
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 2 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 168
Julie Girling
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Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 2 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Bendra žuvininkystės politika 
užtikrinama, kad nuo žvejybos 
priklausomos bendruomenės šiuo 
pereinamuoju laikotarpiu nepatirtų 
neigiamo poveikio. 

Or. en

Pakeitimas 169
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 2 straipsnio 4 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4c. Pagal bendrą žuvininkystės politiką 
skatinama regionams pritaikyta politika, 
kad valstybės narės galėtų parengti ir 
įgyvendinti valdymo planus.

Or. en

Pakeitimas 170
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 3 straipsnio pirmos pastraipos -1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1) (a) užtikrinti, kad būtų nustatytos 
žvejybos galimybės, leidžiančios atkurti ir 
išlaikyti tokias visų žvejojamų rūšių 
populiacijas, kurioms 2015 m. jau būtų 
galima taikyti didžiausio galimo tausios 
žvejybos laimikio principą arba 
atitinkamas apytikres vertes, ir kad šios 
žvejybos galimybės būtų nustatomos 
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remiantis geriausiais turimais moksliniais 
duomenimis ir rekomendacijomis;

Or. en

Pakeitimas 171
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 3 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) kuo labiau sumažinti, o, kai įmanoma, 
panaikinti sužvejojamus nepageidaujamų
komercinių išteklių žuvų kiekius ir 
laipsniškai užtikrinti, kad visos sužvejotos 
visų komercinių ir gėlo vandens išteklių 
žuvys, kurios negali išgyventi išmestos,
būtų iškraunamos;

Or. en

Pakeitimas 172
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 3 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) naudojant selektyvius žvejybos 
įrankius ir kitomis priemonėmis panaikinti 
sužvejojamus nepageidaujamų komercinių
išteklių žuvų kiekius ir laipsniškai 
užtikrinti, kad visos sužvejotos tokių 
išteklių žuvys būtų iškraunamos;

Or. en

Pagrindimas

Tikslas – ne vien iškrauti tai, kas būtų buvę išmesta, bet apskritai sumažinti sužvejojamą 
nepageidaujamų žuvų kiekį. Tai turi būti aiškiai išdėstyta šiuo pakeitimu.
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Pakeitimas 173
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 3 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) panaikinti sužvejojamus 
nepageidaujamų komercinių išteklių žuvų 
kiekius ir laipsniškai užtikrinti, kad visos 
sužvejotos tokių išteklių žuvys būtų 
iškraunamos, išskyrus netikslines rūšis, 
kurių atžvilgiu įrodyta, kad didelė jų dalis 
išgyvena išmestos;

Or. en

Pakeitimas 174
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 3 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) panaikinti sužvejojamus 
nepageidaujamų ir neleistinų komercinių 
ir nekomercinių išteklių žuvų kiekius ir 
laipsniškai užtikrinti, kad visos sužvejotos 
tokių išteklių žuvys būtų iškraunamos
nesukuriant naujų rinkų ir neplečiant 
esamų;

Or. en

Pakeitimas 175
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 3 straipsnio pirmos pastraipos a a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) užtikrinti, kad nebūtų viršijamas 
tausios žvejybos lygis, apibrėžtas 
atitinkamose mokslinėse 
rekomendacijose;

Or. en

Pakeitimas 176
Christofer Fjellner

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) užtikrinti, kad žvejybos galimybės 
būtų nustatytos remiantis geriausiomis 
turimomis mokslinėmis 
rekomendacijomis;

Or. en

Pakeitimas 177
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 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;

Or. en
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Pakeitimas 178
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 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;

Or. en

Pakeitimas 179
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 3 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Šių kriterijų reikia siekiant apibrėžti ir vertinti tausią žvejybą, jais turėtų būti užtikrinta, kad 
teisė naudotis žuvų ištekliais būtų suteikta tausiausios žvejybos vykdytojams.
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Pakeitimas 180
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 3 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) sudaryti sąlygas veiksmingai žvejybos 
veiklai, vystant ekologiškai, ekonomiškai 
ir socialiai tvarų žvejybos sektorių, taip 
siekiant padėti užtikrinti aprūpinimą 
maistu ir užimtumą pakrančių 
teritorijose;

Or. pt

Pakeitimas 181
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 3 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) sudaryti sąlygas veiksmingai, 
ekologiniu požiūriu tvariai ir mažą 
poveikį darančiai žvejybos veiklai, vystant 
ekonomiškai perspektyvų ir konkurencingą 
žvejybos sektorių;

Or. en

Pakeitimas 182
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 3 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

veiklos vystymą Sąjungoje, siekiant 
pagerinti aprūpinimą maistu ir užimtumą 
pakrantės, vidaus regionuose bei kaimo 
vietovėse, kartu užtikrinant, kad ši veikla 
nedarytų neigiamo poveikio ekosistemai;

Or. en

Pakeitimas 183
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 3 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pt

Pakeitimas 184
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 3 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(c) skatinti tausų su akvakultūra susijusios 
ekologiniu požiūriu tvarios ir ekosisteminį 
veiklos valdymą ir vystymą Sąjungoje, 
siekiant pagerinti aprūpinimą maistu ir 
užimtumą pakrantės regionuose bei kaimo 
vietovėse;

Or. en

Pakeitimas 185
Bas Eickhout
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Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 3 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(c) užtikrinti, kad su akvakultūra susijusi
veikla Sąjungoje būtų vystoma ekologiniu 
požiūriu tvariai ir padėtų pagerinti 
aprūpinimą maistu ir užimtumą pakrantės 
regionuose bei kaimo vietovėse;

Or. en

Pakeitimas 186
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 3 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(d) padėti užtikrinti geresnį ir tinkamesnį 
nuo žvejybos veiklos priklausomų 
bendruomenių gyvenimo lygį;

