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Pakeitimas 54
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) EJRŽF turėtų apimti paramą BŽP, kuri 
teikiama jūrų biologinių išteklių, gėlųjų 
vandenų biologinių išteklių ir akvakultūros 
apsaugai, valdymui ir eksploatavimui, taip 
pat žuvininkystės ir akvakultūros produktų 
apdorojimui ir pardavimui, kai tokia veikla 
vykdoma valstybių narių teritorijose arba 
Sąjungos vandenyse, įskaitant žvejybos 
laivus, plaukiojančius su trečiųjų šalių 
vėliavomis ir jose registruotus, arba 
Sąjungos žvejybos laivus ar valstybių narių 
piliečius, neatsižvelgiant į pirminę vėliavos 
valstybės atsakomybę, laikantis Jungtinių 
Tautų jūrų teisės konvencijos 
117 straipsnio nuostatų;

(2) EJRŽF turėtų apimti paramą BŽP, kuri 
teikiama jūrų biologinių išteklių, gėlųjų 
vandenų biologinių išteklių ir akvakultūros 
apsaugai, valdymui ir tvariam 
eksploatavimui, taip pat žuvininkystės ir 
akvakultūros produktų apdorojimui ir 
pardavimui, kai tokia veikla vykdoma 
valstybių narių teritorijose arba Sąjungos 
vandenyse, įskaitant žvejybos laivus, 
plaukiojančius su trečiųjų šalių vėliavomis 
ir jose registruotus, arba Sąjungos žvejybos 
laivus ar valstybių narių piliečius, 
neatsižvelgiant į pirminę vėliavos valstybės 
atsakomybę, laikantis Jungtinių Tautų jūrų 
teisės konvencijos 117 straipsnio nuostatų;

Or. en

Pakeitimas 55
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) bendros žuvininkystės politikos sėkmė 
priklauso nuo kontrolės, inspektavimo ir 
įgyvendinimo sistemos efektyvumo, taip 
pat visų duomenų patikimumo, tiek 
susijusių su mokslinėmis konsultacijomis, 
tiek su įgyvendinimo ir kontrolės tikslais; 
todėl EJRŽF turėtų remti šias politikos 
kryptis;

(3) bendros žuvininkystės politikos sėkmė 
priklauso nuo kontrolės, inspektavimo ir 
įgyvendinimo sistemos efektyvumo, taip 
pat visų duomenų patikimumo ir 
savalaikiškumo, tiek susijusių su 
mokslinėmis konsultacijomis, tiek su 
įgyvendinimo ir kontrolės tikslais; todėl 
EJRŽF turėtų remti šias politikos kryptis;

Or. en
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Pakeitimas 56
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) siekiant užtikrinti, kad EJRŽF toliau 
prisidės prie BŽP, IJP ir strategijos 
„Europa 2020“ tikslų, būtina skirti dėmesį 
keletui pagrindinių prioritetų, susijusių su 
naujovėmis ir jūrų pažinimu pagrįstos 
žuvininkystės ir akvakultūros skatinimu, 
tvarios ir tausojančios išteklius žvejybos ir 
akvakultūros skatinimu ir užimtumo bei 
teritorinės sanglaudos didinimu, 
išlaisvinant augimo ir darbo vietų kūrimo 
potencialą, slypintį pakrančių ir vidaus 
vandenų žuvininkystės bendruomenėse, 
taip pat skatinti žuvininkystės veiklų 
diversifikavimą į kitus jūrų ekonomikos 
sektorius;

(6) siekiant užtikrinti, kad EJRŽF toliau 
prisidės prie BŽP, IJP ir strategijos 
„Europa 2020“ tikslų, būtina skirti dėmesį 
keletui pagrindinių prioritetų, susijusių su 
naujovėmis ir jūrų pažinimu pagrįstos 
žuvininkystės ir akvakultūros skatinimu, 
ekologiškai tvarios ir tausojančios išteklius 
žvejybos ir akvakultūros plėtojimu, didelį 
dėmesį skiriant ekologinei akvakultūrai, ir 
užimtumo bei teritorinės sanglaudos 
didinimu, išlaisvinant augimo ir darbo 
vietų kūrimo potencialą, slypintį pakrančių 
ir vidaus vandenų žuvininkystės 
bendruomenėse, taip pat skatinti 
žuvininkystės veiklų diversifikavimą į 
kitus jūrų ekonomikos sektorius;

Or. en

Pakeitimas 57
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) bendra žuvininkystės politika siekiama 
užtikrinti, kad žvejybos ir akvakultūros 
veikla prisidėtų prie ilgalaikių tvarių 
aplinkos sąlygų, kurios būtinos 
ekonominei ir socialinei plėtotei, kūrimo.
Be to, ja turėtų būti prisidedama prie 
produktyvumo didinimo, deramo 
gyvenimo lygio žuvininkystės sektoriuje 
užtikrinimo, stabilių rinkų ir užtikrinamas 
išteklių prieinamumas ir tiekimas 
vartotojams prieinamomis kainomis;

(8) bendra žuvininkystės politika siekiama 
užtikrinti, kad žvejybos ir akvakultūros 
veikla užtikrintų ilgalaikį  jūrų biologinių 
išteklių ekologinį tvarumą, kuris yra 
būtina ekonominės ir socialinės plėtotės 
sąlyga. Be to, ja turėtų būti prisidedama 
prie produktyvumo didinimo, deramo 
gyvenimo lygio žuvininkystės sektoriuje 
užtikrinimo, stabilių rinkų ir užtikrinamas
ilgalaikis išteklių prieinamumas ir tiekimas 
vartotojams prieinamomis kainomis;
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Or. en

Pakeitimas 58
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) labai svarbu geriau integruoti 
aplinkosaugos klausimus į BŽP, nes tai 
padėtų įgyvendinti Sąjungos tikslus ir 
uždavinius aplinkosaugos politikos srityje 
ir pagal strategiją „Europa 2020“. BŽP 
siekiama naudoti gyvuosius biologinius 
jūros išteklius leidžiant jiems atsikurti ir 
užtikrinant tokį žuvų išteklių lygį, kad 
vėliausiai iki 2015 m. būtų pasiektas 
didžiausio galimo tausios žvejybos 
laimikio tikslas. BŽP įgyvendinamas 
apsaugantis, ekosistema pagrįstas požiūris 
į žuvininkystės valdymą. Taigi, EJRŽF 
turėtų prisidėti prie jūrų aplinkos 
apsaugos, kaip nurodyta 2008 m. 
birželio 17 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje Nr. 2008/56/EB, 
nustatančioje Bendrijos veiksmų jūrų 
aplinkos politikos srityje pagrindus (Jūrų 
strategijos pagrindų direktyva);

(9) labai svarbu geriau integruoti 
aplinkosaugos klausimus į BŽP, nes tai 
padėtų įgyvendinti Sąjungos tikslus ir 
uždavinius aplinkosaugos politikos srityje 
ir pagal strategiją „Europa 2020“. BŽP 
siekiama naudoti gyvuosius biologinius 
jūros išteklius leidžiant jiems atsikurti ir 
užtikrinant tokį žuvų išteklių lygį, kad, jei 
įmanoma, iki 2015 m., o vėliausiai iki
2020 m. būtų pasiektas didžiausio galimo 
tausios žvejybos laimikio tikslas;

Or. es

Pakeitimas 59
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) labai svarbu geriau integruoti 
aplinkosaugos klausimus į BŽP, nes tai 
padėtų įgyvendinti Sąjungos tikslus ir 

(9) labai svarbu geriau integruoti 
aplinkosaugos klausimus į BŽP, nes tai 
padėtų įgyvendinti Sąjungos tikslus ir 
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uždavinius aplinkosaugos politikos srityje 
ir pagal strategiją „Europa 2020“. BŽP 
siekiama naudoti gyvuosius biologinius 
jūros išteklius leidžiant jiems atsikurti ir 
užtikrinant tokį žuvų išteklių lygį, kad
vėliausiai iki 2015 m. būtų pasiektas 
didžiausio galimo tausios žvejybos 
laimikio tikslas. BŽP įgyvendinamas 
apsaugantis, ekosistema pagrįstas požiūris į 
žuvininkystės valdymą. Taigi, EJRŽF 
turėtų prisidėti prie jūrų aplinkos apsaugos, 
kaip nurodyta 2008 m. birželio 17 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
Nr. 2008/56/EB, nustatančioje Bendrijos 
veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje 
pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų 
direktyva);

uždavinius aplinkosaugos politikos srityje 
ir pagal strategiją „Europa 2020“. BŽP 
siekiama naudoti gyvuosius biologinius 
jūros išteklius leidžiant jiems atsikurti ir 
užtikrinant tokį žuvų išteklių lygį, kad, jei 
įmanoma, 2015 m. (jei ne – vėliausiai 
2020 m.)būtų pasiektas didžiausio galimo 
tausios žvejybos laimikio tikslas. BŽP 
įgyvendinamas apsaugantis, ekosistema 
pagrįstas požiūris į žuvininkystės valdymą.
Taigi, EJRŽF turėtų prisidėti prie jūrų 
aplinkos apsaugos, kaip nurodyta 2008 m. 
birželio 17 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje Nr. 2008/56/EB, 
nustatančioje Bendrijos veiksmų jūrų 
aplinkos politikos srityje pagrindus (Jūrų 
strategijos pagrindų direktyva);

Or. fr

Pagrindimas

Nebus įmanoma 2015 m. datą taikyti visoms rūšims.

Pakeitimas 60
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) labai svarbu geriau integruoti 
aplinkosaugos klausimus į BŽP, nes tai 
padėtų įgyvendinti Sąjungos tikslus ir 
uždavinius aplinkosaugos politikos srityje 
ir pagal strategiją „Europa 2020“. BŽP 
siekiama naudoti gyvuosius biologinius 
jūros išteklius leidžiant jiems atsikurti ir
užtikrinant tokį žuvų išteklių lygį, kad 
vėliausiai iki 2015 m. būtų pasiektas 
didžiausio galimo tausios žvejybos
laimikio tikslas. BŽP įgyvendinamas 
apsaugantis, ekosistema pagrįstas požiūris į 
žuvininkystės valdymą. Taigi, EJRŽF 
turėtų prisidėti prie jūrų aplinkos apsaugos, 

(9) labai svarbu geriau integruoti 
aplinkosaugos klausimus į BŽP, nes tai 
padėtų įgyvendinti Sąjungos tikslus ir 
uždavinius aplinkosaugos politikos srityje 
ir pagal strategiją „Europa 2020“. BŽP 
siekiama tvariai naudoti gyvuosius 
biologinius jūros išteklius vėliausiai 
2015 m. leidžiant jiems atsikurti ir
išlaikant visus žvejojamų rūšių išteklius 
aukščiau lygių, kurie užtikrina didžiausią 
galimą tausios žvejybos laimikį arba 
atitinkamas vertes. BŽP įgyvendinamas 
apsaugantis, ekosistema pagrįstas požiūris į 
žuvininkystės ir akvakultūros valdymą.
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kaip nurodyta 2008 m. birželio 17 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
Nr. 2008/56/EB, nustatančioje Bendrijos 
veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje 
pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų 
direktyva);

Taigi, EJRŽF turėtų prisidėti prie jūrų 
aplinkos apsaugos, kaip nurodyta 2008 m. 
birželio 17 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje Nr. 2008/56/EB, 
nustatančioje Bendrijos veiksmų jūrų 
aplinkos politikos srityje pagrindus (Jūrų 
strategijos pagrindų direktyva);

Or. en

Pakeitimas 61
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) BŽP tikslų siekimui būtų sukliudyta, 
jei Sąjungos finansinė parama pagal 
EJRŽF būtų skiriama ūkio subjektams, 
kurie ex ante nesilaiko reikalavimų, 
susijusių su viešuoju jūrų biologinių 
išteklių apsaugos interesu. Todėl tik tie 
ūkio subjektai turėtų būti laikomi 
tinkamais, kurie per tam tikrą laikotarpį 
nuo pagalbos paraiškų pateikimo nesivertė 
veikla su žvejybos laivais, įtrauktais į 
Sąjungos NNN laivų sąrašą, nurodytą 
2008 m. spalio 29 d. Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1005/2008, nustatančio Bendrijos 
sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią 
neteisėtai, nedeklaruojamai ir 
nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti 
nuo jos ir ją panaikinti, iš dalies keičiančio 
reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) 
Nr. 1936/2001 ir (EB) Nr. 601/2004 bei 
panaikinančio reglamentus (EB) 
Nr. 1093/94 ir (EB) Nr. 1447/1999, 
40 straipsnio 3 dalyje, tokių laivų nevaldė 
ir nebuvo jų savininkais, ir kurie nepadarė 
Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 
42 straipsnyje arba 2009 m. lapkričio 20 d. 
Reglamento (EB) Nr. 1224/2009, 

(15) BŽP tikslų siekimui būtų sukliudyta, 
jei Sąjungos finansinė parama pagal 
EJRŽF būtų skiriama ūkio subjektams, 
kurie ex ante nesilaiko reikalavimų, 
susijusių su viešuoju jūrų biologinių 
išteklių apsaugos interesu. Todėl tik tie 
ūkio subjektai turėtų būti laikomi 
tinkamais, kurie per tam tikrą laikotarpį 
nuo pagalbos paraiškų pateikimo nesivertė 
veikla su žvejybos laivais, įtrauktais į 
Sąjungos NNN laivų sąrašą, nurodytą 2008 
m. spalio 29 d. Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1005/2008, nustatančio Bendrijos 
sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią 
neteisėtai, nedeklaruojamai ir 
nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti 
nuo jos ir ją panaikinti, iš dalies keičiančio 
reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 
1936/2001 ir (EB) Nr. 601/2004 bei 
panaikinančio reglamentus (EB) Nr. 
1093/94 ir (EB) Nr. 1447/1999, 40 
straipsnio 3 dalyje, tokių laivų nevaldė ir 
nebuvo jų savininkais, ir kurie nepadarė 
Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 
straipsnyje arba 2009 m. lapkričio 20 d. 
Reglamento (EB) Nr. 1224/2009, 
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nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, 
kuria užtikrinamas bendrosios 
žuvininkystės politikos taisyklių 
laikymasis, iš dalies keičiančio 
reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) 
Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) 
Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) 
Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) 
Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) 
Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) 
Nr. 1342/2008 ir panaikinančio 
reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) 
Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006, 
90 straipsnio 1 dalyje nurodytų sunkių 
pažeidimų ar kurie nebuvo pripažinti 
neatitinkantys kitų BŽP taisyklių, kas ypač 
trukdytų susijusių išteklių tvarumui ir 
iškeltų didelę grėsmę tausiai gyvųjų 
biologinių jūrų išteklių eksploatacijai, kuri 
padėtų žvejojamų rūšių populiacijas atkurti 
ir išlaikyti aukščiau lygių, kurie užtikrina 
didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį 
(toliau – DGTŽL);

nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, 
kuria užtikrinamas bendrosios 
žuvininkystės politikos taisyklių 
laikymasis, iš dalies keičiančio 
reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 
2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 
768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 
2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 
509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 
1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 
1342/2008 ir panaikinančio reglamentus 
(EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir 
(EB) Nr. 1966/2006, 90 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų sunkių pažeidimų ar kurie nebuvo 
pripažinti neatitinkantys kitų BŽP 
taisyklių, kas ypač trukdytų susijusių 
išteklių ilgalaikiam tvarumui ir iškeltų 
didelę grėsmę tausiai gyvųjų biologinių 
jūrų išteklių eksploatacijai, kuri padėtų 
žvejojamų rūšių populiacijas atkurti ir 
išlaikyti aukščiau lygių, kurie užtikrina 
didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį 
(toliau – DGTŽL) arba atitinkamas vertes, 
iki 2015 m.;

Or. en

Pakeitimas 62
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) BŽP tikslų siekimui taip pat būtų 
sutrukdyta, jei Sąjungos finansinė parama 
pagal EJRŽF būtų išmokama valstybėms 
narėms, kurios nesilaiko savo 
įsipareigojimų pagal BŽP taisykles, 
susijusias su viešuoju interesu apsaugoti 
jūrų biologinius išteklius, pavyzdžiui, 
renkant duomenis ir įgyvendinant kontrolės 
pareigas. Be to, nesilaikant šių 
įsipareigojimų, iškyla grėsmė, kad 
valstybės narės nenustatys netinkamų 

(18) BŽP tikslų siekimui taip pat būtų 
sutrukdyta, jei Sąjungos finansinė parama 
pagal EJRŽF būtų išmokama valstybėms 
narėms, kurios nesilaiko savo 
įsipareigojimų pagal BŽP taisykles, 
susijusias su viešuoju interesu apsaugoti 
jūrų biologinius išteklius, pavyzdžiui, 
rinkti duomenis, pasiekti stabilią ir
ilgalaikę žvejybos pajėgumo ir žvejybos 
galimybių pusiausvyrą ir įgyvendinti
kontrolės pareigas. Be to, nesilaikant šių 
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naudos gavėjų ar nefinansuotinos veiklos; įsipareigojimų, iškyla grėsmė, kad 
valstybės narės nenustatys netinkamų 
naudos gavėjų ar nefinansuotinos veiklos;

