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TRUMPAS PAGRINDIMAS

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

Tai negali tęstis.

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

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

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

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

 sukurti ilgalaikius visų išteklių valdymo planus, kad iki 2015 m. jų lygis pasiektų 
didžiausią tausų leidžiamą sužvejoti kiekį,

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

 uždrausti negyvų komercinių rūšių žuvų išmetimą,

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

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

 raginti visoje Europoje vystyti akvakultūrą.

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

Nuomonės referentas, siūlydamas savo pakeitimus, siekia:

 skatinti taikyti priemones, skirtas žuvų ištekliams atkurti,

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

 sudaryti sąlygas plačiau taikyti draudimą išmesti visų rūšių žuvis,

 užtikrinti didesnę jūros aplinkos apsaugą,

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

 sudaryti didesnes galimybes verstis smulkia, nedidelį poveikį darančia žvejyba,

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

 spręsti susirūpinimą keliančius klausimus dėl akvakultūros vystymo,

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

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

Tačiau visą atsakomybę už pateiktus pasiūlymus prisiima nuomonės referentas.

PAKEITIMAI

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jūrų biologinių išteklių saugojimą, 
valdymą ir naudojimą ir

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

Or. en

Pagrindimas

Visuotinai sutariama, kad turime skatinti tausią žvejybą. Remiantis šiuo pakeitimu, tai aiškiai 
pasakoma pirmajame straipsnyje, o formuluotė atitinka Jūrų strategijos pagrindų direktyvos 
tekstą.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) tausios akvakultūros jūrų vandenyse 
skatinimą ir žuvininkystės bei 
akvakultūros produktų perdirbimą ir 
prekybą jais, tai siejant su bendrą 
žuvininkystės politiką remiančiomis rinkos 
ir finansinėmis priemonėmis.

Or. en

Pagrindimas

BŽP taikymo srities išplėtimas įtraukiant ne tik jūrų, bet ir gėluosius vandenis netinkamas.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendra žuvininkystės politika turi būti 
užtikrinama, kad su žvejyba ir akvakultūra 

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

ir akvakultūra susijusią veiklą būtų 
prisidėta prie sveikos jūros aplinkos 
skatinimo, garantuotos ilgalaikės tausios 
ekologinės, ekonominės ir socialinės
sąlygos ir geresnis aprūpinimas maistu.

Or. en

Pagrindimas

Jei jūros aplinkoje gausu žuvų išteklių, gyvybiškai svarbu išsaugoti gerą jos būklę.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Pagal bendrą žuvininkystės politiką 
žuvininkystės ir akvakultūros valdymui 
taikomas atsargumo metodas ir 
užtikrinama, kad iki 2015 m. žvejojamų 
rūšių populiacijų dydžiai būtų atkurti iki 
lygio, viršijančio dydžius, kuriems jau 
galima taikyti didžiausio tausaus leidžiamo 
sužvejoti kiekio principą, o iki 2022 m. –
iki lygio, kuriam galima taikyti didžiausio 
ekonominio leidžiamo sužvejoti kiekio 
principą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti kuo didesnes galimybes žvejams ir pakrančių bendruomenėms, turėtų būti 
siekiama ne tik sustabdyti žuvų išteklių nykimą, bet ir sudaryti sąlygas gauti kuo didesnę 
ekonominę naudą.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

žuvininkystės ir akvakultūros valdymui 
taikomas ekosisteminis metodas, 
užtikrinantis, kad šios veiklos poveikis jūrų 
ekosistemai būtų kuo mažesnis ir 
netrukdytų siekti tikslo iki 2020 m. 
užtikrinti gerą aplinkos būklę.

Or. en

Pagrindimas

Patvirtinama būtinoji sąsaja su Jūrų strategijos pagrindų direktyvos reikalavimais.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Bendra žuvininkystės politika atitinka 
Sąjungos aplinkos teisės aktų reikalavimus 
ir remiantis ja prisidedama prie tikslų, 
kurie numatyti pagal šiuos reikalavimus, 
siekio.

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) užtikrinti, kad iki 2016 m. žuvų 
ištekliai būtų valdomi ir naudojami 
vadovaujantis daugiamečiais planais, 
skirtais išsaugoti gerai jūros aplinkai ir 
sudaryti sąlygoms, kuriomis būtų 
užtikrinta kuo didesnė ekonominė nauda;

Or. en
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Pagrindimas

Patvirtinama, kad BŽP tikslas ateityje bus vadovautis gero ilgalaikio žuvininkystės valdymo 
principu.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) panaikinti sužvejojamus 
nepageidaujamų žuvų kiekius, pradedant 
komercinių žuvų ištekliais, ir laipsniškai 
užtikrinti, kad būtų iškraunamos visų rūšių
žuvys, išskyrus nepageidaujamų rūšių 
žuvis, kurios gali išgyventi ir išmestos;