Or. pt

Pakeitimas 187
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 3 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(d) skatinti tinkamai paskirstyti jūrų 
išteklius siekiant padėti užtikrinti tinkamą 
nuo žvejybos veiklos priklausomų 
pakrančių bendruomenių gyvenimo lygį;

Or. en
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Pakeitimas 188
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 3 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 189
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 3 straipsnio pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(f) užtikrinti, kad laiku būtų renkami ir 
sistemingai bei suderintai tvarkomi 
patikimi biologiniai, techniniai, 
ekologiniai ir socialiniai-ekonominiai 
duomenys, reikalingi siekiant įtvirtinti 
ekosisteminį žvejybos ir akvakultūros 
valdymą;

Or. en

Pakeitimas 190
João Ferreira

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) numatyti vietos valdymą, į kurį 
politikos priemonių, gairių ir valdymo 
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priemonių įgyvendinimui parengti būtų 
įtraukta pramonė ir nuo tos pramonės 
priklausomos bendruomenės ir būtų 
atsižvelgta į konkrečius įvairių valstybių 
narių ir žvejybos regionų ypatumus.

Or. pt

Pakeitimas 191
Kriton Arsenis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) užtikrinti, kad būtų sukurti žvejybos 
rezervatai;

Or. en

Pakeitimas 192
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 3 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skatinti naudoti žvejybos įrankius ir 
metodus, darančius mažą poveikį aplinkai

Or. en

Pakeitimas 193
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 4 straipsnio pirmos pastraipos įvadinė frazė
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendra žuvininkystės politika grindžiama
šiais gero valdymo principais:

Bendroje žuvininkystės politikoje
vadovaujamasi šiais gero valdymo 
principais:

Or. en

Pakeitimas 194
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 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;

Or. pt

Pakeitimas 195
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 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;

Or. en
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Pakeitimas 196
Georgios Koumoutsakos

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) geografinių aplinkybių ir tam tikrų 
kiekvienos žvejybos veiklos rūšies 
ypatumų pripažinimu;

Or. el

Pakeitimas 197
Georgios Koumoutsakos

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(bb) būtinybe patvirtinti veiksmingas ir 
tikroviškas priemones;

Or. el

Pakeitimas 198
Corinne Lepage

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) žvejybos ir jūros produktų 
atsekamumu;

Or. en

Pakeitimas 199
Georgios Koumoutsakos
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Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 4 straipsnio pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) administracinių išlaidų mažinimu; 

Or. el

Pakeitimas 200
Kriton Arsenis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) pritaikomu, operatyviu valdymu;

Or. en

Pakeitimas 201
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 4 straipsnio pirmos pastraipos f punktas 

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 ES aplinkos teisės aktais 
ir tarptautiniais teisiškai privalomais 
susitarimais, kartu užtikrinant politikos 
suderinamumą vystymosi labui.

Or. en

Pakeitimas 202
Linda McAvan
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Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 4 straipsnio pirmos pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 203
Christofer Fjellner

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 204
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 5 straipsnio pirmos pastraipos šešta įtrauka

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 – didžiausias teorinis pusiausvyrą 
užtikrinantis žuvų kiekis, kurį vidutiniškai 
iš žuvų išteklių galima išžvejoti esamomis 
(vidutinėmis) aplinkos sąlygomis, 
nedarant didelio poveikio reprodukcijos 
procesui;
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Or. en

Pagrindimas

Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos naudojama apibrėžtis tikslesnė negu 
dabar naudojama didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio apibrėžtis.

Pakeitimas 205
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 5 straipsnio pirmos pastraipos šešta įtrauka

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 – didžiausias žuvų kiekis, kurį iš 
žuvų išteklių galima išžvejoti neribotą laiką
ir kurio laikantis ištekliai atsikuria iki 
didžiausios gausos, įmanomos 
dabartinėmis ekologinėmis sąlygomis;

Or. en

Pagrindimas

Daugeliu atvejų ištekliai yra nykstantys ir jų kiekis gerokai mažesnis už ankstesnį kiekį, 
dažnai daugiausia dėl žvejybos išteklių pereikvojimo. Todėl „didžiausias galimas tausios 
žvejybos laimikis“, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio ekologinių sąlygų kaitą, turėtų būti 
nustatomas pagal galimą visiškos gausos lygį, kurį, kaip žinome, istoriškai įmanoma ir 
galima pasiekti aktyviais, ekosisteminiais žvejybos valdymo metodais (pvz., uždaromis 
teritorijomis, kurių centre – veisimosi ir neršto plotai), o tada savo ruožtu bus pasiekta, kad 
ištekliai atsikurtų iki didžiausio įmanomo lygio.

Pakeitimas 206
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 5 straipsnio pirmos pastraipos šešta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

– didžiausias galimas tausios žvejybos 
laimikis – didžiausias vidutinis žuvų 
kiekis, kurį iš žuvų išteklių galima išžvejoti 
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laiką; neribotą laiką ir kuris pasiekiamas 
atkuriant ir išlaikant didesnę išteklių 
biomasę, negu reikalinga norint laikytis 
didžiausio galimo tausios žvejybos 
laimikio principo, ir sušvelninant 
mirtingumą dėl žvejybos iki lygio, 
nesiekiančio didžiausio galimo tausios 
žvejybos laimikio ribos;

Or. en

Pakeitimas 207
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 5 straipsnio pirmos pastraipos šešta įtrauka