Or. en

Pakeitimas 63
Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) BŽP tikslų siekimui taip pat būtų 
sutrukdyta, jei Sąjungos finansinė parama 
pagal EJRŽF būtų išmokama valstybėms 
narėms, kurios nesilaiko savo 
įsipareigojimų pagal BŽP taisykles, 
susijusias su viešuoju interesu apsaugoti 
jūrų biologinius išteklius, pavyzdžiui,
renkant duomenis ir įgyvendinant
kontrolės pareigas. Be to, nesilaikant šių 
įsipareigojimų, iškyla grėsmė, kad 
valstybės narės nenustatys netinkamų 
naudos gavėjų ar nefinansuotinos veiklos;

(18) BŽP tikslų siekimui taip pat būtų 
sutrukdyta, jei Sąjungos finansinė parama 
pagal EJRŽF būtų išmokama valstybėms 
narėms, kurios nesilaiko savo 
įsipareigojimų pagal BŽP taisykles, 
susijusias su viešuoju interesu apsaugoti 
jūrų biologinius išteklius, pavyzdžiui,
rinkti duomenis, stengtis pasiekti žvejybos 
laivyno pajėgumo ir žvejybos galimybių 
pusiausvyrą ir įgyvendinti kontrolės 
pareigas. Be to, nesilaikant šių 
įsipareigojimų, iškyla grėsmė, kad 
valstybės narės nenustatys netinkamų 
naudos gavėjų ar nefinansuotinos veiklos;

Or. en

Pakeitimas 64
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Komisija turėtų nustatyti metinį 
finansavimo paskirstymą, taikomą 
valstybių narių įsipareigojimų 
asignavimams, naudodama objektyvius ir 
skaidrius kriterijus; šie kriterijai turėtų 

(24) Komisija turėtų nustatyti metinį 
finansavimo paskirstymą, taikomą 
valstybių narių įsipareigojimų 
asignavimams, naudodama objektyvius ir 
skaidrius kriterijus; šie kriterijai turėtų 
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apimti ankstesnius asignavimus pagal 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1198/2006 ir 
ankstesnį vartojimą pagal Tarybos 
reglamentą Nr. 861/2006;

apimti ankstesnius asignavimus pagal 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1198/2006 ir 
ankstesnį vartojimą pagal Tarybos 
reglamentą Nr. 861/2006. Šie kriterijai ir 
metinis finansavimo paskirstymas 
skelbiami viešai;

Or. en

Pakeitimas 65
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Komisija turėtų nustatyti metinį 
finansavimo paskirstymą, taikomą 
valstybių narių įsipareigojimų 
asignavimams, naudodama objektyvius ir 
skaidrius kriterijus; šie kriterijai turėtų 
apimti ankstesnius asignavimus pagal 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1198/2006 ir 
ankstesnį vartojimą pagal Tarybos 
reglamentą Nr. 861/2006;

(24) Komisija turėtų nustatyti ir viešai 
paskelbti metinį finansavimo paskirstymą, 
taikomą valstybių narių įsipareigojimų 
asignavimams, naudodama objektyvius ir 
skaidrius kriterijus; šie kriterijai turėtų 
apimti ankstesnius asignavimus pagal 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1198/2006 ir 
ankstesnį vartojimą pagal Tarybos 
reglamentą Nr. 861/2006;

Or. en

Pagrindimas

Didesnis skaidrumas yra sine qua non sąlyga siekiant veiksmingai spręsti žuvininkystės 
subsidijų problemą.

Pakeitimas 66
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) atsižvelgiant į supaprastinimo tikslą, 
visa EJRŽF veikla, kuri vykdoma pagal 

(26) atsižvelgiant į supaprastinimo ir 
decentralizacijos tikslą, visa EJRŽF veikla, 
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pasidalijamojo valdymo principą, įskaitant 
kontrolę ir duomenų rinkimą, turi būti 
vykdoma per vieną veiklos programą 
vienai valstybei narei, atsižvelgiant į jos 
nacionalinę sistemą. Programavimo 
pažanga bus matuojama laikotarpiu nuo 
2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. 
gruodžio 31 d. Kiekviena valstybė narė 
turėtų parengti vieną veiklos programą. 
Kiekviena programa turi identifikuoti 
strategiją, kaip pasiekti tikslus, susijusius 
su Sąjungos prioritetais EJRŽF srityje, ir 
nustatyti priemonių atranką. 
Programavimas turi atitikti Sąjungos 
prioritetus, tuo pat metu prisitaikyti prie 
nacionalinių kontekstų ir papildyti kitas 
Sąjungos politikos kryptis, ypač kaimo 
plėtros politiką ir sanglaudos politiką;

kuri vykdoma pagal pasidalijamojo 
valdymo principą, įskaitant kontrolę ir 
duomenų rinkimą, turi būti vykdoma per 
vieną veiklos programą vienai valstybei 
narei, atsižvelgiant į jos nacionalinę 
sistemą. Programavimo pažanga bus 
matuojama laikotarpiu nuo 2014 m. 
sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. 
Kiekviena valstybė narė turėtų parengti 
vieną veiklos programą, kuri apimtų 
įvairias regionines veiklos programas. 
Kiekviena programa turi identifikuoti 
strategiją, kaip pasiekti tikslus, susijusius 
su Sąjungos prioritetais EJRŽF srityje, ir 
nustatyti priemonių atranką. 
Programavimas turi atitikti Sąjungos 
prioritetus, tuo pat metu prisitaikyti prie 
nacionalinių kontekstų ir papildyti kitas 
Sąjungos politikos kryptis, ypač kaimo 
plėtros politiką ir sanglaudos politiką;

Or. es

Pakeitimas 67
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) atsižvelgiant į supaprastinimo tikslą, 
visa EJRŽF veikla, kuri vykdoma pagal 
pasidalijamojo valdymo principą, įskaitant 
kontrolę ir duomenų rinkimą, turi būti 
vykdoma per vieną veiklos programą 
vienai valstybei narei, atsižvelgiant į jos 
nacionalinę sistemą. Programavimo 
pažanga bus matuojama laikotarpiu nuo 
2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. 
gruodžio 31 d. Kiekviena valstybė narė 
turėtų parengti vieną veiklos programą.
Kiekviena programa turi identifikuoti 
strategiją, kaip pasiekti tikslus, susijusius 
su Sąjungos prioritetais EJRŽF srityje, ir 

(26) atsižvelgiant į supaprastinimo tikslą, 
visa EJRŽF veikla, kuri vykdoma pagal 
pasidalijamojo valdymo principą, įskaitant 
kontrolę ir duomenų rinkimą, turi būti 
vykdoma per vieną veiklos programą 
vienai valstybei narei, atsižvelgiant į jos 
nacionalinę sistemą. Programavimo 
pažanga bus matuojama laikotarpiu nuo 
2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. 
gruodžio 31 d. Kiekviena valstybė narė 
turėtų parengti vieną veiklos programą.
Kiekviena programa turi identifikuoti 
strategiją, kaip pasiekti tikslus, susijusius 
su Sąjungos prioritetais EJRŽF srityje, ir 
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nustatyti priemonių atranką.
Programavimas turi atitikti Sąjungos 
prioritetus, tuo pat metu prisitaikyti prie 
nacionalinių kontekstų ir papildyti kitas 
Sąjungos politikos kryptis, ypač kaimo 
plėtros politiką ir sanglaudos politiką;

nustatyti priemonių atranką.
Programavimas turi atitikti Sąjungos 
prioritetus, tuo pat metu prisitaikyti prie 
nacionalinių kontekstų ir papildyti kitas 
Sąjungos politikos kryptis, ypač kaimo 
plėtros, sanglaudos ir aplinkos politiką;

Or. en

Pakeitimas 68
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) siekiant padidinti konkurencingumą ir 
žvejybos veiklos ekonominius rezultatus, 
labai svarbu skatinti inovacijas ir verslumą. 
Taigi, EJRŽF turėtų remti inovatyvią 
veiklą ir verslo plėtrą;

(31) siekiant padidinti konkurencingumą ir 
žvejybos veiklos ekonominius rezultatus, 
labai svarbu skatinti inovacijas ir verslumą. 
Taigi, EJRŽF turėtų remti inovatyvią ir 
ekologiškai tvarią veiklą ir verslo plėtrą, 
kad iki 2015 m. žvejojamų rūšių 
populiacijos būtų atkurtos ir išlaikytos 
aukščiau lygių, kurie užtikrina didžiausią 
galimą tausios žvejybos laimikį, iki 
2020 m. būtų pasiekta ir išlaikyta gera 
aplinkos būklė, laikantis atsargumo 
principo ir ekosistema grindžiamo 
žuvininkystės valdymo;

Or. en

Pakeitimas 69
Georgios Koumoutsakos

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) investicijos į žmogiškąjį kapitalą taip 
pat svarbios, norint padidinti 
konkurencingumą ir žvejybos bei jūros 

(32) investicijos į žmogiškąjį kapitalą taip 
pat svarbios, norint padidinti 
konkurencingumą ir žvejybos bei jūros 
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veiklos ekonominius rezultatus. Taigi, 
EJRŽF turėtų remti mokymąsi visą 
gyvenimą, mokslininkų ir žvejų 
bendradarbiavimą, skatinant žinių 
platinimą, ir konsultacines paslaugas, 
kurios padėtų tobulinti visą ūkio subjektų 
veiklą ir konkurencingumą;

veiklos ekonominius rezultatus. Taigi, 
EJRŽF turėtų remti mokymą, švietimą ir
mokymąsi visą gyvenimą, mokslininkų ir 
žvejų bendradarbiavimą, skatinant žinių 
platinimą ir karjeros galimybes 
jūrininkystės profesijų srityje, ir 
konsultacines paslaugas, kurios padėtų 
tobulinti visą ūkio subjektų veiklą ir 
konkurencingumą;

Or. en

Pakeitimas 70
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) investicijos į žmogiškąjį kapitalą taip 
pat svarbios, norint padidinti 
konkurencingumą ir žvejybos bei jūros 
veiklos ekonominius rezultatus. Taigi, 
EJRŽF turėtų remti mokymąsi visą 
gyvenimą, mokslininkų ir žvejų 
bendradarbiavimą, skatinant žinių 
platinimą, ir konsultacines paslaugas, 
kurios padėtų tobulinti visą ūkio subjektų 
veiklą ir konkurencingumą;

(32) investicijos į žmogiškąjį kapitalą taip 
pat svarbios, norint padidinti 
konkurencingumą ir žvejybos bei jūros 
veiklos ekonominius rezultatus. Taigi, 
EJRŽF turėtų remti mokymąsi visą 
gyvenimą ir mokymą, mokslininkų ir žvejų 
bendradarbiavimą, skatinant žinių 
platinimą, ir konsultacines paslaugas, 
kurios padėtų tobulinti visą tvarumą, ūkio 
subjektų veiklą ir konkurencingumą;

Or. en

Pakeitimas 71
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) reikėtų pripažinti svarbų vaidmenį, 
kurį turi savarankiškai dirbančių žvejų 

(33) reikėtų pripažinti svarbų vaidmenį, 
kurį turi savarankiškai dirbančių žvejų 
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sutuoktiniai nedidelio masto pakrantės
žvejyboje; EJRŽF turėtų remti mokymą ir 
tinklų kūrimą, prisidedantį prie profesinio 
tobulėjimo ir suteikiantį jiems priemones 
geriau atlikti tradiciškai atliekamas 
pagalbines užduotis;

sutuoktiniai pakrantės žvejyboje; EJRŽF 
turėtų remti mokymą ir tinklų kūrimą, 
prisidedantį prie profesinio tobulėjimo ir 
suteikiantį jiems priemones geriau atlikti 
tradiciškai atliekamas pagalbines užduotis;

Or. es

Pakeitimas 72
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) atsižvelgiant į tai, kad smulkūs 
pakrantės žvejai mažai dalyvauja 
socialiniame dialoge, EJRŽF turėtų remti 
organizacijas, kurios skatina šį dialogą tam
tinkamose rinkose;

(34) atsižvelgiant į socialinę ir teritorinę 
pakrantės žvejų svarbą, EJRŽF turėtų 
remti organizacijas, kurios skatina socialinį
dialogą pakrantės žvejybos srityje tam
tinkamuose forumuose;

Or. es

Pakeitimas 73
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) atsižvelgiant į potencialą, kurį gali 
turėti diversifikacija smulkiems pakrančių 
žvejams, ir jų svarbų vaidmenį pakrančių 
bendruomenėse, EJRŽF turėtų prisidėti 
prie diversifikacijos, remiant verslo 
pradėjimą, investicijas šių žvejų laivų 
modifikavimui, be to, remiant atitinkamą 
mokymą, suteikiantį profesinių įgūdžių
susijusioje srityje (kuri nėra žvejybos 
veikla);

(35) atsižvelgiant į potencialą, kurį gali 
turėti diversifikacija pakrančių žvejams, ir 
jų svarbų vaidmenį pakrančių 
bendruomenėse, EJRŽF turėtų prisidėti 
prie diversifikacijos, remiant verslo 
pradėjimą, investicijas šių žvejų laivų 
modifikavimui, be to, remiant atitinkamą 
mokymą, suteikiantį profesinių įgūdžių 
susijusioje srityje (kuri nėra žvejybos 
veikla);
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Or. es

Pakeitimas 74
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) siekiant patenkinti sveikatos ir 
apsaugos poreikius laivuose, EJRŽF turėtų 
remti investicijas, skirtas saugumui ir 
higienai laive;

(36) siekiant patenkinti sveikatos ir 
apsaugos poreikius laivuose, EJRŽF turėtų 
remti investicijas, skirtas saugumui ir 
higienai laive, laikantis sąlygos, kad 
investicijomis nebus pasinaudota laivo
žvejybos pajėgumui padidinti;

Or. en

Pakeitimas 75
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) atsižvelgiant į tai, kad pagal [BŽP 
reglamento] 27 straipsnį nustatomos 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemos, ir siekiant paremti valstybes 
nares, kurios įgyvendina šias naujas 
sistemas, EJRŽF turėtų sudaryti galimybę 
teikti paramą, ugdant gebėjimus ir 
keičiantis gerąja patirtimi;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Perleidžiamosios žvejybos koncesijos nėra tinkamas sprendimas siekiant atremti iššūkius, su 
kuriais susiduria žuvininkystės sektorius.
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Pakeitimas 76
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) atsižvelgiant į tai, kad pagal [BŽP 
reglamento] 27 straipsnį nustatomos 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemos, ir siekiant paremti valstybes 
nares, kurios įgyvendina šias naujas 
sistemas, EJRŽF turėtų sudaryti galimybę 
teikti paramą, ugdant gebėjimus ir 
keičiantis gerąja patirtimi;

(37) siekiant paremti valstybes nares, 
kurios įgyvendina naujas žvejybos 
galimybių paskirstymo sistemas
atsižvelgdamos į viešai paskelbtus tikslus 
ir skaidrius kriterijus, EJRŽF turėtų teikti 
paramą ugdant gebėjimus ir keičiantis 
gerąja patirtimi;

Or. en

Pakeitimas 77
Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) atsižvelgiant į tai, kad pagal [BŽP 
reglamento] 27 straipsnį nustatomos 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemos, ir siekiant paremti valstybes 
nares, kurios įgyvendina šias naujas 
sistemas, EJRŽF turėtų sudaryti galimybę
teikti paramą, ugdant gebėjimus ir 
keičiantis gerąja patirtimi;

(37) siekiant paremti valstybes nares, 
kurios įgyvendina naujas teisių naudotis 
žvejybos ištekliais paskirstymo sistemas,
kad lengvatinė prieiga būtų suteikiama 
tvariausiai veiklai, EJRŽF turėtų teikti 
paramą ugdant gebėjimus ir keičiantis 
gerąja patirtimi;

Or. en

Pagrindimas

Europos žuvininkystė yra įvairi, taigi turi būti daugiau galimybių nei viena privaloma 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistema. ES valstybės narės gali gauti pagalbą, skirtą 
padėti žvejams pereiti prie tvaraus žuvininkystės valdymo ir mokytis vieniems iš kitų patirties.
Skirstydamos teises naudotis žvejybos ištekliais valstybės narės atsižvelgia į socialinius ir su 
aplinka susijusius veiksnius, įskaitant naudą, kurią galima gauti padidinus dalį, skiriamą 
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selektyviai ir nedidelio poveikio žvejybos veiklai ir bendruomeninėms ar labai mažoms 
įmonėms.

Pakeitimas 78
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemų įdiegimas turėtų padaryti sektorių 
konkurencingesnį. Taigi, gali atsirasti 
poreikis naujoms profesinėms 
galimybėms, kurios nėra žvejybos veikla. 
Todėl EJRŽF turėtų remti diversifikaciją 
ir darbo vietų žvejybos bendruomenėse 
kūrimą, ypač remiant verslo pradėjimą ir 
laivų priskyrimą jūrų veiklai, kuri nėra 
žvejybos veikla, išskyrus smulkių 
pakrančių žvejybos laivų žvejybos veiklą. 
Pastaroji veikla atrodo tinkama, nes 
smulkiems pakrančių žvejybos laivams 
nėra taikomos perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų sistemos;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Perleidžiamosios žvejybos koncesijos nėra tinkamas sprendimas siekiant atremti iššūkius, su 
kuriais susiduria žuvininkystės sektorius.