Or. en

Pagrindimas

Ilgainiui turėtų būti siekiama nutraukti ne tik komercinių, bet ir visų rūšių žuvų išmetimą, 
nebent tai būtų rūšys, kurioms taikoma išimtis, pvz., tų rūšių žuvys, kurios grąžintos į jūrą turi 
didelę galimybę išgyventi.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Nors akvakultūra turi didelį potencialą, turi būti užtikrinta, kad jos vystymas nedarytų 
neigiamo poveikio aplinkai, ypač jei šis poveikis kenksmingas žuvų ištekliams kur kitur.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) papildyti tikslus, kurie nustatyti pagal 
kitas teisėkūros priemones, skirtas 
apsaugoti jūrų aplinkai ir joje 
gyvenantiems įvairiems gyviems 
organizmams;

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) patikimiausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis grindžiamų priemonių 
nustatymu;

b) patikimiausias mokslines 
rekomendacijas atitinkančių ir su jomis 
suderinamų priemonių nustatymu;
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Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Patvirtinamas principas, kuriam jau ilgą laiką pritarė Parlamentas.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Pritariama daugelio palaikomam norui apriboti mikrovaldymą iš Briuselio.
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio f c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio šešta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

– didžiausias tausus leidžiamas sužvejoti 
kiekis – vidutiniškai didžiausias žuvų 
kiekis, kurį iš žuvų išteklių galima išžvejoti 
neribotą laiką nedarant ilgalaikio poveikio 
populiacijos amžiui ir dydžio 
pasiskirstymui, kurie parodo, ar ištekliai 
sveikos būklės;

Or. en

Pagrindimas

Dėl išteklių pereikvojimo labai sumažėjo vidutinis žuvų išteklių dydis jūroje ir žuvų 
sugebėjimas daugintis.
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio septinta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– žuvininkystės valdymui taikomas 
atsargumo principas – principas, pagal kurį 
tinkamos mokslinės informacijos trūkumas 
neturėtų būti priežastimi atidėti valdymo 
priemones, skirtas tikslinėms rūšims, su 
jomis susijusioms arba nuo jų 
priklausomoms rūšims ir netikslinėms 
rūšims bei jų aplinkai išsaugoti, arba tų 
priemonių nesiimti;

– žuvininkystės valdymui taikomas 
atsargumo principas – principas, pagal kurį 
tinkamos mokslinės informacijos trūkumas 
neturėtų būti priežastimi atidėti valdymo 
priemones, skirtas tikslinėms rūšims, su 
jomis susijusioms arba nuo jų 
priklausomoms rūšims ir netikslinėms 
rūšims bei jų aplinkai išsaugoti ar neleisti 
jų žaloti, arba tų priemonių nesiimti ir 
pagal kurį prievolė įrodyti, kad vykdant 
siūlomą veiklą ši žala nebus padaryta, 
tenka šios veiklos šalininkui;

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas papildymas paimtas iš Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos 
Atsakingos žuvininkystės elgesio kodekso. Teisinis formuluotės „prievolė įrodyti“ naudojimo 
precedentas – jos taikymas Tarybos reglamente Nr. 345/1992 dėl dreifuojančių tinklų.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio aštunta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Nepakanka numatyti, kad žvejybos poveikis paprasčiausiai nedidelis. Operatoriai turi 
vadovautis pareiga dirbti taip, kad šis poveikis būtų sumažintas iki minimumo.

Pakeitimas 19

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– didžiausias ekonominis leistinas 
sužvejoti kiekis – tai riba, kai bendrųjų 
žvejybos pajamų ir bendrųjų sąnaudų 
skirtumas yra pats didžiausias, visą indėlį 
įvertinus atsižvelgiant į jų alternatyvias 
sąnaudas;

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti siekiama pereiti nuo didžiausio tausaus leidžiamo sužvejoti kiekio prie sąlygų, 
kuriomis būtų užtikrinti maksimalūs jūros ištekliai ir maksimalus tausus leidžiamas sužvejoti 
kiekis. Tada su žvejyba susiję socialiniai, ekonominiai ir aplinkos klausimai bus sprendžiami 
veiksmingiausiai, o žvejų pelnas bus didžiausias.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jūrų biologinių išteklių išsaugojimo 
priemonės gali būti šios:

Jūrų biologinių išteklių išsaugojimo ir 
tausaus valdymo priemonės gali būti šios:

Or. en

Pagrindimas

Tikslas – ne tik apsaugoti žuvų išteklius, bet ir užtikrinti tausias ekonomines galimybes 
žvejybos laivynui.
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

ES finansinės paskatos gali būti naudojamos vaizdo stebėjimo sistemos (CCTV) įrangai 
įsigyti, padėti rinkti duomenims, padėti įsigyti rinktinės įrangos ir daugybe kitų tinkamų 
tikslų.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) tikslų nustatymas ir paskatų 
numatymas siekiant taikyti priemones, 
reikalingas gerinti jūros aplinkai ir 
užtikrinti geresnei žuvų išteklių būklei, 
įskaitant paliktų tinklų nuėmimą, jūros 
šiukšlių surinkimą ir raginimą atkurti 
jūros dugną, kuris galėjo būti pažeistas 
žvejojant.