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 – didžiausias žuvų kiekis, kurį iš 
žuvų išteklių galima išžvejoti neribotą laiką 
nedarant žalos tų išteklių reprodukcijos 
procesui ir neišsekinant išteklių ir kuris 
reiškia mirtingumo dėl žvejybos lygį, 
kuriuo laipsniškai užtikrinamas 
didžiausias galimas tausios žvejybos 
laimikis (FMSY), ir neršiančių išteklių 
biomasę, kuri pasiektų didžiausią tausų 
leidžiamą sužvejoti kiekį, kai mirtingumo 
dėl žvejybos koeficientas lygus FMSY 
(SSBMSY); kai didžiausio galimo tausios 
žvejybos laimikio negalima nustatyti, 
tinkamai apytikrei vertei nustatyti 
taikomos metodikos, išdėstytos su Jūrų 
strategijos pagrindų direktyva (Direktyva 
2008/56/EB) susijusio Komisijos 
sprendimo 2010/477/ES dėl geros jūrų 
vandenų aplinkos būklės kriterijų ir 
metodinių standartų B dalies 3.1 ir 3.2 
deskriptoriuose;

Or. en
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Pakeitimas 208
Kriton Arsenis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 209
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 5 straipsnio pirmos pastraipos septinta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 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. 
JT susitarimo dėl žuvų išteklių 6 
straipsnyje pateiktą 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, arba tų 
priemonių nesiimti;

Or. en

Pakeitimas 210
Christofer Fjellner
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Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 5 straipsnio pirmos pastraipos septinta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 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 – principas, taikomas 
laikantis 1995 m. JT susitarimo dėl žuvų 
išteklių (6 straipsnio ir II priedo), 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, ir pagal kurį bet 
kokiai žvejybos veiklai, kuriai gali būti 
išduodamas leidimas, turi būti taikomos 
papildomos valdymo ir kontrolės 
priemonės;

Or. en

Pakeitimas 211
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 5 straipsnio pirmos pastraipos aštunta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 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 valdymas –
metodas, kurį taikant atsižvelgiama į visą 
poveikį jūrų biologiniams ištekliams, 
užtikrinama didelė jūrų ekosistemų ir jūrų 
biologinių išteklių nauda, o tiesioginis ir 
netiesioginis žvejybos operacijų poveikis 
jūrų ekosistemoms yra nedidelis ir jos 
nekenkia tolesniam tų ekosistemų 
gyvavimui, įvairovei bei vientisumui;

Or. en
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Pakeitimas 212
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 5 straipsnio pirmos pastraipos aštunta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 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 
užtikrinama didelė gyvųjų vandens išteklių 
nauda, o individualus arba bendras 
tiesioginis ir netiesioginis žvejybos 
operacijų ir kitos žmogaus veiklos poveikis 
jūrų ekosistemoms yra kuo mažesnis ir jos 
nekenkia tolesniam tų ekosistemų 
gyvavimui, įvairovei bei vientisumui, o 
ekosistemos struktūra ir veikimas iš esmės 
neiškreipiami;

Or. en

Pakeitimas 213
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 5 straipsnio pirmos pastraipos 8 a 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;

Or. en
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Pakeitimas 214
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 5 straipsnio pirmos pastraipos vienuolikta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 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;

Or. en

Pagrindimas

Jeigu visas sugaunamas žuvis planuojama iškrauti, sugaunamų žuvų kiekio apribojimo 
apibrėžtyje nereikia daryti nuorodos į „iškrovimą“ – ši nuoroda tampa neaktuali ir ją reikėtų 
pakeisti sąvoka „sugaunami ištekliai“.

Pakeitimas 215
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 5 straipsnio pirmos pastraipos vienuolikta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 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;

Or. en

Pakeitimas 216
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 5 straipsnio pirmos pastraipos dvylikta įtrauka
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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 MSY 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;

Or. en

Pakeitimas 217
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 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;

Or. en

Pakeitimas 218
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 5 straipsnio pirmos pastraipos 13 a įtrauka (nauja)
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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; 
remiantis 1995 m. JT susitarimo dėl žuvų 
išteklių 6 straipsnyje pateikta apibrėžtimi 
– tai 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, arba tų 
priemonių nesiimti;

Or. en

Pakeitimas 219
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 5 straipsnio pirmos pastraipos keturiolikta įtrauka

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;

Or. en
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Pakeitimas 220
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 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;

Or. en

Pakeitimas 221
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 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;

Or. en

Pakeitimas 222
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 5 straipsnio pirmos pastraipos devyniolikta įtrauka
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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 tonažas, 
išreikštas GT (bendruoju tonažu), ir jo 
galia, išreikšta kW (kilovatais), kaip 
apibrėžta Tarybos reglamento (EEB) 
Nr. 2930/8635 4 ir 5 straipsniuose, 
Komisijos reglamento Nr. 404/2011 XI 
priede apibrėžtas įrankių tipas ir 
naudojamų įrankių skaičius;

Or. en

Pakeitimas 223
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 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.

Or. en

Pakeitimas 224
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 5 straipsnio pirmos pastraipos 32 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Susijęs su 8 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 225
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 5 straipsnio pirmos pastraipos 32 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– gera aplinkos būklė – būklė, apibrėžta 
Direktyvos 2008/56/EB 9 straipsnio 3 
dalyje.

Or. en

Pakeitimas 226
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 5 straipsnio pirmos pastraipos 32 b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pagrindimas

Nustatomas tausaus valdymo principas.