Pakeitimas 79
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemų įdiegimas turėtų padaryti sektorių 
konkurencingesnį. Taigi, gali atsirasti 

(38) dėl būtinybės sumažinti perteklinį 
pajėgumą, kad būtų galima pasiekti 
stabilią ir ilgalaikę žvejybos pajėgumo ir 
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poreikis naujoms profesinėms galimybėms, 
kurios nėra žvejybos veikla. Todėl EJRŽF 
turėtų remti diversifikaciją ir darbo vietų 
žvejybos bendruomenėse kūrimą, ypač 
remiant verslo pradėjimą ir laivų 
priskyrimą jūrų veiklai, kuri nėra žvejybos 
veikla, išskyrus smulkių pakrančių 
žvejybos laivų žvejybos veiklą. Pastaroji 
veikla atrodo tinkama, nes smulkiems 
pakrančių žvejybos laivams nėra taikomos 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemos;

žvejybos galimybių pusiausvyrą, gali 
atsirasti poreikis naujoms profesinėms 
galimybėms, kurios nėra žvejybos veikla.
Todėl EJRŽF turėtų remti diversifikaciją ir 
darbo vietų žvejybos bendruomenėse 
kūrimą, ypač remiant verslo pradėjimą;

Or. en

Pakeitimas 80
Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemų įdiegimas turėtų padaryti sektorių 
konkurencingesnį. Taigi, gali atsirasti 
poreikis naujoms profesinėms 
galimybėms, kurios nėra žvejybos veikla. 
Todėl EJRŽF turėtų remti diversifikaciją ir 
darbo vietų žvejybos bendruomenėse 
kūrimą, ypač remiant verslo pradėjimą ir 
laivų priskyrimą jūrų veiklai, kuri nėra 
žvejybos veikla, išskyrus smulkių 
pakrančių žvejybos laivų žvejybos veiklą. 
Pastaroji veikla atrodo tinkama, nes 
smulkiems pakrančių žvejybos laivams 
nėra taikomos perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų sistemos;

(38) EJRŽF turėtų remti diversifikaciją ir 
darbo vietų žvejybos bendruomenėse 
kūrimą, ypač remiant verslo pradėjimą, 
labai mažas įmones ir laivų priskyrimą 
jūrų veiklai, ypač smulkių pakrančių 
žvejybos laivų žvejybos veiklai;

Or. en

Pagrindimas

Europos žuvininkystė yra įvairi, taigi turi būti daugiau galimybių nei viena privaloma 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistema.
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Pakeitimas 81
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemų įdiegimas turėtų padaryti sektorių 
konkurencingesnį. Taigi, gali atsirasti 
poreikis naujoms profesinėms galimybėms, 
kurios nėra žvejybos veikla. Todėl EJRŽF 
turėtų remti diversifikaciją ir darbo vietų 
žvejybos bendruomenėse kūrimą, ypač 
remiant verslo pradėjimą ir laivų 
priskyrimą jūrų veiklai, kuri nėra žvejybos 
veikla, išskyrus smulkių pakrančių
žvejybos laivų žvejybos veiklą. Pastaroji 
veikla atrodo tinkama, nes smulkiems 
pakrančių žvejybos laivams nėra taikomos 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemos;

(38) Gali atsirasti poreikis naujoms 
profesinėms galimybėms, kurios papildytų
žvejybos veiklą. Todėl EJRŽF turėtų remti 
diversifikaciją ir darbo vietų žvejybos 
bendruomenėse kūrimą, ypač remiant 
verslo pradėjimą ir laivų pritaikymą arba
priskyrimą papildomai jūrų veiklai, kuri 
nėra žvejybos veikla, ypatingą dėmesį 
skiriant turistinei žvejybai ar žvejybos
turizmui;

Or. es

Pakeitimas 82
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) bendros žuvininkystės politikos 
tikslas yra užtikrinti tvarią žuvų išteklių 
eksploataciją. Perteklinis pajėgumas buvo 
nurodomas kaip pagrindinė priežastis, dėl 
kurios pereikvojami žuvų ištekliai. Todėl 
labai svarbu pritaikyti Sąjungos žvejybos 
laivyną prie esamų išteklių. Perteklinio 
pajėgumo mažinimas naudojant viešosios 
pagalbos priemones, tokias kaip laikino ar 
nuolatinio žvejybos sustabdymo ir laivų 

Išbraukta.
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pašalinimo iš apyvartos schemos, buvo 
neveiksmingas. Todėl EJRŽF rems 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemų, kuriomis siekiama sumažinti 
perteklinį pajėgumą ir padidinti susijusių 
ūkio subjektų ekonominę veiklą ir 
pelningumą, kūrimą ir valdymą;

Or. fr

Pagrindimas

Perleidžiamosios žvejybos koncesijos nėra tinkamas sprendimas siekiant atremti iššūkius, su 
kuriais susiduria žuvininkystės sektorius.

Pakeitimas 83
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) bendros žuvininkystės politikos tikslas 
yra užtikrinti tvarią žuvų išteklių 
eksploataciją. Perteklinis pajėgumas buvo 
nurodomas kaip pagrindinė priežastis, dėl 
kurios pereikvojami žuvų ištekliai. Todėl 
labai svarbu pritaikyti Sąjungos žvejybos 
laivyną prie esamų išteklių. Perteklinio 
pajėgumo mažinimas naudojant viešosios 
pagalbos priemones, tokias kaip laikino ar 
nuolatinio žvejybos sustabdymo ir laivų 
pašalinimo iš apyvartos schemos, buvo 
neveiksmingas. Todėl EJRŽF rems 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemų, kuriomis siekiama sumažinti 
perteklinį pajėgumą ir padidinti susijusių 
ūkio subjektų ekonominę veiklą ir 
pelningumą, kūrimą ir valdymą;

(39) bendros žuvininkystės politikos tikslas 
yra užtikrinti tvarią žuvų išteklių 
eksploataciją, kuri būtų vykdoma 
nekliudant žuvininkystės ir akvakultūros 
sektorių ekonominiam ir socialiniam 
vystymuisi. Perteklinis pajėgumas buvo 
nurodomas kaip pagrindinė priežastis, dėl 
kurios pereikvojami žuvų ištekliai. Todėl 
labai svarbu pritaikyti Sąjungos žvejybos 
laivyną prie esamų išteklių. Siekiant 
sumažinti perteklinį pajėgumą, pakrantės 
žvejybos laivams reikėtų toliau taikyti
viešosios pagalbos priemones, tokias kaip 
laikino ar nuolatinio žvejybos sustabdymo 
ir laivų pašalinimo iš apyvartos schemos;

Or. es
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Pakeitimas 84
Nikos Chrysogelos

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) bendros žuvininkystės politikos tikslas 
yra užtikrinti tvarią žuvų išteklių 
eksploataciją. Perteklinis pajėgumas buvo 
nurodomas kaip pagrindinė priežastis, dėl 
kurios pereikvojami žuvų ištekliai. Todėl 
labai svarbu pritaikyti Sąjungos žvejybos 
laivyną prie esamų išteklių. Perteklinio 
pajėgumo mažinimas naudojant viešosios 
pagalbos priemones, tokias kaip laikino ar 
nuolatinio žvejybos sustabdymo ir laivų 
pašalinimo iš apyvartos schemos, buvo 
neveiksmingas. Todėl EJRŽF rems 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemų, kuriomis siekiama sumažinti 
perteklinį pajėgumą ir padidinti susijusių 
ūkio subjektų ekonominę veiklą ir 
pelningumą, kūrimą ir valdymą;

(39) bendros žuvininkystės politikos tikslas 
yra užtikrinti tvarią žuvų išteklių 
eksploataciją. Perteklinis pajėgumas buvo 
nurodomas kaip pagrindinė priežastis, dėl 
kurios pereikvojami žuvų ištekliai. Todėl 
labai svarbu pritaikyti Sąjungos žvejybos 
laivyną prie esamų išteklių. Kaip 
pažymima Žaliojoje knygoje, nepaisant 
per daugelį metų išleistų didžiulių sumų,
perteklinio pajėgumo mažinimas naudojant 
viešosios pagalbos priemones, tokias kaip 
laikino ar nuolatinio žvejybos sustabdymo 
ir laivų pašalinimo iš apyvartos schemos, 
buvo neveiksmingas ir, atsižvelgiant į 
turimus išteklius, ES laivynas vis dar nėra 
tinkamo dydžio ir sudėties. EJRŽF lėšos 
turi būti naudojamos žvejams ir laivams, 
kurie žvejoja aplinkos ir socialiniu 
požiūriu tvariausiu būdu, remti;

Or. en

Pakeitimas 85
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) bendros žuvininkystės politikos tikslas 
yra užtikrinti tvarią žuvų išteklių 
eksploataciją. Perteklinis pajėgumas buvo 
nurodomas kaip pagrindinė priežastis, dėl 
kurios pereikvojami žuvų ištekliai. Todėl 
labai svarbu pritaikyti Sąjungos žvejybos
laivyną prie esamų išteklių. Perteklinio 
pajėgumo mažinimas naudojant viešosios 

(39) bendros žuvininkystės politikos tikslas 
yra užtikrinti tvarią žuvų išteklių 
eksploataciją. Perteklinis pajėgumas buvo 
nurodomas kaip pagrindinė priežastis, dėl 
kurios pereikvojami žuvų ištekliai. Todėl 
labai svarbu pasiekti stabilią ir 
užtikrinančią Sąjungos žvejybos laivyno ir 
žvejybos galimybių pusiausvyrą.
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pagalbos priemones, tokias kaip laikino ar 
nuolatinio žvejybos sustabdymo ir laivų 
pašalinimo iš apyvartos schemos, buvo 
neveiksmingas. Todėl EJRŽF rems
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų
sistemų, kuriomis siekiama sumažinti 
perteklinį pajėgumą ir padidinti susijusių 
ūkio subjektų ekonominę veiklą ir 
pelningumą, kūrimą ir valdymą;

Perteklinio pajėgumo mažinimas naudojant 
viešosios pagalbos priemones, tokias kaip 
laikino ar nuolatinio žvejybos sustabdymo 
ir laivų pašalinimo iš apyvartos schemos, 
buvo neveiksmingas. Todėl EJRŽF rems 
sistemų, kuriomis siekiama sumažinti 
perteklinį pajėgumą ir padidinti susijusių 
ūkio subjektų ekonominę veiklą ir 
pelningumą, kūrimą ir valdymą;

Or. en

Pakeitimas 86
Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) bendros žuvininkystės politikos tikslas 
yra užtikrinti tvarią žuvų išteklių 
eksploataciją. Perteklinis pajėgumas buvo 
nurodomas kaip pagrindinė priežastis, dėl 
kurios pereikvojami žuvų ištekliai. Todėl 
labai svarbu pritaikyti Sąjungos žvejybos 
laivyną prie esamų išteklių. Perteklinio 
pajėgumo mažinimas naudojant viešosios 
pagalbos priemones, tokias kaip laikino ar 
nuolatinio žvejybos sustabdymo ir laivų 
pašalinimo iš apyvartos schemos, buvo 
neveiksmingas. Todėl EJRŽF rems 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemų, kuriomis siekiama sumažinti 
perteklinį pajėgumą ir padidinti susijusių 
ūkio subjektų ekonominę veiklą ir 
pelningumą, kūrimą ir valdymą;

(39) bendros žuvininkystės politikos tikslas 
yra užtikrinti tvarią žuvų išteklių 
eksploataciją. Perteklinis pajėgumas buvo 
nurodomas kaip pagrindinė priežastis, dėl 
kurios pereikvojami žuvų ištekliai. Todėl 
labai svarbu pritaikyti Sąjungos žvejybos 
laivyną prie esamų išteklių. Perteklinio 
pajėgumo mažinimas naudojant viešosios 
pagalbos priemones, tokias kaip laikino ar 
nuolatinio žvejybos sustabdymo ir laivų 
pašalinimo iš apyvartos schemos, buvo 
neveiksmingas. Todėl EJRŽF rems 
sistemų, kuriomis siekiama sumažinti 
perteklinį pajėgumą ir padidinti susijusių 
ūkio subjektų ekonominę veiklą ir 
pelningumą, kūrimą ir valdymą;

Or. en

Pakeitimas 87
Nikos Chrysogelos
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Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) kadangi perteklinis pajėgumas yra 
viena iš svarbiausių žuvų išteklių 
pereikvojimo priežasčių, būtina imtis 
priemonių, siekiant pritaikyti Sąjungos 
žvejybos laivyną, atsižvelgiant į esamus 
išteklius; šiame kontekste EJRŽF turėtų 
remti perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemų, BŽP pristatytų kaip valdymo 
priemonės, skirtos mažinti perteklinį 
pajėgumą, kūrimą, modifikavimą ir 
valdymą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 88
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) kadangi perteklinis pajėgumas yra 
viena iš svarbiausių žuvų išteklių
pereikvojimo priežasčių, būtina imtis 
priemonių, siekiant pritaikyti Sąjungos 
žvejybos laivyną, atsižvelgiant į esamus 
išteklius; šiame kontekste EJRŽF turėtų 
remti perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemų, BŽP pristatytų kaip valdymo 
priemonės, skirtos mažinti perteklinį 
pajėgumą, kūrimą, modifikavimą ir 
valdymą;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 89
Françoise Grossetête
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Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) kadangi perteklinis pajėgumas yra 
viena iš svarbiausių žuvų išteklių 
pereikvojimo priežasčių, būtina imtis 
priemonių, siekiant pritaikyti Sąjungos 
žvejybos laivyną, atsižvelgiant į esamus 
išteklius; šiame kontekste EJRŽF turėtų 
remti perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemų, BŽP pristatytų kaip valdymo 
priemonės, skirtos mažinti perteklinį 
pajėgumą, kūrimą, modifikavimą ir 
valdymą;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Perleidžiamosios žvejybos koncesijos nėra tinkamas sprendimas siekiant atremti iššūkius, su 
kuriais susiduria žuvininkystės sektorius.

Pakeitimas 90
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) kadangi perteklinis pajėgumas yra 
viena iš svarbiausių žuvų išteklių 
pereikvojimo priežasčių, būtina imtis 
priemonių, siekiant pritaikyti Sąjungos 
žvejybos laivyną, atsižvelgiant į esamus 
išteklius; šiame kontekste EJRŽF turėtų 
remti perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemų, BŽP pristatytų kaip valdymo 
priemonės, skirtos mažinti perteklinį 
pajėgumą, kūrimą, modifikavimą ir 
valdymą;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 91
Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) kadangi perteklinis pajėgumas yra 
viena iš svarbiausių žuvų išteklių 
pereikvojimo priežasčių, būtina imtis 
priemonių, siekiant pritaikyti Sąjungos 
žvejybos laivyną, atsižvelgiant į esamus 
išteklius; šiame kontekste EJRŽF turėtų 
remti perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemų, BŽP pristatytų kaip valdymo 
priemonės, skirtos mažinti perteklinį 
pajėgumą, kūrimą, modifikavimą ir 
valdymą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 92
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) labai svarbu į EJRŽF įtraukti 
aplinkosauginius klausimus ir remti
išsaugojimo priemonių įgyvendinimą pagal 
BŽP, tuo pat metu turint omenyje, kad 
Sąjungos vandenyse egzistuoja skirtingos 
sąlygos. Dėl to yra svarbu plėtoti 
regionalizuotą požiūrį į išsaugojimo 
priemones;

(41) labai svarbu į EJRŽF įtraukti 
aplinkosauginius klausimus ir užtikrinti
išsaugojimo priemonių įgyvendinimą pagal 
BŽP ir Sąjungos aplinkos politiką, tuo pat 
metu turint omenyje, kad Sąjungos 
vandenyse egzistuoja skirtingos sąlygos.
Dėl to yra svarbu plėtoti regionalizuotą 
požiūrį į išsaugojimo priemones
valstybėms narėms, kurios bendrai vykdo 
žvejybos veiklą, bendradarbiaujant ir 
žuvininkystės lygmeniu užtikrinant 
nuoseklų požiūrį;

Or. en
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Pakeitimas 93
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) labai svarbu į EJRŽF įtraukti 
aplinkosauginius klausimus ir remti 
išsaugojimo priemonių įgyvendinimą pagal 
BŽP, tuo pat metu turint omenyje, kad 
Sąjungos vandenyse egzistuoja skirtingos 
sąlygos. Dėl to yra svarbu plėtoti 
regionalizuotą požiūrį į išsaugojimo 
priemones;

(41) labai svarbu į EJRŽF įtraukti 
aplinkosauginius klausimus ir remti 
išsaugojimo priemonių įgyvendinimą pagal 
BŽP, tuo pat metu turint omenyje, kad 
Sąjungos vandenyse egzistuoja skirtingos 
sąlygos. Dėl to yra svarbu plėtoti 
regionalizuotą požiūrį į išsaugojimo 
priemones, kuris sudarytų palankesnes 
sąlygas bendradarbiauti ir žuvininkystės 
lygmeniu nustatyti racionalizuotą 
valstybių narių, kurios bendrai vykdo 
žvejybos veiklą, politiką;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad visuose Europos vandenyse būtų laikomasi nuoseklaus požiūrio, valstybės narės, 
bendrai vykdančios žvejybos veiklą, kuriai bus nustatytas daugiametis planas, turėtų 
bendradarbiauti tarpusavyje, kad galėtų užtikrinti, kad nacionalinės nuostatos, t. y. su 
daugiamečiu planu susijusios išsaugojimo priemonės, būtų nuoseklios, suderintos ir atitiktų 
BŽP tikslus.

Pakeitimas 94
Georgios Koumoutsakos

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) labai svarbu į EJRŽF įtraukti 
aplinkosauginius klausimus ir remti 
išsaugojimo priemonių įgyvendinimą pagal 
BŽP, tuo pat metu turint omenyje, kad 
Sąjungos vandenyse egzistuoja skirtingos 
sąlygos. Dėl to yra svarbu plėtoti 

(41) labai svarbu į EJRŽF įtraukti 
aplinkosauginius klausimus ir skatinti 
veiklą, kuria siekiama sumažinti klimato 
kaitos poveikį jūros, pakrančių bei salų 
aplinkoje ir prie jos prisitaikyti, ypatingą 
dėmesį skiriant šiuo požiūriu 
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regionalizuotą požiūrį į išsaugojimo 
priemones;

pažeidžiamiausioms sritims, remti 
išsaugojimo priemonių įgyvendinimą pagal 
BŽP, tuo pat metu turint omenyje, kad 
Sąjungos vandenyse egzistuoja skirtingos 
sąlygos. Dėl to yra svarbu plėtoti 
regionalizuotą požiūrį į išsaugojimo 
priemones;

Or. en

Pakeitimas 95
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) tuo pačiu metu EJRŽF turėtų remti 
žvejybos poveikį jūrų aplinkai, visų pirma 
skatinant ekologiškas naujoves, 
selektyvesnius žvejybos įrankius ir įrangą, 
taip pat priemones, kuriomis siekiama 
apsaugoti ir atkurti jūrų biologinę įvairovę 
bei ekosistemas ir jų atliekamas funkcijas, 
atsižvelgiant į ES biologinės įvairovės 
strategiją iki 2020 m.;

(42) tuo pačiu metu EJRŽF turėtų remti 
žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimą 
ir, jei įmanoma, panaikinimą, visų pirma 
skatinant ekologiškas naujoves, kurios, 
kaip įrodyta, padeda užtikrinti ilgalaikę 
ekologiškai tvarią žvejybą ir sumažinti 
žvejybos poveikį jūros aplinkai,
selektyvesnius žvejybos įrankius ir įrangą, 
taip pat priemones, kuriomis siekiama 
apsaugoti ir atkurti jūrų biologinę įvairovę 
bei ekosistemas ir jų atliekamas funkcijas,
kad iki 2015 m. žvejojamų rūšių 
populiacijos būtų atkurtos ir išlaikytos 
aukščiau lygių, kurie užtikrina didžiausią 
galimą tausios žvejybos laimikį ir iki 
2020 m. būtų pasiekta ir išlaikyta gera 
aplinkos būklė, atsižvelgiant į ES 
biologinės įvairovės strategiją iki 2020 m.;

Or. en

Pakeitimas 96
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) pagal BŽP nustatytą išmetimų planą, 
EJRŽF turėtų remti investicijas į žvejybos 
laivus, kuriomis siekiama geriau 
panaudoti nepageidaujamus žuvų kiekius, 
ir padidinti mažai panaudojamas sugautų 
žuvų dalis. Atsižvelgiant į išteklių 
skurdumą, siekiant padidinti sugaunamų 
žuvų vertę, EJRŽF taip pat turėtų paremti 
investicijas į žvejybos laivus, kuriomis 
siekiama padidinti sugaunamų žuvų 
komercinę vertę;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tokio pobūdžio investicijomis įtvirtinama esama padėtis ir paliekamas tas pats 
nepageidaujamo žuvų sugavimo kiekis. Išmetimo atgal į jūrą ar priegaudos problema 
nesprendžiama. Be to, bus itin sunku kontroliuoti perdirbimą laive. Investicijomis į žvejybos 
laivus turėtų būti siekiama padidinti selektyvumą ir kuo labiau sumažinti poveikį.

Pakeitimas 97
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) pagal BŽP nustatytą išmetimų planą, 
EJRŽF turėtų remti investicijas į žvejybos 
laivus, kuriomis siekiama geriau panaudoti
nepageidaujamus žuvų kiekius, ir 
padidinti mažai panaudojamas sugautų 
žuvų dalis. Atsižvelgiant į išteklių 
skurdumą, siekiant padidinti sugaunamų 
žuvų vertę, EJRŽF taip pat turėtų paremti 
investicijas į žvejybos laivus, kuriomis 
siekiama padidinti sugaunamų žuvų 
komercinę vertę;

(43) pagal BŽP nustatytą išmetimų 
uždraudimo planą EJRŽF turėtų remti 
investicijas į žvejybos įrankių
selektyvumą, kad būtų galima išvengti, 
kuo labiau sumažinti ir, jei įmanoma, 
panaikinti nepageidaujamą žuvų 
sugavimą, ir investicijas į žvejybos laivus, 
kuriomis siekiama geriau panaudoti
nepakankamai naudojamas sugautų žuvų 
dalis. Atsižvelgiant į išteklių skurdumą, 
siekiant padidinti sugaunamų žuvų vertę, 
EJRŽF taip pat turėtų paremti investicijas į 
žvejybos laivus, kuriomis siekiama 
padidinti sugaunamų žuvų komercinę 
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vertę;

Or. en

Pakeitimas 98
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) pagal BŽP nustatytą išmetimų planą,
EJRŽF turėtų remti investicijas į žvejybos 
laivus, kuriomis siekiama geriau panaudoti
nepageidaujamus žuvų kiekius, ir 
padidinti mažai panaudojamas sugautų 
žuvų dalis. Atsižvelgiant į išteklių 
skurdumą, siekiant padidinti sugaunamų 
žuvų vertę, EJRŽF taip pat turėtų paremti 
investicijas į žvejybos laivus, kuriomis 
siekiama padidinti sugaunamų žuvų 
komercinę vertę;

(43) pagal BŽP nustatytą išmetimų 
mažinimo planą EJRŽF turėtų remti 
investicijas į žvejybos laivus, kuriomis 
siekiama palaipsniui panaikinti 
nepageidaujamą sugavimą, geriau 
panaudoti sugautas nepageidaujamas 
žuvis ir nepakankamai naudojamas žuvų 
dalis. Atsižvelgiant į išteklių skurdumą, 
siekiant padidinti sugaunamų žuvų vertę, 
EJRŽF taip pat turėtų paremti investicijas į 
žvejybos laivus, perdirbimą ir pardavimą,
kuriomis siekiama padidinti sugaunamų 
žuvų komercinę vertę;

Or. es

Pakeitimas 99
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) pagal BŽP nustatytą išmetimų planą, 
EJRŽF turėtų remti investicijas į žvejybos 
laivus, kuriomis siekiama geriau panaudoti 
nepageidaujamus žuvų kiekius, ir padidinti 
mažai panaudojamas sugautų žuvų dalis.
Atsižvelgiant į išteklių skurdumą, siekiant 
padidinti sugaunamų žuvų vertę, EJRŽF 
taip pat turėtų paremti investicijas į 

(43) siekiant stipriai sumažinti į jūrą 
išmetamų žuvų kiekį, EJRŽF turėtų remti 
investicijas į žvejybos laivus, kuriomis 
siekiama geriau panaudoti 
nepageidaujamus žuvų kiekius, ir padidinti 
mažai panaudojamas sugautų žuvų dalis.
Atsižvelgiant į išteklių skurdumą, siekiant 
padidinti sugaunamų žuvų vertę, EJRŽF 
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žvejybos laivus, kuriomis siekiama 
padidinti sugaunamų žuvų komercinę 
vertę;

taip pat turėtų paremti investicijas į 
žvejybos laivus, kuriomis siekiama 
padidinti sugaunamų žuvų komercinę 
vertę;

Or. fr

Pagrindimas

Nėra prasmės visiškai uždrausti išmesti žuvis į jūrą, nes žvejams būtų neįmanoma įgyvendinti 
šio draudimo.

Pakeitimas 100
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) atsižvelgiant į žvejybos uostų, 
švartavimosi vietų ir priedangų svarbą, 
EJRŽF turėtų remti atitinkamas 
investicijas, visų pirma tokias, kuriomis 
siekiama padidinti energijos vartojimo 
efektyvumą, aplinkos apsaugą, galutinio 
produkto kokybę, taip pat saugos ir darbo 
sąlygas;

(44) atsižvelgiant į žvejybos uostų, 
švartavimosi vietų ir priedangų svarbą, 
EJRŽF turėtų remti atitinkamas 
investicijas, visų pirma tokias, kuriomis 
siekiama padidinti sugautų žuvų kiekio 
registravimą, energijos vartojimo 
efektyvumą, aplinkos apsaugą, galutinio 
produkto kokybę, atsižvelgiant į 
Reglamento dėl bendros žuvininkystės 
politikos 15 straipsnyje nustatytą 
iškrovimo prievolę, taip pat saugos ir darbo 
sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 101
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
44 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44a) EJRŽF turėtų remti suderinto žuvų 
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išteklių atkūrimo teritorijų, kuriose 
draudžiama be kokia žvejybos veikla, 
tinklo sukūrimą, kuris apimtų žvejybos 
našumui svarbias teritorijas, ypač žuvų 
išteklių veisimosi, neršto ir maitinimosi 
teritorijas;

Or. en

Pakeitimas 102
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) Sąjungos mastu labai svarbu, kad būtų 
pasiekta tvari pusiausvyra tarp gėlo 
vandens išteklių ir jų naudojimo; todėl, 
atsižvelgiant į poveikį aplinkai ir 
užtikrinant, kad šie sektoriai išlaikytų 
ekonominį gyvybingumą, nuostatos turi 
deramai remti žvejybą vidaus vandenyse;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. es

Pakeitimas 103
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) Sąjungos mastu labai svarbu, kad būtų 
pasiekta tvari pusiausvyra tarp gėlo 
vandens išteklių ir jų naudojimo; todėl, 
atsižvelgiant į poveikį aplinkai ir 
užtikrinant, kad šie sektoriai išlaikytų 
ekonominį gyvybingumą, nuostatos turi 
deramai remti žvejybą vidaus vandenyse;

(45) Sąjungos mastu labai svarbu, kad būtų 
pasiekta tvari pusiausvyra tarp gėlo 
vandens išteklių ir jų naudojimo; todėl, 
atsižvelgiant į poveikį aplinkai siekiant 
užtikrinti, kad šie sektoriai išlaikytų 
ekonominį gyvybingumą, nuostatos turi 
deramai remti žvejybą vidaus vandenyse;

Or. en
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Pakeitimas 104
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) pagal Komisijos parengtą Europos 
akvakultūros darnios plėtros strategiją, 
BŽP tikslus ir strategiją „Europa 2020“, 
EJRŽF turėtų remti tvarią akvakultūros 
pramonės aplinkosauginę, ekonominę ir 
socialinę plėtrą;

(46) pagal Komisijos parengtą Europos 
akvakultūros darnios plėtros strategiją, 
BŽP tikslus ir strategiją „Europa 2020“, 
EJRŽF turėtų remti aplinkos, ekonominiu 
ir socialiniu požiūriu tvarų vystymąsi ir
akvakultūros pramonės valdymą, ypatingą 
dėmesį skiriant ekologinei, uždaros 
sistemos akvakultūrai;

Or. en

Pakeitimas 105
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) akvakultūra prisideda prie augimo ir 
darbo vietų kūrimo pakrančių ir kaimo 
regionuose. Todėl yra svarbu, kad EJRŽF 
būtų pasiekiamas akvakultūros įmonėms, 
ypač MVĮ, ir prisidėtų prie naujų 
akvakultūros ūkininkų įtraukimo į verslą.
Siekiant padidinti konkurencingumą ir 
ekonominius akvakultūros rezultatus, 
svarbu skatinti naujoves ir verslumą. Todėl 
EJRŽF turėtų remti naujovišką veiklą ir 
verslo plėtrą, ypač ne maistui skirtą ir 
lengvatinio apmokestinimo akvakultūrą;

(47) akvakultūra prisideda prie augimo ir 
darbo vietų kūrimo pakrančių ir kaimo 
regionuose. Todėl yra svarbu, kad EJRŽF 
būtų pasiekiamas tvarioms akvakultūros 
įmonėms, ypač MVĮ, ir prisidėtų prie naujų 
akvakultūros ūkininkų įtraukimo į verslą.
Siekiant padidinti konkurencingumą ir 
ekonominius akvakultūros rezultatus, 
svarbu skatinti naujoves ir verslumą. Todėl 
EJRŽF turėtų remti tvarią, naujovišką 
veiklą ir verslo plėtrą, padedančią 
užtikrinti, kad akvakultūra būtų tvari ir 
atitiktų Vandens, Buveinių, Poveikio 
aplinkai vertinimo ir Jūrų strategijos 
pagrindų direktyvas.

Or. en
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Pakeitimas 106
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) naujos pajamų, gaunamų iš 
akvakultūros veiklos, formos, jau įrodė 
pakeliančios verslo plėtros vertę. Todėl 
EJRŽF turėtų paremti šią papildomą (ne 
akvakultūros) veiklą, pavyzdžiui 
meškeriojimo turizmą, šviečiamąją ir 
aplinkosauginę veiklą;

(48) naujos pajamų, gaunamų iš 
akvakultūros veiklos, formos, jau įrodė 
pakeliančios verslo plėtros vertę. Todėl 
EJRŽF turėtų paremti šią papildomą (ne 
akvakultūros) veiklą, pavyzdžiui 
meškeriojimo turizmą, akvakultūros 
turizmą, kuriuo skatinamas akvakultūros 
sektorius ir jo produktai, bei šviečiamąją ir 
aplinkosauginę veiklą;

Or. es

Pakeitimas 107
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) atsižvelgiant į būtinybę nustatyti 
tinkamiausias akvakultūros plėtrai sritis ir 
turint omenyje vandens ir erdvės 
prieinamumą, EJRŽF turėtų remti 
nacionalines valdžios institucijas, šioms 
priimant strateginius sprendimus
nacionaliniu lygmeniu;

(50) atsižvelgiant į būtinybę nustatyti 
tinkamiausias akvakultūros plėtrai sritis ir 
turint omenyje vandens ir erdvės 
prieinamumą, EJRŽF turėtų remti 
nacionalines ir regionines valdžios 
institucijas, šioms priimant jų įgaliojimus 
atitinkančius strateginius sprendimus;

Or. es

Pakeitimas 108
Kriton Arsenis
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Pasiūlymas dėl reglamento
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) atsižvelgiant į būtinybę nustatyti 
tinkamiausias akvakultūros plėtrai sritis ir 
turint omenyje vandens ir erdvės 
prieinamumą, EJRŽF turėtų remti 
nacionalines valdžios institucijas, šioms 
priimant strateginius sprendimus 
nacionaliniu lygmeniu;

(50) atsižvelgiant į būtinybę nustatyti 
tinkamiausias akvakultūros plėtrai sritis ir 
turint omenyje vandens ir erdvės 
prieinamumą, EJRŽF turėtų remti 
nacionalines valdžios institucijas, šioms 
priimant strateginius sprendimus 
nacionaliniu lygmeniu atsižvelgiant į ES 
pakrančių zonos valdymo ir jūrų erdvės 
valdymo politiką;

Or. en

Pakeitimas 109
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Pasiūlymas dėl reglamento
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51) investicijos į žmogiškąjį kapitalą taip 
pat svarbios norint padidinti 
konkurencingumą ir akvakultūros veiklos 
ekonominius rezultatus. Taigi, EJRŽF 
turėtų remti mokymąsi visą gyvenimą bei 
tinklų kūrimą ir konsultacines paslaugas, 
kurios padėtų tobulinti visą ūkio subjektų 
veiklą ir konkurencingumą;

(51) investicijos į žmogiškąjį kapitalą taip 
pat svarbios norint padidinti 
konkurencingumą ir akvakultūros veiklos 
ekonominius rezultatus. Taigi, EJRŽF 
turėtų remti mokymąsi visą gyvenimą bei 
tinklų kūrimą ir konsultacines paslaugas, 
kurios padėtų sumažinti akvakultūros 
veiklos poveikį aplinkai bei tobulinti visą 
ūkio subjektų veiklą ir konkurencingumą;

Or. en

Pakeitimas 110
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
52 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) siekiant skatinti aplinką tausojančią 
akvakultūrą, EJRŽF turėtų remti 
akvakultūros veiklą, kurią vykdant labai 
tausojama aplinka, akvakultūros įmonės 
pereina prie ekologiško valdymo, 
naudojamos audito schemos, taip pat 
pereinama prie ekologinės akvakultūros.
Tuo pat metu EJRŽF taip pat turėtų remti 
akvakultūrą, teikiančią specialias 
aplinkosaugos paslaugas;

(52) siekiant skatinti aplinką tausojančią 
akvakultūrą, EJRŽF turėtų remti 
akvakultūros veiklą, kurią vykdant labai 
tausojama aplinka, akvakultūros įmonės 
pereina prie ekologiško valdymo, 
naudojamos audito schemos, taip pat 
pereinama prie tvarios akvakultūros.