Pakeitimas 227
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 5 straipsnio pirmos pastraipos 32 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 ES teisės 
aktuose, įskaitant nurodytą Reglamento 
(EB) Nr. 1967/2006 15 straipsnyje ir III 
priede;

Or. en

Pakeitimas 228
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 5 straipsnio pirmos pastraipos 32 d įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– „tausus naudojimas“ – toks jūrų 
biologinių išteklių naudojimas, kad 
ištekliai neišnyktų, būtų išlaikytas sveikas 
išteklių pasiskirstymas pagal amžių ir 
dydį, nebūtų mažinamos galimybės 
išteklius naudoti ateityje ir nebūtų daroma 
neigiamo poveikio jūrų ekosistemai;

Or. en
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Pakeitimas 229
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 5 straipsnio pirmos pastraipos 32 e 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;

Or. en

Pakeitimas 230
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 5 straipsnio pirmos pastraipos 32 f įtrauka (nauja)

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;

Or. en

Pakeitimas 231
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 5 straipsnio pirmos pastraipos 32 g įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– pažeidžiami jūrų ištekliai – i) jūrų 
biologiniai ištekliai, neatitinkantys 
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mažiausio išteklių išsaugojimą 
užtikrinančio orientacinio dydžio arba 
nepasiekę pirmosios lytinės brandos 
amžiaus, arba neršiantys, ii) buveinės ir 
rūšys, kurios saugomos pagal Direktyvos 
2009/147/EB 4 straipsnio 2 dalį ir I 
priedą, Direktyvos 92/43/EEB I, II ir IV 
priedus ir (arba) Direktyvos 2008/56/EB 
13 straipsnio 4 dalį arba kurioms pagal 
minėtas nuostatas taikomos priemonės, 
iii) bet kuri buveinė arba rūšis, esanti 
saugomoje jūrų teritorijoje;

Or. en

Pakeitimas 232
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 5 straipsnio pirmos pastraipos 32 i įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– didžiausias ekonominis leidžiamas 
sužvejoti kiekis – kiekis, kurį galima 
išžvejoti iš žuvų išteklių ir kuriuo 
gaunamas didžiausias teigiamas bendrųjų 
žvejybos pajamų ir bendrųjų jos išlaidų 
skirtumas;

Or. en

Pakeitimas 233
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 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 

2. Valstybėms narėms leidžiama 24 
jūrmylių nuo bazinių linijų, į kurias jos turi 
suverenias teises arba kurios priklauso jų 
jurisdikcijai, zonos vandenyse apriboti 
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priklauso jų jurisdikcijai, zonos vandenyse 
apriboti žvejybą leidžiant žvejoti tik 
tradiciškai tuose vandenyse žvejojantiems 
žvejybos laivams iš gretimos pakrantės 
uostų, nepažeidžiant valstybių narių 
kaiminystės 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.

žvejybą leidžiant žvejoti tik tradiciškai 
tuose vandenyse žvejojantiems žvejybos 
laivams iš gretimos pakrantės uostų, 
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.

Or. pt

Pakeitimas 234
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 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 
kaiminystės 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, 
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kuriose vykdoma žvejybos veikla, ir 
leidžiamos žvejoti rūšys. Valstybės narės 
praneša Komisijai apie pagal šią dalį 
nustatytus apribojimus.

Or. en

Pakeitimas 235
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
II dalies 6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. ES arba valstybių narių saugomose 
teritorijose, įskaitant Direktyvoje 
92/43/EEB nurodytas saugomas 
teritorijas, Direktyvoje 79/409/EB 
nurodytas specialias apsaugos teritorijas 
ir regioninėse jūrų konvencijose 
nurodytas paskirtąsias teritorijas, tačiau 
jomis neapsiribojant, žvejyba turėtų būti 
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 ES 
institucijos, pagal kurių jurisdikciją 
teritorija saugoma, patvirtina valdymo 
planą, kuriame numatoma leisti vykdyti 
žvejybos veiklą;

Or. en

Pakeitimas 236
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
II dalies 6 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vandenyse, esančiuose iki 100 jūrmylių 
atstumu nuo Azorų salų, Madeiros ir 
Kanarų salų bazinių linijų, susijusios 
valstybės narės gali nuspręsti nuo 2013 m. 
sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d.
leisti žvejoti tik minėtų salų uostuose 
registruotiems laivams. Šie apribojimai 
netaikomi tradiciškai šiuose vandenyse 
žvejojantiems Sąjungos laivams, jei jie 
neviršija tradiciškai taikomų žvejybos 
pastangų. Valstybės narės praneša 
Komisijai apie pagal šią dalį nustatytus 
apribojimus.

3. Vandenyse, esančiuose iki 200 jūrmylių 
atstumu nuo Azorų salų, Madeiros ir 
Kanarų salų bazinių linijų, susijusios 
valstybės narės gali nuspręsti leisti žvejoti 
tik minėtų salų uostuose registruotiems 
laivams. Šie apribojimai netaikomi 
tradiciškai šiuose vandenyse žvejojantiems 
Sąjungos laivams, jei jie neviršija 
tradiciškai taikomų žvejybos pastangų. 
Valstybės narės praneša Komisijai apie 
pagal šią dalį nustatytus apribojimus.

Or. pt

Pakeitimas 237
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
II dalies 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.

Or. pt

Pakeitimas 238
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 7 straipsnio pirmos pastraipos įvadinė frazė
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jūrų biologinių išteklių išsaugojimo 
priemonės gali būti šios:

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad išsaugojimo priemonės būtų visapusiškai įgyvendintos, jos turi būti 
privalomos.

Pakeitimas 239
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 7 straipsnio pirmos pastraipos įvadinė frazė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jūrų biologinių išteklių išsaugojimo 
priemonės gali būti šios:

Jūrų biologinių išteklių išsaugojimo 
priemonės yra šios:

Or. en

Pakeitimas 240
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 7 straipsnio pirmos pastraipos įvadinė frazė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jūrų biologinių išteklių išsaugojimo 
priemonės gali būti šios:

Jūrų biologinių išteklių išsaugojimo, 
valdymo ir tausaus naudojimo priemonės 
yra šios:

Or. en
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Pakeitimas 241
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 7 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) tausaus išteklių naudojimo tikslų 
nustatymas;

(b) tausaus išteklių valdymo tikslų 
nustatymas;

Or. en

Pagrindimas

Tausus žuvų išteklių valdymas apima ne tik naudojimą, bet ir gerą žuvų išteklių valdymą.