Or. es

Pakeitimas 111
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) siekiant skatinti aplinką tausojančią 
akvakultūrą, EJRŽF turėtų remti 
akvakultūros veiklą, kurią vykdant labai 
tausojama aplinka, akvakultūros įmonės 
pereina prie ekologiško valdymo, 
naudojamos audito schemos, taip pat 
pereinama prie ekologinės akvakultūros.
Tuo pat metu EJRŽF taip pat turėtų remti 
akvakultūrą, teikiančią specialias 
aplinkosaugos paslaugas;

(52) siekiant skatinti aplinką tausojančią 
akvakultūrą, EJRŽF turėtų remti 
akvakultūros veiklą, grindžiamą 
ekosistema, kurią vykdant labai tausojama 
aplinka, akvakultūros įmonės pereina prie 
ekologiško valdymo, naudojamos audito 
schemos, taip pat pereinama prie 
ekologinės akvakultūros. Tuo pat metu 
EJRŽF taip pat turėtų remti akvakultūrą, 
teikiančią specialias aplinkosaugos 
paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 112
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
53 konstatuojamoji dalis



PE492.694v01-00 36/83 AM\907165LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53) atsižvelgiant į vartotojų apsaugos 
svarbą, EJRŽF turėtų užtikrinti deramą 
paramą ūkininkams, siekiant užkirsti kelią 
ar sušvelninti grėsmę visuomenės ir 
gyvūnų sveikatai, kurią gali kelti 
akvakultūros kultivavimas;

(53) atsižvelgiant į vartotojų apsaugos 
svarbą, EJRŽF turėtų užtikrinti deramą
paramą ūkininkams, siekiant užkirsti kelią 
ar sušvelninti grėsmę visuomenės ir 
gyvūnų sveikatai ir gerovei, kurią gali kelti 
akvakultūros kultivavimas;

Or. en

Pakeitimas 113
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
54 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(54) pripažįstant, kad investicijos į 
akvakultūros veiklą yra rizikingos, 
EJRŽF turėtų prisidėti prie verslo 
saugumo, remiant galimybes pasinaudoti 
išteklių draudimu ir taip apsaugant 
gamintojų pajamas, kai dėl gaivalinių 
nelaimių, neigiamo klimato poveikio, 
staigių vandens kokybės pokyčių, ligų ar 
apsikrėtimų kenkėjais, taip pat dėl
gamybos įrangos sunaikinimo 
prarandama labai daug produkcijos;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 114
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
61 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61) siekiant užtikrinti žuvininkystės ir 
akvakultūros gyvybingumą labai 

(61) siekiant užtikrinti žuvininkystės ir 
akvakultūros gyvybingumą labai 
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konkurencingoje rinkoje, svarbu nustatyti 
taisykles dėl paramos teikimo, 
įgyvendinant [Reglamentą (ES) Nr. ... dėl 
bendro žuvininkystės ir akvakultūros 
produktų rinkų organizavimo], taip pat dėl 
prekybos ir tvarkymo veiklos, kurią vykdo 
ūkio subjektai, siekdami kaip galima labiau 
padidinti žuvininkystės ir akvakultūros 
produktų vertę. Ypač reikėtų atkreipti 
dėmesį į veiklos, kuri apima gamybą, 
tvarkymą ir prekybos veiklą tiekimo 
grandinėje, skatinimą. Siekiant laikytis 
naujosios išmetimų draudimo politikos, 
EJRŽF taip pat turėtų remti 
nepageidaujamų sugautų žuvų tvarkymą.

konkurencingoje rinkoje, svarbu nustatyti 
taisykles dėl paramos teikimo, 
įgyvendinant [Reglamentą (ES) Nr. ... dėl 
bendro žuvininkystės ir akvakultūros 
produktų rinkų organizavimo], taip pat dėl 
prekybos ir tvarkymo veiklos, kurią vykdo 
ūkio subjektai, siekdami kaip galima labiau 
padidinti žuvininkystės ir akvakultūros 
produktų vertę. Ypač reikėtų atkreipti 
dėmesį į veiklos, kuri apima gamybą, 
tvarkymą ir prekybos veiklą tiekimo 
grandinėje, skatinimą.

Or. en

Pagrindimas

Parama neturėtų būti naudojama skatinamosioms priemonėms, susijusios su sugautomis 
nepageidaujamomis žuvimis.

Pakeitimas 115
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
61 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61) siekiant užtikrinti žuvininkystės ir 
akvakultūros gyvybingumą labai 
konkurencingoje rinkoje, svarbu nustatyti 
taisykles dėl paramos teikimo, 
įgyvendinant [Reglamentą (ES) Nr. ... dėl 
bendro žuvininkystės ir akvakultūros 
produktų rinkų organizavimo], taip pat dėl 
prekybos ir tvarkymo veiklos, kurią vykdo 
ūkio subjektai, siekdami kaip galima labiau 
padidinti žuvininkystės ir akvakultūros 
produktų vertę. Ypač reikėtų atkreipti 
dėmesį į veiklos, kuri apima gamybą, 
tvarkymą ir prekybos veiklą tiekimo 
grandinėje, skatinimą. Siekiant laikytis 
naujosios išmetimų draudimo politikos, 

(61) siekiant užtikrinti žuvininkystės ir 
akvakultūros gyvybingumą labai 
konkurencingoje rinkoje, svarbu nustatyti 
taisykles dėl paramos teikimo, 
įgyvendinant [Reglamentą (ES) Nr. ... dėl 
bendro žuvininkystės ir akvakultūros 
produktų rinkų organizavimo], taip pat dėl 
prekybos ir tvarkymo veiklos, kurią vykdo 
ūkio subjektai, siekdami kaip galima labiau 
padidinti žuvininkystės ir akvakultūros 
produktų vertę. Ypač reikėtų atkreipti 
dėmesį į veiklos, kuri apima gamybą, 
tvarkymą ir prekybos veiklą tiekimo 
grandinėje, skatinimą.
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EJRŽF taip pat turėtų remti 
nepageidaujamų sugautų žuvų tvarkymą;

Or. es

Pakeitimas 116
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
61 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61) siekiant užtikrinti žuvininkystės ir 
akvakultūros gyvybingumą labai 
konkurencingoje rinkoje, svarbu nustatyti 
taisykles dėl paramos teikimo, 
įgyvendinant [Reglamentą (ES) Nr. ... dėl 
bendro žuvininkystės ir akvakultūros 
produktų rinkų organizavimo], taip pat dėl 
prekybos ir tvarkymo veiklos, kurią vykdo 
ūkio subjektai, siekdami kaip galima labiau 
padidinti žuvininkystės ir akvakultūros 
produktų vertę. Ypač reikėtų atkreipti 
dėmesį į veiklos, kuri apima gamybą, 
tvarkymą ir prekybos veiklą tiekimo 
grandinėje, skatinimą. Siekiant laikytis 
naujosios išmetimų draudimo politikos, 
EJRŽF taip pat turėtų remti 
nepageidaujamų sugautų žuvų tvarkymą;

(61) siekiant užtikrinti žuvininkystės ir 
akvakultūros gyvybingumą labai 
konkurencingoje rinkoje, svarbu nustatyti 
taisykles dėl paramos teikimo, 
įgyvendinant [Reglamentą (ES) Nr. ... dėl 
bendro žuvininkystės ir akvakultūros 
produktų rinkų organizavimo], taip pat dėl 
prekybos ir tvarkymo veiklos, kurią vykdo 
ūkio subjektai, siekdami kaip galima labiau 
padidinti žuvininkystės ir akvakultūros 
produktų vertę. Ypač reikėtų atkreipti 
dėmesį į veiklos, kuri apima gamybą, 
tvarkymą ir prekybos veiklą tiekimo 
grandinėje, skatinimą. Siekiant laikytis 
naujosios išmetimų draudimo politikos, 
EJRŽF taip pat turėtų remti 
nepageidaujamų sugautų žuvų
registravimą ir tvarkymą ir finansuoti 
valdžios institucijų pardavimui taikomas 
skatinamąsias priemones, atitinkančias 
išmetimo į jūrą uždraudimo ir priegaudos 
sumažinimo iki minimumo tikslus, pvz., 
viešojo fondo, kuris valdys pajamas iš 
išmetimo į jūrą uždraudimo ir paskirstys 
šias pajamas, kad būtų padengtos 
mokslinių konsultacijų, žuvų išteklių 
vertinimo ir stebėsenos bei kontrolės 
išlaidos, įsteigimą,;

Or. en
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Pakeitimas 117
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
62 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(62) reikėtų teikti pirmenybę gamintojų 
organizacijoms ir gamintojų organizacijų 
asociacijoms, teikiant joms paramą.
Kompensacija už paramą sandėliavimui ir 
pagalba gamybos ir prekybos planams 
turėtų palaipsniui būti mažinama, nes šios 
paramos reikšmė sumažėjo, atsižvelgiant į 
besikeičiančią Sąjungos rinkos struktūrą 
šios rūšies produktams ir augančią stiprių 
gamintojų organizacijų svarbą;

(62) reikėtų teikti pirmenybę gamintojų 
organizacijoms ir kitoms 
atstovaujamosioms žvejybos 
organizacijoms, ypač žvejų asociacijoms, 
ir gamintojų organizacijų asociacijoms, 
teikiant joms paramą;

Or. es

Pakeitimas 118
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
62 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(62) reikėtų teikti pirmenybę gamintojų 
organizacijoms ir gamintojų organizacijų 
asociacijoms, teikiant joms paramą. 
Kompensacija už paramą sandėliavimui ir 
pagalba gamybos ir prekybos planams 
turėtų palaipsniui būti mažinama, nes šios 
paramos reikšmė sumažėjo, atsižvelgiant į 
besikeičiančią Sąjungos rinkos struktūrą 
šios rūšies produktams ir augančią stiprių 
gamintojų organizacijų svarbą;

(62) reikėtų teikti pirmenybę gamintojų 
organizacijoms ir gamintojų organizacijų 
asociacijoms, teikiant joms paramą. 
Kompensacija už paramą sandėliavimui ir 
pagalba gamybos ir prekybos planams 
turėtų būti mažinama, nes šios paramos 
reikšmė sumažėjo, atsižvelgiant į 
besikeičiančią Sąjungos rinkos struktūrą 
šios rūšies produktams ir augančią stiprių 
gamintojų organizacijų svarbą;

Or. en

Pagrindimas

Gamintojų organizacijos dabar galiojančios finansinės programos metu per mažai naudojasi 
pagal šią priemonę finansuojama parama. Užuot toliau finansavus šią priemonę, palaipsniui 
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reikėtų iš viso panaikinti paramą sandėliavimui, ypač atsižvelgiant į tai, kad (taikant nukrypti 
leidžiančią nuostatą) ES 100-u proc. apmoka šios priemonės finansavimą ir ši parama 
taikoma tik komercinių rūšių žuvims.

Pakeitimas 119
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
63 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(63) pripažįstant augančią konkurenciją, su 
kuria susiduria smulkūs pakrančių žvejai, 
EJRŽF turėtų paremti smulkių pakrančių 
žvejų verslumo iniciatyvas, keliančias 
pagaunamų žuvų vertę, visų pirma jų 
pagaunamų žuvų tvarkymą ar tiesioginę 
rinkodarą;

(63) pripažįstant augančią konkurenciją, su 
kuria susiduria pakrančių žvejai, EJRŽF 
turėtų paremti smulkių pakrančių žvejų 
verslumo iniciatyvas, keliančias 
pagaunamų žuvų vertę, visų pirma jų 
pagaunamų žuvų tvarkymą ar tiesioginę 
rinkodarą;

Or. es

Pakeitimas 120
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
69 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(69) labai svarbu, kad valstybės narės ir 
ūkio subjektai būtų taip aprūpinti, kad 
vykdoma kontrolė atitiktų aukštus 
standartus, ir taip atitiktų bendrosios 
žuvininkystės politikos taisykles, sudarant 
sąlygas tausiam gyvųjų vandens išteklių 
panaudojimui; todėl EJRŽF turėtų remti 
valstybes nares ir ūkio subjektus pagal 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009.
Įtvirtinant taisyklių laikymosi kultūrą, šia 
parama taip pat būtų prisidedama prie 
tvarios plėtros;

(69) atsižvelgiant į skirtingų žvejybos 
rajonų ypatumus ir ekonominį 
atitinkamos įrangos veiksmingumą, labai 
svarbu, kad valstybės narės ir ūkio 
subjektai būtų taip aprūpinti, kad vykdoma 
kontrolė atitiktų aukštus standartus, ir taip 
atitiktų bendrosios žuvininkystės politikos 
taisykles, sudarant sąlygas tausiam gyvųjų 
vandens išteklių panaudojimui; todėl 
EJRŽF turėtų remti valstybes nares ir ūkio 
subjektus pagal Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1224/2009. Įtvirtinant taisyklių 
laikymosi kultūrą, šia parama taip pat būtų 
prisidedama prie tvarios plėtros;



AM\907165LT.doc 41/83 PE492.694v01-00

LT

Or. es

Pakeitimas 121
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
69 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(69) labai svarbu, kad valstybės narės ir 
ūkio subjektai būtų taip aprūpinti, kad
vykdoma kontrolė atitiktų aukštus 
standartus, ir taip atitiktų bendrosios 
žuvininkystės politikos taisykles, sudarant 
sąlygas tausiam gyvųjų vandens išteklių 
panaudojimui; todėl EJRŽF turėtų remti 
valstybes nares ir ūkio subjektus pagal 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009.
Įtvirtinant taisyklių laikymosi kultūrą, šia 
parama taip pat būtų prisidedama prie 
tvarios plėtros;

(69) labai svarbu, kad valstybės narės ir 
ūkio subjektai būtų taip aprūpinti, kad
galėtų nuolat vykdyti kontrolę ir kad ši
atitiktų aukštus standartus ir taip atitiktų 
bendrosios žuvininkystės politikos 
taisykles, sudarant sąlygas tausiam gyvųjų 
vandens išteklių panaudojimui; todėl 
EJRŽF turėtų remti valstybes nares ir ūkio 
subjektus pagal Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1224/2009. Įtvirtinant taisyklių 
laikymosi kultūrą, šia parama taip pat būtų 
prisidedama prie tvarios plėtros;

Or. en

Pakeitimas 122
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
70 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(70) valstybėms narėms pagal Reglamentą
(EB) Nr. 861/2006 teikiama parama 
išlaidoms, susijusioms su Sąjungos 
kontrolės sistema, turėtų būti toliau
teikiama per EJRŽF, laikantis vieno fondo 
logikos;

(70) valstybėms narėms pagal Reglamentą
(EB) Nr. 861/2006 teikiama parama 
išlaidoms, susijusioms su Sąjungos 
kontrolės sistema, vykdoma EJRŽF, turėtų 
būti padidinta, laikantis vieno fondo 
logikos;

Or. en
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Pakeitimas 123
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
73 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(73) reikėtų nustatyti taisykles dėl paramos 
žuvininkystės duomenų rinkimui, 
tvarkymui ir naudojimui, kaip įtvirtinta 
daugiametėje Sąjungos programoje, visų 
pirma siekiant paremti nacionalines 
programas ir duomenų, skirtų mokslinei 
analizei ir BŽP įgyvendinimui, tvarkymą ir 
panaudojimą. Valstybėms narėms pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 861/2006 teikiama 
parama, kompensuojant išlaidas, susijusias 
su žuvininkystės duomenų rinkimu, 
tvarkymu ir panaudojimu, turi būti tęsiama 
per EJRŽF, laikantis vieno fondo logikos;

(73) reikėtų nustatyti taisykles dėl paramos 
žuvininkystės duomenų rinkimui, 
tvarkymui ir naudojimui, kaip įtvirtinta 
daugiametėje Sąjungos programoje, visų 
pirma siekiant paremti nacionalines 
programas ir duomenų, skirtų mokslinei 
analizei ir BŽP įgyvendinimui, tvarkymą ir 
panaudojimą. Valstybėms narėms pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 861/2006 teikiama 
parama, kompensuojant išlaidas, susijusias 
su žuvininkystės duomenų rinkimu, 
tvarkymu ir panaudojimu, vykdoma 
EJRŽF, turėtų būti padidinta, laikantis 
vieno fondo logikos;;