Pakeitimas 242
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 7 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) tausaus išteklių naudojimo tikslų 
nustatymas;

(b) tausaus išteklių naudojimo tikslų 
nustatymas, apimantis pareigą atkurti ir 
išlaikyti tokias visų žvejojamų rūšių 
populiacijas, kad joms 2015 m. jau būtų 
galima taikyti didžiausio galimo tausios 
žvejybos laimikio principą arba 
atitinkamas apytikres vertes, o 2020 m. 
jau būtų galima taikyti didžiausio 
ekonominio leidžiamo sužvejoti kiekio 
principą, ir užtikrinti, kad būtų laipsniškai 
nustatyti papildomi standartai, susiję su 
daugeliu rūšių ir ekosistema grindžiamu 
žvejybos valdymu;

Or. en

Pakeitimas 243
Kriton Arsenis
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Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 7 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) priemonių, kuriomis siekiama padėti 
vėliausiai iki 2020 m. pasiekti gerą 
aplinkos būklę, kaip nurodyta Direktyvoje 
2008/56/EB, priėmimas – pirmiausia 
pagal visų žvejojamų rūšių išteklių 
populiacijų amžiaus ir dydžio 
pasiskirstymą turi būti galima spręsti, kad 
ištekliai sveiki, o tada turi būti įvykdyti 1, 
2, 3, 4, 6, 9 ir 10 deskriptoriai;

Or. en

Pakeitimas 244
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 7 straipsnio pirmos pastraipos b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(bb) priemonių, kuriomis siekiama padėti 
valstybėms narėms įgyvendinti Direktyvą 
92/43/EEB ir Direktyvą 2009/147/EB, 
priėmimas;

Or. en

Pakeitimas 245
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 7 straipsnio pirmos pastraipos b c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(bc) žvejybos rezervatų sukūrimas, kaip 
numatyta šiame reglamente;

Or. en
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Pakeitimas 246
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 7 straipsnio pirmos pastraipos c punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(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;

Or. en

Pakeitimas 247
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 7 straipsnio pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. pt

Pakeitimas 248
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 7 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(d) paskatų, kuriomis būtų skatinama 
pereiti prie selektyvesnių arba mažesnio 
poveikio aplinkai žvejybos metodų, kuriais 
naudojama mažiau kuro, tarp jų ir 
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ekonominio pobūdžio, bei su teisėmis į 
žvejybos galimybes susijusių paskatų, 
nustatymas;

Or. en

Pagrindimas

Žuvys yra viešieji ištekliai ir iš esmės tiems, kurie teikia daugiau vertės visuomenei, t. y. 
žvejoja tausiau, turėtų būti atlyginama teisėmis į žvejybos galimybes.

Pakeitimas 249
Peter van Dalen

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 7 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(d) paskatų, dėl kurių taptų galima 
selektyvesnė ir naujoviškesnė arba 
mažesnio poveikio aplinkai žvejyba, tarp jų 
ir ekonominio pobūdžio paskatų, 
nustatymas;

Or. nl

Pakeitimas 250
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 7 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(d) priemonių ir paskatų, kuriomis būtų 
skatinama pereiti prie tausesnės, 
selektyvesnės ir mažesnio poveikio 
aplinkai žvejybos, taip pat pakrančių 
bendruomenėms naudingos žvejybos, tarp 
jų ir ekonominio pobūdžio priemonių ir 
paskatų, nustatymas;

Or. en
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Pakeitimas 251
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 7 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(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, tarp jų ir lengvatinių 
teisių į žvejybos galimybes bei kitų 
ekonominio pobūdžio priemonių, 
nustatymas;

Or. en

Pakeitimas 252
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 7 straipsnio pirmos pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) išteklių išsaugojimą užtikrinančių 
orientacinių dydžių nustatymas;

Or. en

Pakeitimas 253
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 7 straipsnio pirmos pastraipos g punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(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 išvengti priegaudos ir ją 
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sumažinti bei panaikinti žuvų išmetimą į 
jūrą, kaip nurodyta 3 ir 15 straipsniuose, 
priėmimas;

Or. en

Pakeitimas 254
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 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;

Or. en

Pakeitimas 255
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 7 straipsnio pirmos pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(h) bandomųjų projektų, susijusių su 
alternatyviomis žvejybos valdymo 
metodikos rūšimis ir selektyviais, mažą 
poveikį darančiais žvejybos įrankiais bei 
metodais, įgyvendinimas.

Or. en

Pakeitimas 256
Struan Stevenson
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Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 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.

Or. en

Pagrindimas

Taip užtikrinamas lankstumas.

Pakeitimas 257
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 7 straipsnio 1 b 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.

Or. en

Pakeitimas 258
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
Žvejybos rezervatų sukūrimas
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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 
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 ES teisės 
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aktai, jose taikyti. Ši informacija 
skelbiama viešai.
6. Jeigu žvejybos laivas plaukia per 
žvejybos rezervatą, jis privalo laikytis 
toliau nurodytų sąlygų.
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, 
ir apsaugoti žvejybos rezervatus bei 
užtikrinti teigiamą jų poveikį 
nežvejojamoms zonoms, taip pat apie šias 
priemones informuoja Komisiją, o 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.