Or. en

Pakeitimas 124
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
73 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(73) reikėtų nustatyti taisykles dėl paramos 
žuvininkystės duomenų rinkimui, 
tvarkymui ir naudojimui, kaip įtvirtinta 
daugiametėje Sąjungos programoje, visų 
pirma siekiant paremti nacionalines 
programas ir duomenų, skirtų mokslinei 
analizei ir BŽP įgyvendinimui, tvarkymą ir 
panaudojimą. Valstybėms narėms pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 861/2006 teikiama 
parama, kompensuojant išlaidas, susijusias 
su žuvininkystės duomenų rinkimu, 
tvarkymu ir panaudojimu, turi būti tęsiama 
per EJRŽF, laikantis vieno fondo logikos;

(73) reikėtų nustatyti taisykles dėl paramos 
žuvininkystės duomenų rinkimui, 
tvarkymui ir naudojimui, kaip įtvirtinta 
daugiametėje Sąjungos programoje, visų 
pirma siekiant paremti nacionalines ir 
regionines programas ir duomenų, skirtų 
mokslinei analizei ir BŽP įgyvendinimui, 
tvarkymą ir panaudojimą. Valstybėms 
narėms pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 861/2006 teikiama parama, 
kompensuojant išlaidas, susijusias su 
žuvininkystės duomenų rinkimu, tvarkymu 
ir panaudojimu, vykdoma EJRŽF, turėtų 
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būti tęsiama, laikantis vieno fondo logikos;

Or. es

Pakeitimas 125
Georgios Koumoutsakos

Pasiūlymas dėl reglamento
75 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(75) IJP tikslas yra remti tvarų jūrų ir 
vandenynų panaudojimą ir plėtoti 
koordinuojamą, nuoseklų ir skaidrų 
sprendimų priėmimą, kiek tai susiję su 
politika, kuri daro poveikį vandenynams, 
jūroms, saloms, pakrančių ir atokiausiems 
regionams ir jūros sektoriams, atsižvelgiant 
į Komisijos komunikatą „Integruota jūrų 
politika Europos Sąjungai“;

(75) IJP tikslas yra remti tvarų jūrų ir 
vandenynų panaudojimą ir plėtoti 
koordinuojamą, nuoseklų ir skaidrų 
sprendimų priėmimą, kiek tai susiję su 
politika, kuri daro poveikį vandenynams, 
jūroms, saloms, pakrančių ir atokiausiems 
regionams ir jūros sektoriams, atsižvelgiant 
į 2011 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 1255/2011, kuriuo sukuriama 
integruotos jūrų politikos tolesnio vystymo 
paramos programa1 ir į Komisijos 
komunikatą „Integruota jūrų politika 
Europos Sąjungai“;

__________________
1 OL L 321, 2011 12 5, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 126
Georgios Koumoutsakos

Pasiūlymas dėl reglamento
76 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(76) siekiant įgyvendinti ir toliau plėtoti 
Europos Sąjungos integruotą jūrų politiką, 
būtinas nuolatinis finansavimas, kaip 
nurodė Taryba, Europos Parlamentas ir 

(76) siekiant įgyvendinti ir toliau plėtoti 
Europos Sąjungos integruotą jūrų politiką, 
būtinas nuolatinis finansavimas, kaip
nurodyta 2011 m. lapkričio 30 d. Europos 
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regionų komitetas; Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. 1255/2011, kuriuo sukuriama 
integruotos jūrų politikos tolesnio vystymo 
paramos programa1 ir kaip savo 
pareiškimuose nurodė Taryba, Europos 
Parlamentas ir Regionų komitetas. Jūrų 
klausimų sprendimas teikiant finansinę 
paramą IJP priemonėms turės didelės 
įtakos ekonominei, socialinei ir teritorinei 
sanglaudai;
__________________
1 OL L 321, 2011 12 5, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 127
Georgios Koumoutsakos

Pasiūlymas dėl reglamento
76a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(76a) Šiuo požiūriu EJRŽF turėtų būti 
skirtas tiriamajam darbui, susijusiam su 
veiksmais, kuriais siekiama skatinti 
strateginius IJP tikslus, tinkamai 
atsižvelgiant į jų bendrą poveikį ir 
remiantis ekosistemų metodu bei 
atsižvelgiant į tvarų ekonomikos augimą, 
užimtumą, naujoves ir konkurencingumą 
pakrančių, salų bei atokiausiuose 
regionuose ir IJP tarptautinio aspekto 
propagavimą, remti;

Or. en

Pakeitimas 128
Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
77 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(77) EJRŽF turėtų remti integruoto jūrų 
valdymo skatinimą visais lygmenimis, visų 
pirma keičiantis gerąja patirtimi ir 
tobulinant bei įgyvendinant jūros baseino 
strategijas. Šiomis strategijomis siekiama 
sukurti integruotą sistemą bendriems 
Europos jūrų baseinų iššūkiams ir 
sustiprinti suinteresuotųjų šalių 
bendradarbiavimą, siekiant kaip galima 
labiau panaudoti Sąjungos finansines 
priemones ir fondus ir prisidėti prie 
Sąjungos ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos;

(77) EJRŽF turėtų remti integruoto jūrų 
valdymo skatinimą visais lygmenimis, visų 
pirma keičiantis gerąja patirtimi ir 
tobulinant bei įgyvendinant jūros baseino 
strategijas. Šiomis strategijomis siekiama 
sukurti integruotą sistemą bendriems 
Europos jūrų baseinų iššūkiams ir 
sustiprinti suinteresuotųjų šalių 
bendradarbiavimą, siekiant kaip galima 
labiau panaudoti Sąjungos finansines 
priemones ir fondus ir prisidėti prie 
Sąjungos ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos bei aplinkos 
tvarumo;

Or. en

Pakeitimas 129
Georgios Koumoutsakos

Pasiūlymas dėl reglamento
77 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(77) EJRŽF turėtų remti integruoto jūrų 
valdymo skatinimą visais lygmenimis, visų 
pirma keičiantis gerąja patirtimi ir 
tobulinant bei įgyvendinant jūros baseino 
strategijas. Šiomis strategijomis siekiama 
sukurti integruotą sistemą bendriems 
Europos jūrų baseinų iššūkiams ir 
sustiprinti suinteresuotųjų šalių 
bendradarbiavimą, siekiant kaip galima 
labiau panaudoti Sąjungos finansines 
priemones ir fondus ir prisidėti prie 
Sąjungos ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos;

(77) EJRŽF turėtų remti integruoto jūrų 
valdymo skatinimą visais lygmenimis, visų 
pirma keičiantis gerąja patirtimi ir 
tobulinant bei įgyvendinant jūros baseino 
strategijas. Šiomis strategijomis siekiama 
sukurti integruotą sistemą bendriems 
Europos jūrų baseinų iššūkiams ir 
sustiprinti suinteresuotųjų šalių 
bendradarbiavimą, siekiant kaip galima 
labiau panaudoti Sąjungos finansines
priemones ir fondus ir prisidėti prie 
Sąjungos ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos. Todėl labai svarbu 
gerinti ir tvirtinti išorinį 
bendradarbiavimą ir koordinavimą, 
susijusį su IJP tikslais, remiantis 
Jungtinių Tautų Jūrų teisės konvencija 
(angl. UNCLOS);
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Or. en

Pakeitimas 130
Georgios Koumoutsakos

Pasiūlymas dėl reglamento
80 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(80) EJRŽF turėtų toliau remti tvarų 
ekonominį augimą, užimtumą, naujoves, ir 
konkurencingumą jūrų sektoriuose ir
pakrantės regionuose. Tai ypač svarbu, 
norint identifikuoti kliūtis teisės aktuose ir 
trūkstamus įgūdžius, kurie užkerta kelią 
augimui besiformuojančiuose ir 
perspektyviuose jūrų sektoriuose, taip pat 
veiklą, kuria siekiama paskatinti 
investicijas ir technologines naujoves, 
būtinas norint padidinti verslo potencialą, 
susijusį su jūrų ir jūrininkystės
programomis;

(80) EJRŽF turėtų toliau remti tvarų 
ekonominį augimą, užimtumą, naujoves, ir 
konkurencingumą jūrų sektoriuose ir
Sąjungos pakrančių, salų bei 
atokiausiuose regionuose. Todėl svarbu 
skatinti plėtoti pakrančių, jūrų ir salų 
turizmą. Ypač svarbu identifikuoti kliūtis 
teisės aktuose ir trūkstamus įgūdžius, kurie 
užkerta kelią augimui besiformuojančiuose 
ir perspektyviuose jūrų sektoriuose, taip 
pat veiklą, kuria siekiama paskatinti 
investicijas ir technologines naujoves, 
būtinas norint padidinti verslo potencialą, 
susijusį su jūrų ir jūrininkystės 
programomis;

Or. en

Pakeitimas 131
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
88 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(88) atsižvelgiant į biologinių jūrų išteklių 
išsaugojimo ir jūrų išteklių apsaugos 
reikšmę, ypač apsaugant nuo neteisėtos 
žvejybos, ir pagal Žaliosios knygos dėl 
BŽP reformos išvadas ūkio subjektai, 
nesilaikantys BŽP taisyklių, ypač 
kenkiantys susijusiems ištekliams ir dėl to 
keliantys didelę grėsmę gyvųjų biologinių 

(88) atsižvelgiant į biologinių jūrų išteklių 
išsaugojimo ir jūrų išteklių apsaugos 
reikšmę, ypač apsaugant nuo neteisėtos 
žvejybos, ūkio subjektai, nesilaikantys 
BŽP taisyklių, ir tie, kurie verčiasi NNN 
žvejyba, negali gauti paramos iš EJRŽF.
Sąjungos finansavimas jokiame etape, nuo 
atrankos iki veiklos įgyvendinimo, negali 
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jūrų išteklių tausiam naudojimui, t. y. 
taip, kad žvejojamų išteklių populiacijos 
būtų atkuriamos ir išlaikomos aukščiau 
lygių, užtikrinančių DGTŽL, ir tie, kurie 
verčiasi NNN žvejyba, negali gauti 
paramos iš EJRŽF. Sąjungos finansavimas 
jokiame etape, nuo atrankos iki veiklos 
įgyvendinimo, negali būti suteikiamas 
nesilaikantiems viešojo intereso dėl jūrų 
biologinių išteklių išsaugojimo, nustatyto 
BŽP reglamento tiksluose;

būti suteikiamas nesilaikantiems viešojo 
intereso dėl jūrų biologinių išteklių 
išsaugojimo, nustatyto BŽP reglamento 
tiksluose;

Or. es

Pakeitimas 132
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
88 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(88) atsižvelgiant į biologinių jūrų išteklių 
išsaugojimo ir jūrų išteklių apsaugos 
reikšmę, ypač apsaugant nuo neteisėtos 
žvejybos, ir pagal Žaliosios knygos dėl 
BŽP reformos išvadas ūkio subjektai, 
nesilaikantys BŽP taisyklių, ypač 
kenkiantys susijusiems ištekliams ir dėl to 
keliantys didelę grėsmę gyvųjų biologinių 
jūrų išteklių tausiam naudojimui, t. y. taip, 
kad žvejojamų išteklių populiacijos būtų 
atkuriamos ir išlaikomos aukščiau lygių, 
užtikrinančių DGTŽL, ir tie, kurie verčiasi 
NNN žvejyba, negali gauti paramos iš 
EJRŽF. Sąjungos finansavimas jokiame 
etape, nuo atrankos iki veiklos 
įgyvendinimo, negali būti suteikiamas 
nesilaikantiems viešojo intereso dėl jūrų 
biologinių išteklių išsaugojimo, nustatyto 
BŽP reglamento tiksluose;

(88) atsižvelgiant į biologinių jūrų išteklių 
išsaugojimo ir jūrų išteklių apsaugos 
reikšmę, ypač apsaugant nuo neteisėtos 
žvejybos, ir pagal Žaliosios knygos dėl 
BŽP reformos išvadas ūkio subjektai, 
nesilaikantys BŽP taisyklių, ypač 
kenkiantys susijusiems ištekliams, 
konkrečiai – tikslams iki 2015 m. atkurti 
žvejojamų rūšių populiacijas ir išlaikyti 
aukščiau lygių, kurie užtikrina DGTŽL, ir 
iki 2020 m. pasiekti ir išlaikyti gerą 
aplinkos būklę, ir dėl to keliantys didelę 
grėsmę gyvųjų biologinių jūrų išteklių 
tausiam naudojimui, ir tie, kurie verčiasi 
NNN žvejyba, negali gauti paramos iš 
EJRŽF. Sąjungos finansavimas jokiame 
etape, nuo atrankos iki veiklos 
įgyvendinimo, negali būti suteikiamas 
nesilaikantiems viešojo intereso dėl jūrų 
biologinių išteklių išsaugojimo, nustatyto 
BŽP reglamento tiksluose;

Or. en
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Pakeitimas 133
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
89 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(89) valstybės narės turėtų imtis tinkamų 
priemonių, kurios užtikrintų tinkamą 
valdymo ir kontrolės sistemų 
funkcionavimą. Šiuo tikslu kiekvienai 
veiklos programai reikia paskirti valdymo 
instituciją, mokėjimo instituciją ir 
sertifikavimo instituciją, aiškiai nurodant jų 
atsakomybes. Šios atsakomybės visų pirma 
turi būti susijusios su patikimu finansiniu
įgyvendinimu, vertinimo organizavimu, 
išlaidų sertifikavimu, auditu ir Sąjungos 
teisės laikymusi. Reikia numatyti 
reguliarius Komisijos ir atitinkamų 
nacionalinių institucijų susitikimus, 
siekiant stebėti pagalbos teikimą. Dėl 
valdymo ir kontrolės yra visų pirma būtina 
nustatyti sąlygas, kuriomis valstybės narės 
užtikrins, kad sistemos įdiegtos ir tinkamai 
funkcionuoja;

(89) valstybės narės turėtų imtis tinkamų 
priemonių, kurios užtikrintų tinkamą 
valdymo ir kontrolės sistemų 
funkcionavimą. Šiuo tikslu kiekvienai 
regioninei veiklos programai reikia 
paskirti valdymo instituciją, mokėjimo 
instituciją ir sertifikavimo instituciją, 
aiškiai nurodant jų atsakomybės sritis. Šios 
atsakomybės visų pirma turi būti susijusios 
su patikimu finansiniu įgyvendinimu, 
vertinimo organizavimu, išlaidų 
sertifikavimu, auditu ir Sąjungos teisės 
laikymusi. Reikia numatyti reguliarius 
Komisijos ir atitinkamų nacionalinių 
institucijų susitikimus, siekiant stebėti 
pagalbos teikimą. Dėl valdymo ir kontrolės 
yra visų pirma būtina nustatyti sąlygas, 
kuriomis valstybės narės užtikrins, kad 
sistemos įdiegtos ir tinkamai funkcionuoja;

Or. es

Pakeitimas 134
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
93 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(93) taisyklės ir procedūros, taikomos 
įsipareigojimams ir mokėjimams, turėtų 
būti supaprastintos, siekiant užtikrinti 
nuolatinį pinigų srautą. Išankstinis 4 proc.
EJRŽF įmokos finansavimas turėtų 
pagreitinti veiklos programos 

(93) taisyklės ir procedūros, taikomos 
įsipareigojimams ir mokėjimams, turėtų 
būti supaprastintos, siekiant užtikrinti 
nuolatinį pinigų srautą. Išankstinis 7 proc.
EJRŽF įmokos finansavimas turėtų 
pagreitinti veiklos programos 
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įgyvendinimą; įgyvendinimą;

Or. es

Pakeitimas 135
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
98 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(98) veiklos programos turėtų būti 
stebimos ir vertinamos, kad būtų užtikrinta 
jų kokybė ir parodyti rezultatai. Komisija 
turėtų nustatyti bendrąją stebėsenos ir 
vertinimo sistemą, kuria be kita ko būtų 
užtikrinta, kad atitinkami duomenys būtų 
prieinami laiku. Šiuo tikslu turėtų būti 
sudarytas rodiklių sąrašas, o EJRŽF 
poveikį Komisija turėtų įvertinti 
atsižvelgdama į konkrečius tikslus;

(98) veiklos programos turėtų būti 
stebimos ir vertinamos, kad būtų užtikrinta 
jų kokybė ir parodyti rezultatai. Komisija 
turėtų nustatyti bendrąją stebėsenos ir 
vertinimo sistemą, kuria be kita ko būtų 
užtikrinta, kad atitinkami duomenys būtų 
viešai prieinami laiku. Šiuo tikslu turėtų 
būti sudarytas rodiklių sąrašas, o EJRŽF 
poveikį Komisija turėtų įvertinti 
atsižvelgdama į konkrečius tikslus;

Or. en

Pakeitimas 136
Nikos Chrysogelos

Pasiūlymas dėl reglamento
101 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(101a) ypač svarbu užtikrinti, kad būtų 
laikomasi  ex ante sąlygų, susijusių su
administracinėmis galimybėmis atitikti 
žuvininkystės valdymo duomenų 
reikalavimus ir Sąjungos kontrolės, 
inspektavimo ir įgyvendinimo sistemos 
įgyvendinimu;

Or. en
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Pakeitimas 137
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) tvarų žuvininkystės rajonų vystymąsi ir 
vidaus vandenų žvejybą;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. es

Pakeitimas 138
Kriton Arsenis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) ir Jūrų strategijos pagrindų direktyvą 
(JSPD).

Or. en

Pakeitimas 139
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) žuvų išteklių atkūrimo teritorija –
valstybių narių pakrančių teritoriniuose 
vandenyse esanti aiškiai apibrėžta 
geografinė erdvė, įskaitant žuvų išteklių 
veisimosi, neršto ir maitinimosi teritorijas, 
kurioje draudžiama be kokia žvejybos 
veikla;

Or. en
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Pakeitimas 140
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) 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. 2930/861 4 ir 
5 straipsniuose, žvejybos įrankiai ir laive 
taikomas žvejybos metodas, taip pat 
žvejybos dienų skaičius;
1 OL L 274, 1986 9 25, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 141
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) žvejyba vidaus vandenyse – žvejyba 
komerciniais tikslais, kurią vykdo tik 
vidaus vandenyse plaukiojantys laivai ar
kiti žvejybai ant ledo naudojami įrenginiai;

(10) žvejyba vidaus vandenyse – žvejyba 
komerciniais tikslais, vykdoma tik iš 
vidaus vandenyse plaukiojančio laivo ar 
kitu būdu, ar kurią vykdo kiti žvejybai ant 
ledo naudojami įrenginiai;

Or. es

Pakeitimas 142
Kriton Arsenis
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 15 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) didžiausias galimas tausios žvejybos 
laimikis – didžiausias laimikis, kurį iš 
žuvų išteklių galima išžvejoti neribotą 
laiką nedarant žalos tų išteklių 
reprodukcijos pajėgumams ir neišsekinant 
išteklių, ir kuris reiškia mirtingumo dėl 
žvejybos lygį, kuriuo laipsniškai 
užtikrinamas didžiausias galimas tausios 
žvejybos laimikis (angl. FMSY), ir 
neršiančių išteklių biomasę, kuri pasiektų 
didžiausią tausų leidžiamą sužvejoti kiekį, 
kai mirtingumo dėl žvejybos koeficientas 
lygus FMSY (angl. SSBMSY);

Or. en

Pakeitimas 143
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 15 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15b) apytikrė vertė – 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 144
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 18 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) mažos apimties priekrantės žvejyba –
žvejyba žvejybos laivais, kurių bendras 
ilgis ne didesnis kaip 12 m ir kurie 
nenaudoja traukiamųjų žvejybos įrankių, 
išvardytų 2003 m. gruodžio 30 d. 
Komisijos reglamento (EB) Nr. 26/2004 
dėl Sąjungos žvejybos laivyno registro 
I priedo 3 lentelėje;

(18) pakrantės žvejyba – žvejyba žvejybos 
laivais vietos žvejybos teritorijose,
stiprinanti tradicinę socialinę žvejybos 
bendruomenių struktūrą, valdoma MVĮ ir 
šeimos įmonių, perduodama iš vienos 
kartos į kitą ir vykdoma kasdien, laive 
nešaldant ir neperdirbant sugautų žuvų;

Or. es

Pakeitimas 145
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 18 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) sugautos nepageidaujamos žuvys –
visa priegauda, kuri yra nepageidaujama 
dėl to, kad neturi komercinės vertės, arba 
dėl to, kad ta komercinė vertė menka, 
nesiekia mažiausio leidžiamo iškrauti 
dydžio arba yra saugomų rūšių;

Or. en

Pakeitimas 146
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 19 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) tik vidaus vandenyse plaukiojantys 
laivai – komercinei žvejybai vidaus 
vandenyse naudojami laivai, neįtraukti į 
Sąjungos žvejybos laivyno registrą.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. es

Pakeitimas 147
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) skatinti tvarią ir konkurencingą 
žuvininkystę ir akvakultūrą;

(a) užtikrinti, kad žvejybos ir akvakultūros 
veikla užtikrintų ilgalaikį ekologinį 
tvarumą, kuris yra būtina ekonominės ir 
socialinės plėtotės sąlyga ir padeda 
apsirūpinti maistu;

Or. en

Pakeitimas 148
Georgios Koumoutsakos

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) skatinti tvarią ir konkurencingą 
žuvininkystę ir akvakultūrą;

(a) skatinti konkurencingą žuvininkystę ir 
akvakultūrą, kuri būtų ekonomiškai 
gyvybinga, socialinė ir ekologiškai tvari;

Or. en

Pakeitimas 149
Kārlis Šadurskis
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) skatinti tvarią ir konkurencingą 
žuvininkystę ir akvakultūrą;

(a) skatinti tvarią ir konkurencingą 
žuvininkystę ir akvakultūrą, įskaitant 
perdirbimą;

Or. en

Pagrindimas

Jei norime pasiekti BŽP tikslų, Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo tikslas turėtų būti 
skatinti visų žuvininkystės sektorių, įskaitant žuvų perdirbimą, konkurencingumą.

Pakeitimas 150
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) užtikrinti, kad laiku būtų renkami ir 
sistemingai bei suderintai tvarkomi 
patikimi biologiniai, techniniai, 
ekologiniai, socialiniai ir ekonominiai 
duomenys, reikalingi siekiant įtvirtinti 
ekosistema grindžiamą žuvininkystės ir 
akvakultūros valdymą;

Or. en

Pakeitimas 151
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(db) užtikrinti, kad žuvininkystės ir 
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akvakultūros veikla atitiktų bendrąją 
žuvininkystės politiką ir Sąjungos 
aplinkos teisės aktus, ypač atsižvelgiant į 
kontrolės ir įsipareigojimų vykdymo 
užtikrinimą;

Or. en

Pakeitimas 152
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) ekonominio augimo, socialinės 
įtraukties, darbo vietų kūrimo ir darbo 
jėgos judumo skatinimas pakrančių ir 
vidaus bendruomenėse, priklausomose nuo 
žuvininkystės ir akvakultūros;

(a) tvaraus ekonominio augimo, socialinės 
įtraukties, darbo vietų kūrimo ir darbo 
jėgos judumo skatinimas pakrančių ir 
vidaus bendruomenėse, priklausomose nuo 
žuvininkystės ir akvakultūros;

Or. en

Pakeitimas 153
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) žuvininkystės plėtimas į kitus jūros 
ekonomikos sektorius ir jūros ekonomikos 
augimas, įskaitant klimato kaitos 
pasekmių švelninimą.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Žuvų išteklių valdymas ir klimato kaitos švelninimas yra dvi atskiros sritys, kurios turi būti 
traktuojamos atskirai.
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Pakeitimas 154
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Inovatyvios, konkurencingos ir 
žiniomis grindžiamos žuvininkystės 
skatinimas, didžiausią dėmesį skiriant 
šioms sritims:

(2) Inovatyvios, konkurencingos ir 
žiniomis grindžiamos žuvininkystės, 
įskaitant su ja susijusį perdirbimą,
skatinimas, didžiausią dėmesį skiriant 
šioms sritims:

Or. en

Pagrindimas

Sąjungos prioritetai turėtų apimti inovacijų, konkurencingumo ir žinių skatinimą visuose 
žuvininkystės sektoriuose, įskaitant žuvų perdirbimą.

Pakeitimas 155
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) parama technologinei plėtrai, 
inovacijoms ir žinių perdavimui stiprinti;

(a) parama technologinei plėtrai, 
inovacijoms ir žinių perdavimui stiprinti, 
jei tai nelemia pajėgumo didėjimo;

Or. en

Pakeitimas 156
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 punkto b papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) žuvininkystės konkurencingumo ir 
gyvybingumo didinimas, visų pirma 
smulkiojo pakrančių laivyno, ir saugos ir 
darbo sąlygų gerinimas;

(b) žuvininkystės konkurencingumo ir 
gyvybingumo didinimas, visų pirma 
pakrančių laivyno, ir saugos ir darbo 
sąlygų gerinimas;

Or. es

Pakeitimas 157
Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) žuvininkystės konkurencingumo ir 
gyvybingumo didinimas, visų pirma 
smulkiojo pakrančių laivyno, ir saugos ir 
darbo sąlygų gerinimas;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 158
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Inovatyvios, konkurencingos ir 
žiniomis grindžiamos akvakultūros 
skatinimas, didžiausią dėmesį skiriant 
šioms sritims:

(3) Tvarios, inovatyvios, konkurencingos ir 
žiniomis bei ekosistema grindžiamos 
akvakultūros skatinimas, didžiausią dėmesį 
skiriant šioms sritims:

Or. en

Pakeitimas 159
Kriton Arsenis
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) akvakultūros įmonių, visų pirma MVĮ, 
konkurencingumo ir gyvybingumo 
didinimas;

(b) akvakultūros įmonių, ekologinės 
akvakultūros ir ypač MVĮ tvarumo, 
konkurencingumo ir gyvybingumo 
didinimas;

Or. en

Pakeitimas 160
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Tvarios ir tausios žuvininkystės
skatinimas, didžiausią dėmesį skiriant 
šioms sritims:

(4) Tvaraus ir ekosistema grindžiamo
žuvininkystės valdymo užtikrinimas, 
didžiausią dėmesį skiriant šioms sritims:

Or. en

Pakeitimas 161
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) žuvininkystės poveikio jūrų aplinkai 
mažinimas;

(a) kuo didesnis žuvininkystės poveikio 
jūrų aplinkai mažinimas ir, jei įmanoma, 
panaikinimas;

Or. en
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Pakeitimas 162
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) jūrų biologinės įvairovės ir ekosistemų, 
įskaitant jų teikiamas paslaugas, apsauga ir 
atkūrimas.

(b) jūrų biologinės įvairovės ir ekosistemų, 
įskaitant jų teikiamas paslaugas, apsauga ir 
atkūrimas ir geros aplinkos būklės 
pasiekimas iki 2020 m.;

Or. en

Pakeitimas 163
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) kuo didesnis bet kokios priegaudos 
mažinimas ir, jei įmanoma, panaikinimas;

Or. en

Pakeitimas 164
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 punkto b b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(bb) užtikrinimas, kad žvejybos veikla 
atitiktų Sąjungos aplinkos teisės aktus, 
ypač Direktyvą 2008/56/EB, Direktyvą 
1992/43/EEB ir Direktyvą 2009/147/EB;

Or. en
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Pakeitimas 165
Linda McAvan, Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 punkto b c papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(bc) geros aplinkos būklės pasiekimas, 
kaip apibrėžta Jūrų strategijos pagrindų 
direktyvoje;

Or. en

Pagrindimas

EJRŽF taip pat turėtų siekti tikslo iki 2020 m. pasiekti gerą aplinkos būklę, kaip nurodyta 
Jūrų strategijos pagrindų direktyvoje.

Pakeitimas 166
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Tvarios ir tausios akvakultūros 
skatinimas, didžiausią dėmesį skiriant 
šioms sritims:

(5) Tvarios, ekosistema grindžiamos ir 
tausios akvakultūros skatinimas, didžiausią 
dėmesį skiriant šioms sritims:

Or. en

Pakeitimas 167
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 punkto a a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) akvakultūros poveikio jūrų, 
sausumos ir gėlo vandens ekosistemoms 
vertinimas, mažinimas ir, jei įmanoma, 
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panaikinimas;

Or. en

Pakeitimas 168
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) akvakultūros, kai užtikrinama aukšto 
lygio aplinkos apsauga, skatinimas ir 
gyvūnų sveikatos bei jų gerovės ir 
visuomenės sveikatos bei saugos 
užtikrinimas.

(b) akvakultūros, kai užtikrinama aukšto 
lygio aplinkos apsauga, skatinimas ir 
gyvūnų sveikatos bei jų gerovės ir 
visuomenės sveikatos bei saugos 
užtikrinimas, didžiausią dėmesį skiriant 
žolėdžių rūšių akvakultūrai, žmonėms 
vartoti skirto maisto gamybai ir ekologinei 
akvakultūrai.

Or. en

Pakeitimas 169
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) užtikrinant, kad akvakultūros plėtotė 
atitiktų Direktyvos 2008/56/EB tikslus.

Or. en

Pakeitimas 170
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6 punkto a papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) teikiant mokslines žinias ir renkant 
duomenis;

(a) teikiant mokslines žinias ir renkant 
duomenis, būtinus ekosistema 
grindžiamos žuvininkystės ir akvakultūros 
valdymui, įskaitant duomenis, kurie 
reikalingi norint pasiekti tikslus iki 
2015 m. atkurti žvejojamų rūšių 
populiacijas ir išlaikyti aukščiau lygių, 
kurie užtikrina DGTŽL, ir iki 2020 m. 
pasiekti ir išlaikyti gerą aplinkos būklę;

Or. en

Pakeitimas 171
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) parama kontrolės ir įsipareigojimų 
vykdymo užtikrinimo priemonėms, 
stiprinant institucinius gebėjimus ir 
veiksmingą viešąjį administravimą.

(b) parama kontrolės, stebėsenos ir 
įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo 
priemonėms, stiprinant institucinius 
gebėjimus ir veiksmingą viešąjį 
administravimą.

Or. en

Pakeitimas 172
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be [Reglamento (ES) Nr. [...], kuriuo 
nustatomos bendrosios nuostatos] 
4 straipsnyje išdėstytų principų, Komisija 
ir valstybės narės užtikrina iš EJRŽF 
teikiamos paramos derinimą su kitomis 

Be [Reglamento (ES) Nr. [...], kuriuo 
nustatomos bendrosios nuostatos] 
4 straipsnyje išdėstytų principų, Komisija 
ir valstybės narės užtikrina iš EJRŽF 
teikiamos paramos derinimą, įskaitant 
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Sąjungos politikos kryptimis ir 
finansinėmis priemonėmis, įskaitant 
Reglamentą (EB) Nr. [kuriuo nustatoma 
bendroji aplinkos ir klimato kaitos 
politikos įgyvendinimo programa (toliau –
LIFE bendroji programa)] ir pagal 
Sąjungos išorės veiksmus taikomas 
priemones, ir šios paramos papildomumą
minėtomis kitomis Sąjungos politikos 
kryptimis ir priemonėmis. Iš EJRŽF 
teikiamos paramos derinimas su LIFE 
bendrąja programa pirmiausia užtikrinamas 
remiant veiklos, kuria papildomi pagal 
LIFE bendrąją programą finansuojami 
integruoti projektai, finansavimą ir 
skatinant taikyti pagal LIFE bendrąją 
programą patvirtintus sprendimus, metodus 
ir principus.

Reglamentą (EB) Nr. [kuriuo nustatoma 
bendroji aplinkos ir klimato kaitos 
politikos įgyvendinimo programa (toliau –
LIFE bendroji programa)], ir šios paramos 
papildomumą. Iš EJRŽF teikiamos 
paramos derinimas su LIFE bendrąja 
programa pirmiausia užtikrinamas remiant 
veiklos, kuria papildomi pagal LIFE 
bendrąją programą finansuojami integruoti 
projektai, finansavimą ir skatinant taikyti 
pagal LIFE bendrąją programą patvirtintus 
sprendimus, metodus ir principus.

Or. en

Pagrindimas

Užtikrinti lėšų derinimą svarbu, bet tai jau nurodyta bendrųjų nuostatų reglamente.

Pakeitimas 173
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nustatytą laikotarpį nepriimamos šių 
ūkio subjektų teikiamos paraiškos dėl 
paramos iš EJRŽF:

1. Nepriimamos šių ūkio subjektų 
teikiamos paraiškos dėl paramos iš EJRŽF:

Or. en

Pakeitimas 174
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) ūkio subjektų, kurie padarė sunkių
pažeidimų, susijusių su Reglamento (EB) 
Nr. 1005/2008 42 straipsniu arba 
Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 
90 straipsnio 1 dalimi;

(a) ūkio subjektų, kurie padarė kokių nors 
pažeidimų, susijusių su Reglamento (EB) 
Nr. 1005/2008 42 straipsniu arba 
Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 
90 straipsnio 1 dalimi;

Or. en

Pakeitimas 175
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) ūkio subjektų, kurie kitais būdais 
nesilaikė BŽP taisyklių, keldami didelę
grėsmę susijusių išteklių tvarumui.

(c) ūkio subjektų, kurie kitais būdais 
nesilaikė BŽP taisyklių ir Sąjungos 
aplinkos politikos reikalavimų, keldami 
grėsmę susijusių išteklių tvarumui ir tikslui 
iki 2020 m. pasiekti gerą aplinkos būklę.

Or. en

Pakeitimas 176
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nustatytą laikotarpį nepriimamos ūkio 
subjektų, kurie padarė su EŽF arba EJRŽF 
susijusių pažeidimų, teikiamos paraiškos.