Or. en

Pakeitimas 259
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 8 straipsnio pirmos pastraipos įvadinė frazė
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Techninės priemonės gali būti šios: Techninės priemonės yra šios:

Or. en

Pakeitimas 260
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 8 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) priemonės, kuriomis skatinama 
naudoti konkretaus dydžio ir rūšių žuvims 
labiau pritaikytus selektyvius įrankius, 
darančius mažą poveikį dugno zonoje, ir 
kurios gali apimti:
i) tinklo akių dydžio ir žvejybos įrankių 
naudojimo taisyklių nustatymą;

ii) jų modifikavimą arba papildomų įtaisų 
įmontavimą siekiant pagerinti įrankio 
selektyvumą arba sumažinti jo poveikį 
dugno zonoje;
iii) jų modifikavimą arba papildomų įtaisų 
įmontavimą, siekiant sumažinti 
atsitiktinai sužvejojamų nykstančių rūšių, 
rūšių, kurioms gresia nykimas, saugomų 
rūšių ir netikslinių rūšių žuvų kiekį;

Or. en

Pakeitimas 261
Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 8 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) draudimai tam tikruose žvejybos (c) draudimai tam tikruose žvejybos 



AM\895055LT.doc 77/96 PE483.857v01-00

LT

rajonuose arba tam tikrais laikotarpiais 
naudoti tam tikrus žvejybos įrankius;

rajonuose arba tam tikrais laikotarpiais 
naudoti tam tikrų tipų techninę įrangą, 
įskaitant žvejybos įrankius;

Or. ro

Pakeitimas 262
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 8 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(c) draudimai visą laiką arba tam tikruose 
žvejybos rajonuose arba tam tikrais 
laikotarpiais naudoti tam tikrų tipų laivus 
ar tam tikrus žvejybos įrankius;

Or. en

Pakeitimas 263
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 8 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(d) žvejybos veiklos draudimas arba 
apribojimas tam tikrose zonose, įskaitant 
žuvų ir vėžiagyvių išteklių neršto ir 
veisimosi teritorijas, ir (arba) tam tikrais 
laikotarpiais;

Or. en

Pagrindimas

Nykstantys ir pavojuje esantys žuvų ir vėžiagyvių ištekliai turi būti konkrečiai nurodyti ir 
saugomi pagal šį reglamentą, kad jie galėtų atsikurti, o tada būti tinkamai valdomi siekiant, 
kad juos būtų galima žvejoti iki didžiausio įmanomo lygio (t. y. visiško gausos lygio).
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Pakeitimas 264
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 8 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(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, įskaitant neršto, 
veisimosi ir maitinimosi teritorijų 
apsaugos priemones, siekiant išlaikyti 
arba atkurti tokius žuvų išteklių dydžius, 
kad jiems 2015 m. jau būtų galima taikyti 
didžiausio galimo tausios žvejybos 
laimikio principą;

Or. en

Pakeitimas 265
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 8 straipsnio pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) priemonės priegaudai sumažinti;

Or. en

Pakeitimas 266
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 8 straipsnio pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) draudimas naudoti dugną ardančius 
žvejybos įrankius, pvz., dugninius tralus, 
arba jų naudojimo ribojimas;
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Or. en

Pakeitimas 267
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 8 straipsnio pirmos pastraipos d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(db) priemonės dugno zonai ir jūros 
dugnui apsaugoti;

Or. en

Pakeitimas 268
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 8 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(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 apsaugotos 
būtinosios žuvų buveinės ir išsaugotas jų 
vaidmuo tenkinant biologinius žuvų rūšių 
poreikius;

Or. en

Pagrindimas

Aiškiau išdėstomi laikinai uždarytų teritorijų tikslai ir rezultatai.

Pakeitimas 269
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 8 straipsnio pirmos pastraipos f punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(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, įskaitant 
priemones priegaudai sumažinti, jūros 
dugno vientisumui, jūrų maisto grandinių 
tinklų veikimui apsaugoti ir rūšių 
tarpusavio sąveikos jūros ekosistemoje 
trikdymui sumažinti;

Or. en

Pakeitimas 270
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 8 straipsnio pirmos pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 271
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 8 straipsnio pirmos pastraipos g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) konkrečios priemonės jūrų taršai ir 
žvejyboje išmetamoms jūrų šiukšlėms 
sumažinti.

Or. en
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Pakeitimas 272
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 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.

Or. en

Pakeitimas 273
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 8 straipsnio 1 b 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.

Or. en

Pakeitimas 274
Kriton Arsenis
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Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 9 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Europos Parlamentas ir Taryba, 
taikydami įprastą teisėkūros procedūrą, 
prioritetine tvarka nė vėliau kaip 2015 m. 
priima daugiamečius visų žvejojamų rūšių 
valdymo planus siekdami išlaikyti arba 
atkurti tokius žuvų išteklių dydžius, kad 
būtų galima taikyti didžiausio galimo 
žvejybos laimikio principą, o 2020 m. jau 
būtų galima taikyti didžiausio ekonominio 
leidžiamo sužvejoti kiekio principą ir iki 
2020 m. pasiekti gerą aplinkos būklę.

Or. en

Pakeitimas 275
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 9 straipsnio -1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1 a. 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 
laimikio principą:
(a) nesant reikiamų duomenų, remiantis 
su Jūrų strategijos pagrindų direktyva 
(Direktyva 2008/56/EB) susijusiu 
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 
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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.

Or. en

Pakeitimas 276
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 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.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 277
Linda McAvan
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Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 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. Daugiamečiai planai, kuriuose būtų 
numatytos išteklių išsaugojimo priemonės, 
kuriomis siekiama išlaikyti arba atkurti 
tokius žuvų išteklių dydžius, kad būtų 
galima taikyti didžiausio galimo tausios 
žvejybos laimikio principą ir išlaikyti jūrų 
ekosistemų vientisumą, nustatomi ne 
vėliau kaip 2015 m.

Or. en

Pagrindimas

Nurodomas bendras terminas – 2015 m. – daugiamečiams planams nustatyti; užtikrinama, 
kad juose būtų taikomas ekosisteminis metodas.

Pakeitimas 278
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 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. Daugiamečiai planai, kuriuose būtų 
numatytos išteklių išsaugojimo priemonės, 
kuriomis siekiama išlaikyti arba atkurti 
tokius žuvų išteklių dydžius, kad būtų 
galima taikyti didžiausio galimo tausios 
žvejybos laimikio principą, nustatomi:

i) iki 2015 m. visiems žvejojamų rūšių 
ištekliams, jau įtrauktiems į atkūrimo ar 
valdymo planus;
ii) iki 2015 m., kai įmanoma, visiems 
kitiems ES vandenyse žvejojamų rūšių 
ištekliams.

Or. en
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Pakeitimas 279
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 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. Daugiamečių planų, kuriuose būtų 
numatytos išteklių išsaugojimo priemonės, 
kuriomis siekiama išlaikyti arba atkurti 
tokius žuvų išteklių dydžius, kad būtų 
galima taikyti didžiausio galimo tausios 
žvejybos laimikio principą, nustatymas yra 
prioritetas. Visų reguliuojamų išteklių ir 
žvejybos planai tvirtinami per penkerius 
metus nuo šio reglamento įsigaliojimo.

Or. en

Pakeitimas 280
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 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. Visai žvejybai iki 2015 m. nustatomi 
daugiamečiai planai, kuriuose būtų 
numatyta pritaikyti mirtingumo dėl 
žvejybos koeficientą siekiant iki 2015 m. 
atkurti ir išlaikyti tokią visų išteklių 
biomasę, kad būtų galima taikyti 
didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio
principą ir išlaikyti ar atkurti jūrų 
ekosistemos vientisumą.

Or. en

Pakeitimas 281
Kriton Arsenis



PE483.857v01-00 86/96 AM\895055LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 9 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pagrindas, kuriuo remiantis nustatomos 
atitinkamų žuvų išteklių žvejybos 
galimybės, remiantis iš anksto apibrėžtais 
išteklių išsaugojimo lygio atskaitos taškais, 
ir

(a) pagrindas, kuriuo remiantis nustatomos 
visų žvejojamų žuvų išteklių žvejybos 
galimybės, remiantis iš anksto apibrėžtais 
išteklių išsaugojimo lygio atskaitos taškais 
ir niekada neviršijant mokslinėse 
rekomendacijose nurodyto lygio, ir kuris 
leidžia išlaikyti arba atkurti tokias žuvų 
išteklių populiacijas, kad būtų galima iki 
2015 m. pradėti taikyti didžiausio galimo 
tausios žvejybos laimikio principą, o iki 
2020 m. – didžiausio ekonominio 
leidžiamo sužvejoti kiekio principą ir iki 
2020 m. pasiekti ir išlaikyti gerą Bendrijos 
jūrų aplinkos būklę, ir

Or. en

Pakeitimas 282
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 9 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) priemonės, kuriomis užtikrinama, 
kad siekiant atlikti tikslų mokslinį 
žvejojamų rūšių išteklių įvertinimą būtų 
surinkta pakankamai duomenų.

Or. en

Pakeitimas 283
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 9 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) priemonės gerai aplinkos būklei 
atkurti ir išlaikyti.

Or. en

Pakeitimas 284
Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 9 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) priemonės, atitinkančios jūrų 
strategijų nuostatas, susijusias su geros 
ES vandenų aplinkos būklės atkūrimu ir 
išlaikymu, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2008/56/EB ir Komisijos sprendime 
2010/477/ES.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis Jūrų strategijos pagrindų direktyva, valstybės narės privalo patvirtinti jūrų 
strategijas, kuriose, be kita ko, nurodoma priemonių, kuriomis siekiama geros aplinkos 
būklės, programa. Priemonės, kurių imamasi pagal daugiamečius planus, turėtų šias 
strategijas atitikti ir konkrečiame regione privalo būti koordinuojamos.

Pakeitimas 285
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 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 

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

atsižvelgiant į išteklių ir tokios žvejybos 
bei platesnės jūrų aplinkos sąveiką.

Or. en

Pakeitimas 286
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 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 – šiuo 
atveju valdymas grindžiamas mokslinėmis 
rekomendacijomis dėl pažeidžiamiausių 
išteklių, tinkamai atsižvelgiant į išteklių ir 
tokios žvejybos sąveiką.

Or. en

Pakeitimas 287
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 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 
sąveiką. Kelioms rūšims skirti 
daugiamečiai planai turėtų būti rengiami 
prioritetine tvarka.

Or. en
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Pakeitimas 288
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 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 turėtų būti 
siekiama taikyti didžiausio galimo tausios 
žvejybos laimikio principą. Pagal šiuos 
planus žuvininkystės valdymui taikomas 
atsargumo principas, ir moksliniu požiūriu 
atsižvelgiama į turimų duomenų bei 
vertinimo metodų trūkumą ir visas 
kiekybines jų nepatikimumo priežastis.

Or. en

Pakeitimas 289
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 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. Daugiamečiai planai grindžiami 
geriausiais turimais moksliniais 
duomenimis ir, kai moksliniu požiūriu 
trūksta duomenų bei vertinimo metodų,
šiuose planuose taikomas atsargumo 
principas, taip pat atsižvelgiama į visas 
kiekybines duomenų nepatikimumo 
priežastis.