2. Nepriimamos ūkio subjektų, kurie 
padarė su EŽF arba EJRŽF susijusių 
pažeidimų, teikiamos paraiškos.

Or. en
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Pakeitimas 177
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nustatomas 1 ir 2 dalyse minimas 
laikotarpis, kuris turi būti proporcingas 
pažeidimo arba reikalavimų nesilaikymo 
sunkumui arba kartojimuisi;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 178
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) veikla, kelianti grėsmę biologinių 
jūros išteklių ir ekosistemų tvarumui;

Or. en

Pakeitimas 179
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) naujų žvejybos laivų statymas,
žvejybos laivų eksploatavimo nutraukimas 
arba įvežimas;

(b) naujų žvejybos laivų statymas arba
žvejybos laivų įvežimas;

Or. es
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Pakeitimas 180
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) naujų žvejybos laivų statymas,
žvejybos laivų eksploatavimo nutraukimas 
arba įvežimas;

(b) žvejybos laivų įvežimas;

Or. fr

Pagrindimas

Europos laivynas sensta ir, norint užtikrinti, kad žvejai dirbtų geromis sąlygomis ir optimaliai 
saugiai, turi būti atnaujintas. Be to, reikia atsižvelgti į laivų energijos naudojimo efektyvumą 
ir į selektyvesnius žvejybos įrankius.

Pakeitimas 181
Nikos Chrysogelos

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) investicijos į laivus, kurių vėliavos 
valstybė narė neužtikrino pusiausvyros 
tarp laivyno pajėgumų ir turimų žvejybos 
galimybių, kaip reikalaujama pagal 
[Reglamentas dėl bendros žuvininkystės 
politikos];

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu keičiamas 13 straipsnio 1 dalies ca punkto 5 pakeitimas.

Pakeitimas 182
Martina Anderson
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) investicijos į laivyno, kurio 
pajėgumas yra perteklinis, laivą arba 
atskirus jo įrenginius;

Or. en

Pakeitimas 183
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) laikinas žvejybinės veiklos 
nutraukimas;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 184
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) laikinas žvejybinės veiklos 
nutraukimas;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Žvejai, kurie laikinai nustoja dirbti, kad galėtų atsikurti žuvų ištekliai, negali būti paliekami 
be išteklių.
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Pakeitimas 185
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) eksperimentinė žvejyba; Išbraukta.

Or. sv

Pagrindimas

Eksperimentinė žvejyba turėtų būti laikoma atitinkančia EJRŽF paramos reikalavimus, jei ji 
sutelkta į selektyvesnių žvejybos metodų ar įrankių išbandymą siekiant nustatyti jų poveikį 
žuvų ištekliams ir (arba) jūros aplinkai. Eksperimentinis išteklių atkūrimas gali lemti netvarių 
išteklių žvejybą.

Pakeitimas 186
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) eksperimentinė žvejyba; Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 187
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) tiesioginis išteklių atkūrimas, išskyrus 
atvejus, kai tai Sąjungos teisės akte 
numatyta kaip apsaugos priemonė arba 
kai tai daroma eksperimentinio išteklių 
atkūrimo tikslais.

Išbraukta.
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Or. es

Pakeitimas 188
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) tiesioginis išteklių atkūrimas, išskyrus 
atvejus, kai tai Sąjungos teisės akte 
numatyta kaip apsaugos priemonė arba kai 
tai daroma eksperimentinio išteklių 
atkūrimo tikslais.

(f) tiesioginis išteklių atkūrimas, išskyrus 
atvejus, kai tai Sąjungos teisės akte 
numatyta kaip apsaugos priemonė.

Or. sv

Pakeitimas 189
Georgios Koumoutsakos

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laivų eksploatavimo nutraukimas turėtų 
būti išimtinai remiamas tam tikromis 
sąlygomis, kai būtina nedelsiant sumažinti 
laivyno žvejybos pajėgumą.

Or. en

Pakeitimas 190
Georgios Koumoutsakos

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas 
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turėtų būti išimtinai laikomas atitinkančiu 
EJRŽF paramos reikalavimus tam 
tikromis sąlygomis, kai pateisinama 
taikyti šią priemonę, kaip antai 
nenuspėjamos aplinkos sąlygos ar 
valdymo planų keliami apribojimai.

Or. en

Pakeitimas 191
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) mažos apimties pakrantės žvejybai 
naudojamų laivų dalis žvejybos laivyne;

iii) pakrantės žvejybai naudojamų laivų 
dalis žvejybos laivyne;

Or. es

Pakeitimas 192
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies a punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) žuvininkystės ir akvakultūros veiklos 
ekologinio tvarumo lygis;

Or. en

Pakeitimas 193
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė parengia EJRŽF 
bendrai finansuojamų Sąjungos prioritetų 
įgyvendinimo bendrą veiklos programą.

1. Kiekviena valstybė narė parengia EJRŽF 
bendrai finansuojamų Sąjungos prioritetų 
įgyvendinimo bendrą veiklos programą, 
apimančią įvairias regionines veiklos 
programas.

Or. es

Pakeitimas 194
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės užtikrina, kad visi 
fiziniai arba juridiniai asmenys, kurie yra 
pakankamai suinteresuoti aplinkos srities 
sprendimų priėmimu, susijusiu su bendra 
žuvininkystės politika, turėtų faktinę teisę 
peržiūrėti veiklos programas. Šie asmenys 
gali kreiptis į teismą ar kitą nepriklausimą 
ir nešališką viešąją įstaigą, kompetentingą 
persvarstyti veiklos programų ir visų 
susijusių įgyvendinimo aktų ir sprendimų 
procesinį ir materialinį teisėtumą.

Or. en

Pakeitimas 195
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) jeigu taikytina, turi būti užtikrintas 
priemonių, taikomų įgyvendinant šio 
reglamento 38 straipsnio 1 dalies d punkte 
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nurodytus su EJRŽF susijusius Sąjungos 
prioritetus, derėjimas su Tarybos 
direktyvos 92/43/EEB 8 straipsnio 4 dalyje 
nurodytomis „Natura 2000“ prioritetinių 
veiksmų bendrųjų priemonių 
programomis ir su geros aplinkos būklės 
siekiu, apibrėžtu Direktyvoje 2008/56/EB.

Or. en

Pakeitimas 196
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) tinkamo į inovacijas, aplinką, įskaitant 
specifinius NATURA 2000 teritorijų 
poreikius, ir klimato kaitos švelninimą bei 
prisitaikymą prie jos orientuoto metodo 
aprašas;

(c) tinkamo į inovacijas, aplinką, įskaitant 
specifinius NATURA 2000 teritorijų 
poreikius, žuvų išteklių atkūrimo teritorijų 
sukūrimą ir klimato kaitos švelninimą bei 
prisitaikymą prie jos orientuoto metodo 
aprašas;

Or. en

Pakeitimas 197
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies o punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(o) siekiant rinkti duomenis, skirtus 
tvariam žuvininkystės valdymui, kaip 
nurodyta 6 straipsnio 6 dalyje ir 
18 straipsnio 4 dalyje, ir laikantis 
daugiametės Sąjungos programos, 
nurodytos [Reglamento dėl bendros 
žuvininkystės politikos] 37 straipsnio 
5 dalyje:

(o) siekiant rinkti duomenis, skirtus 
tvariam ekosistema grindžiamos 
žuvininkystės valdymui, kaip nurodyta 
6 straipsnio 6 dalyje ir 18 straipsnio 
4 dalyje, ir laikantis daugiametės Sąjungos 
programos, nurodytos [Reglamento dėl 
bendros žuvininkystės politikos] 
37 straipsnio 5 dalyje:
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Or. en

Pakeitimas 198
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies o punkto i papunkčio antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– įvertinti akvakultūros ir perdirbimo 
pramonės ekonominę padėtį;

įvertinti akvakultūros ir perdirbimo 
pramonės ekologinę ir ekonominę padėtį;

Or. en

Pakeitimas 199
Nikos Chrysogelos

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies o punkto i papunkčio trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– įvertinti žvejybos sektoriaus poveikį 
ekosistemai;

įvertinti žvejybos sektoriaus poveikį 
ekosistemai, kad būtų galima palyginti 
žvejybos veiklos pobūdį ir laivyno 
segmentus, laikantis [Reglamento dėl 
bendros žuvininkystės politikos] 
reikalavimų;

Or. en

Pakeitimas 200
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies o punkto i papunkčio trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– įvertinti žvejybos sektoriaus poveikį 
ekosistemai;

įvertinti žvejybos sektoriaus ir 
akvakultūros veiklos poveikį ekosistemai;
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Or. en

Pakeitimas 201
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktais patvirtina 
nuostatas dėl procedūrų, formato ir 
tvarkaraščių, skirtas:

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 202
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamas paskatinti inovacijas 
žuvininkystės sektoriuje, EJRŽF gali remti 
projektus, kuriais siekiama vystyti arba 
pateikti naujus arba iš esmės patobulintus 
produktus, palyginti su esamu technologijų 
lygiu, naujus arba patobulintus procesus, 
naujas arba patobulintas valdymo ir 
organizavimo sistemas.

1. Siekdamas paskatinti inovacijas 
žuvininkystės sektoriuje, EJRŽF gali remti 
projektus, kuriais siekiama vystyti arba 
pateikti naujus arba iš esmės patobulintus 
produktus, palyginti su esamu technologijų 
lygiu, naujus arba patobulintus procesus, 
naujas arba patobulintas valdymo ir 
organizavimo sistemas, atsižvelgiant į 
Reglamento dėl bendros žuvininkystės 
politikos 2 ir 3 straipsniuose išdėstytus 
tikslus.

Or. en

Pakeitimas 203
Gerben-Jan Gerbrandy
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Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamas paskatinti inovacijas 
žuvininkystės sektoriuje, EJRŽF gali remti 
projektus, kuriais siekiama vystyti arba 
pateikti naujus arba iš esmės patobulintus 
produktus, palyginti su esamu technologijų 
lygiu, naujus arba patobulintus procesus, 
naujas arba patobulintas valdymo ir 
organizavimo sistemas.

1. Siekdamas paskatinti inovacijas 
žuvininkystės sektoriuje, EJRŽF gali remti 
projektus, kuriais siekiama vystyti arba 
pateikti naujus arba iš esmės patobulintus 
produktus, palyginti su esamu technologijų 
lygiu, naujus arba patobulintus procesus, 
naujas arba patobulintas valdymo ir 
organizavimo sistemas, jei jie padeda 
siekti BŽP reglamento 2 ir 3 straipsniuose 
išdėstytų tikslų.

Or. en

Pagrindimas

Visos EJRŽF remiamos inovacijos turi aiškiai padėti siekti pagrindiniame BŽP reglamente 
nustatytų tikslų ir juos atitikti.

Pakeitimas 204
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamas paskatinti inovacijas 
žuvininkystės sektoriuje, EJRŽF gali remti 
projektus, kuriais siekiama vystyti arba 
pateikti naujus arba iš esmės patobulintus 
produktus, palyginti su esamu technologijų 
lygiu, naujus arba patobulintus procesus, 
naujas arba patobulintas valdymo ir 
organizavimo sistemas.

1. Siekdamas paskatinti inovacijas 
žuvininkystės sektoriuje, EJRŽF gali remti 
projektus, kuriais siekiama vystyti arba 
pateikti naujus arba iš esmės patobulintus 
produktus, palyginti su esamu technologijų 
lygiu, naujus arba patobulintus procesus, 
naujas arba patobulintas valdymo ir 
organizavimo sistemas, ir tuo paskatinti 
ekologiškai tvarią žvejybą.

Or. sv
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Pakeitimas 205
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal šį straipsnį finansuojama veikla 
turi būti vykdoma bendradarbiaujant su 
valstybės narės pripažinta mokslo arba 
technikos institucija, kuri patvirtina tokios 
veiklos rezultatus.

2. Pagal šį straipsnį finansuojama veikla 
turi būti vykdoma bendradarbiaujant su 
valstybės narės pagal nacionaliniuose 
viešųjų pirkimų teisės aktuose nustatytą 
įmonių klasifikaciją pripažinta mokslo 
arba technikos institucija.

Or. es

Pakeitimas 206
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal šį straipsnį finansuojama veikla 
turi būti vykdoma bendradarbiaujant su 
valstybės narės pripažinta mokslo arba 
technikos institucija, kuri patvirtina tokios 
veiklos rezultatus.

2. Pagal šį straipsnį finansuojama veikla 
turi būti vykdoma bendradarbiaujant su 
valstybės narės pripažinta mokslo arba 
technikos institucija, kuri patvirtina tokios 
veiklos rezultatus ir paskelbia juos viešai.

Or. en

Pagrindimas

Kai veiklai skiriama viešoji pagalba, turi būti visiškai skaidriai skelbiama, kaip lėšos buvo 
paskirstytos, panaudotos ir kokia iš jų gauta nauda.

Pakeitimas 207
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) profesionalių ir mokslinių 
konsultacijų  tvarios žuvininkystės ir 
akvakultūros veiklos plėtotės klausimais 
teikimą, ypatingą dėmesį skiriant šios 
veiklos poveikio jūrų, sausumos ir gėlo 
vandens ekosistemoms apribojimui ir, jei 
įmanoma, panaikinimui;

Or. en

Pakeitimas 208
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Galimybių studijas ir konsultacijas, 
atitinkamai minimas 1 dalies a ir 
b punktuose, rengia pripažintos mokslo 
arba technikos institucijos, turinčios 
reikiamų konsultavimo įgūdžių, kaip 
nustatyta kiekvienos valstybės narės
nacionaliniuose teisės aktuose.

2. Galimybių studijas ir konsultacijas, 
atitinkamai minimas 1 dalies a ir 
b punktuose, rengia pripažintos mokslo 
arba technikos institucijos, turinčios 
reikiamų konsultavimo įgūdžių, pripažintų 
pagal nacionaliniuose viešųjų pirkimų
teisės aktuose nustatytą įmonių 
klasifikaciją.

Or. es

Pakeitimas 209
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyta parama taip pat 
teikiama savarankiškai dirbančių žvejų 
sutuoktiniams arba, jeigu (ir kiek) tai 
pripažinta nacionaliniais teisės aktais, 

Išbraukta.
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savarankiškai dirbančių žvejų 
sugyventiniams, kurie nėra darbuotojai 
arba verslo parneriai, jeigu jie 
nacionaliniais teisės aktais nustatytomis 
sąlygomis nuolat dalyvauja savarankiškai 
dirbančio žvejo veikloje arba atlieka 
pagalbinius darbus.

Or. sv

Pakeitimas 210
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Diversifikacijos ir darbo vietų kūrimo 
sąlygų gerinimas

Verslininkystės ir darbo vietų kūrimo 
sąlygų gerinimas

Or. fr

Pagrindimas

Reikia labiau pabrėžti teigiamą žuvininkystės ekonominį vaidmenį.

Pakeitimas 211
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamas pagerinti diversifikacijos ir
darbo vietų kūrimo sąlygas ne žvejybos 
veiklos srityje, EJRŽF gali remti:

1. Siekdamas pagerinti darbo vietų kūrimo 
sąlygas, EJRŽF gali remti naujas žvejybos 
sektoriaus įmones.

Or. fr

Pagrindimas

Reikia labiau pabrėžti teigiamą žuvininkystės ekonominį vaidmenį.
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Pakeitimas 212
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) naujas ne žvejybos įmones; Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Reikia labiau pabrėžti teigiamą žuvininkystės ekonominį vaidmenį.

Pakeitimas 213
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) naujas ne žvejybos įmones; (a) naujas įmones, vykdančias tvarią jūrų 
sektoriaus veiklą, išskyrus žvejybą;

Or. en

Pakeitimas 214
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) mažos apimties pakrantės žvejybai 
naudojamų laivų perdarymą, pritaikant 
juos ne žvejybos veiklai.

Išbraukta.

Or. fr
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Pagrindimas

Reikia labiau pabrėžti teigiamą žuvininkystės ekonominį vaidmenį.

Pakeitimas 215
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalies a punkte numatyta parama 
teikiama žvejams, kurie:

2. 1 dalyje numatyta parama teikiama 
žvejams, kurie:

Or. fr

Pakeitimas 216
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pateikia verslo planą, skirtą naujai jų 
veiklai plėtoti;

(a) pateikia verslo planą, skirtą jų veiklai 
plėtoti;

Or. fr

Pakeitimas 217
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalies b punkte numatyta parama 
teikiama smulkios apimties pakrantės 
žvejyba besiverčiantiems žvejams, kurie 
turi Sąjungos žvejybos laivą, registruotą 
kaip naudojamą, ir kurie per dvejus metus 

Išbraukta.
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iki paraiškos pateikimo dienos ne mažiau 
kaip 60 dienų vykdė žvejybos veiklą jūroje. 
Su žvejybos laivu susijęs žvejybos leidimas 
panaikinamas visam laikui.

Or. fr

Pakeitimas 218
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 dalyje nurodyti paramos gavėjai 
neužsiima profesionalia žvejyba penkerius 
metus nuo paskutinės paramos išmokos 
gavimo.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 219
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 1 dalies b punktą tinkamomis 
finansuoti sąnaudomis laikomos tik laivo 
perdarymo kitai paskirčiai sąnaudos.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 220
Georgios Koumoutsakos

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 6 a dalis (nauja)



AM\907165LT.doc 83/83 PE492.694v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. EJRŽF gali remti investicijas į laivus 
plėtojant žuvininkystę papildančią veiklą, 
kaip antai aplinkosaugos paslaugos, 
šviečiamoji veikla ar turizmas.

Or. en