Or. en

Pagrindimas

Neturint geriausių mokslinių duomenų, daugiamečiai planai turėtų būti grindžiami tik 
atsargumo principu.
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Pakeitimas 290
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 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, taigi, kai moksliniai 
duomenys neapibrėžti, žuvininkystė bus 
valdoma atsargiau, o pakankamų 
mokslinių duomenų nebuvimu negalima 
pateisinti veiksmų nesiėmimo.

Or. en

Pakeitimas 291
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 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. (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 292
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 9 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Visų žvejojamų rūšių, kurioms dar 
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netaikomas daugiametis planas, atžvilgiu 
imamasi priemonių siekiant užtikrinti, 
kad būtų pasiekti tikslai ir įgyvendinti 
principai, nurodyti šio reglamento 9 ir 10 
straipsniuose.

Or. en

Pakeitimas 293
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 9 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Konsultuojantis su suinteresuotaisiais 
subjektais atliekama daugiamečių planų 
laikotarpio vidurio peržiūra siekiant 
įvertinti pažangą, padarytą įgyvendinant 
juose įtvirtintus tikslus; kai esama 
mokslinių įrodymų, kad tikslinga šiuos 
planus pakeisti, arba kai pagrįstai 
susirūpinama, kad nėra pažangos siekiant 
sutartų tikslų, šiuos pakeitimus galima 
atlikti.

Or. en

Pakeitimas 294
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 9 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Jeigu valstybė narė nepasiekia 
rezultatų, kurių siekiama 9, 10 ir 11 
straipsniuose nustatytomis priemonėmis, 
nutraukiama arba sustabdoma pagal 
bendrą žuvininkystės politiką tai valstybei 
narei teikiama finansinė parama.
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Or. en

Pakeitimas 295
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 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, jeigu įmanoma, iki 2015 m. atkurti 
ir išlaikyti visų išteklių dydžius, kurie 
viršytų dydžius, kuriems jau galima taikyti 
didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio
principą, atsižvelgiant į sudėtingą mišrios 
žvejybos pobūdį.

Or. en

Pakeitimas 296
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 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, 
kuriuo būtų siekiama iki 2015 m. atkurti ir 
išlaikyti visų komercinių išteklių dydžius, 
kurie viršytų dydžius, kuriems jau galima 
taikyti didžiausio galimo tausios žvejybos 
laimikio principą.

Or. en
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Pagrindimas

Pasiekti MSY iki 2015 m. nerealu, jį reikėtų pakeisti FMSY iki 2015 m., o BMSY, jeigu 
įmanoma, taikyti vėliau.

Pakeitimas 297
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 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, 
o 2020 m. jau būtų galima taikyti 
didžiausio ekonominio leidžiamo sužvejoti 
kiekio principą ir iki 2020 m. būtų 
lengviau pasiekti gerą jūrų vandenų 
aplinkos būklę, kaip reikalaujama 
Direktyvoje 2008/56/EB.

Or. en

Pakeitimas 298
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 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, 

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

viršytų dydžius, kuriems jau galima taikyti 
didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio
principą.

Or. en

Pakeitimas 299
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Daugiamečių planų tikslas – pasiekti 
didesnę biomasę, negu reikalinga siekiant 
iki 2020 m. pradėti taikyti didžiausio 
galimo tausios žvejybos laimikio principą.

Or. en

Pakeitimas 300
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 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.

Or. en

Pakeitimas 301
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 10 straipsnio 2 dalis
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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 1 dalį 
atitinkančio mirtingumo dėl žvejybos 
koeficiento, daugiamečiuose planuose turi 
būti numatytos atsargumo priemonės, 
užtikrinančios bent jau panašų susijusių 
išteklių išsaugojimo lygį, kuriose 
nustatomas tikslinis rodiklis, kurį galima 
pasiekti biologiniu požiūriu kuo anksčiau 
ir kuriuo viršijami dydžiai, kuriems jau 
galima taikyti didžiausio galimo tausios 
žvejybos laimikio principą.

Or. en

Pagrindimas

Kai dėl smarkaus išteklių nykimo arba duomenų trūkumo neįmanoma nustatyti mirtingumo 
dėl žvejybos koeficiento, kuriuo būtų užtikrinama, kad ištekliai iki 2015 m. pasiektų MSY, 
reikėtų imtis atsargesnių priemonių, kad būtų pasiekti visiško išteklių atsikūrimo rodikliai.

Pakeitimas 302
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 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 dėl netikrumo sunku nustatyti tokį
mirtingumo dėl žvejybos koeficientą, kuris 
padėtų atkurti ir išlaikyti išteklių dydžius, 
kurie viršytų dydžius, kuriems jau galima 
taikyti didžiausio galimo tausios žvejybos 
laimikio principą, daugiamečiuose 
planuose turi būti numatytos atsargumo 
priemonės, užtikrinančios panašų susijusių 
išteklių išsaugojimo lygį. Remiantis su 
Jūrų strategijos pagrindų direktyva 
(Direktyva 2008/56/EB) susijusiu 
Komisijos sprendimu 2010/477/ES dėl 
geros jūrų vandenų aplinkos būklės 
kriterijų ir metodinių standartų, tvirtinami 
apytikriai standartai, o mirtingumas dėl 
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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.

Or. en

Pakeitimas 303
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 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 1 dalį 
atitinkančio mirtingumo dėl žvejybos 
koeficiento, daugiamečiuose planuose turi 
būti numatytos atsargumo priemonės, 
užtikrinančios panašų susijusių išteklių 
išsaugojimo lygį, kuriose nustatomas 
tikslinis rodiklis, kurį galima pasiekti 
biologiniu požiūriu kuo anksčiau ir 
kuriuo pasiekiami dydžiai, kuriems jau 
galima taikyti didžiausio galimo tausios 
žvejybos laimikio principą.

Or. en