Or. en
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) draudimai tam tikruose žvejybos 
rajonuose arba tam tikrais laikotarpiais 
naudoti tam tikro tipo techninę įrangą, 
įskaitant žvejybos įrankius;

Or. en

Pagrindimas

Pavyzdžiui, kai kuriais atvejais gali būti tinkama uždrausti naudoti sonarinę įrangą.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) veiksmai, skirti priegaudai apriboti;

Or. en

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) veiksmai, skirti apsaugoti dugno zonai 
ir jūros dugnui;

Or. en
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Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Regioninės institucijos gali pageidauti pradėti taikyti priemones, kuriomis būtų apribota 
tarša, ypač tokiais objektais, kaip palikti tinklai, kurie gali pakenkti žuvų ištekliams ir 
žvejybos veiklai.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) teritorinio valdymo priemonės, pvz., 
laikinas ar ilgalaikis uždraustos žvejybos 
zonų taikymas;

Or. en

Pagrindimas

Kartais būtina nustatyti ypatingus reikalavimus specifinėms geografinėms vietoms, pvz., 
neršto vietoms, apsaugoti.
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

i) iki (2014 m.) į atkūrimo ar valdymo 
planus jau turi būti įtraukti visi žvejojamų 
žuvų rūšių ištekliai;
ii) iki (2015 m.) visi Baltijos jūroje 
žvejojamų žuvų rūšių ištekliai;
iii) iki (2015 m.) visi Šiaurės Rytų Atlanto 
vandenyne žvejojamų žuvų rūšių ištekliai;
iv) iki (2015 m.) visi Juodojoje jūroje 
žvejojamų žuvų rūšių ištekliai;
v) iki (2015 m.) visi Viduržemio jūroje 
žvejojamų žuvų rūšių ištekliai.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti susitarta dėl aiškaus daugiamečių planų rengimo tvarkaraščio. Tikslios datos ir 
smulkmenos gali būti suderėtos teisėkūros procedūros metu, o Komisija turi būti paraginta 
pateikti konkretų pasiūlymą, kuriuo būtų galima pakeisti šį tekstą.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pagal daugiamečius planus 
žuvininkystės valdymui taikomas 
atsargumo principas, ir moksliniu požiūriu 
atsižvelgiama į turimų duomenų bei 

4. Pagal daugiamečius planus 
žuvininkystės valdymui taikomas 
atsargumo principas ir prioritetas siekti 
didžiausio tausaus leidžiamo sužvejoti 
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vertinimo metodų trūkumą ir visas 
kiekybines jų nepatikimumo priežastis.

visų išteklių kiekio ir moksliniu požiūriu 
atsižvelgiama į turimų duomenų bei 
vertinimo metodų trūkumą ir visas 
kiekybines jų nepatikimumo priežastis ir 
jie turi visapusiškai atitikti 4 straipsnio 
b punkto nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Daugiamečiai planai turi būti apibrėžti remiantis geriausiomis prieinamomis mokslinėmis 
konsultacijomis (4 straipsnio b punktas) ir tikslu pasiekti didžiausią tausų leidžiamą sužvejoti 
kiekį.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Daugiamečiai planai atnaujinami (kas 
dvejus metus) konsultuojantis su 
suinteresuotosiomis šalimis, kad būtų 
galima įvertinti pažangą, padarytą 
siekiant pagal juos nustatytų tikslų; gali 
būti teikiami pasiūlymai dėl jų dalinio 
keitimo, jei esama mokslinių įrodymų, kad 
tai tinkama arba kai yra pagrindo 
nerimauti dėl to, kad nepakankamai 
pažangiai siekiama sutartų tikslų.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti patvirtintos daugiamečių planų persvarstymo procedūros. Tai, kas kiek laiko 
konkrečiai atliekamas šis persvarstymas, gali būti apibrėžta per teisėkūros procedūros metu 
rengiamas derybas.
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Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4c. Komisija užtikrina, kad daugiamečių 
planų tikslai būtų pasiekti vadovaujantis 
užduotimis ir rodikliais, kurie nurodyti 
11 straipsnyje. Komisijai nusprendus, kad 
taip nėra arba kad pernelyg uždelsta 
taikyti būtinas priemones, remiantis 
55 straipsniu jai suteikiamas įgaliojimas 
priimti deleguotus teisės aktus, pagal 
kuriuos būtų nustatytos šios išsaugojimo 
ir techninės priemonės atsižvelgiant į tai, 
kas būtina.

Or. en

Pagrindimas

Norima užtikrinti, kad Komisija turėtų įgaliojimus veikti tuo retu atveju, kai regioninei 
institucijai nepavyksta įvykdyti įsipareigojimo siekti daugiamečiuose planuose nustatytų 
tikslų.
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Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Norima pabrėžti, kad ilgalaikio valdymo planai yra reglamento esmė ir kad pirmenybė turi 
būti teikiama jiems, o ne trumpalaikėms politinėms BLSK ir kvotų korekcijoms.

Pakeitimas 34

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Nesudaromi jokie susitarimai, pagal 
kuriuos bet kuriais metais ar dalį bet 
kurių metų būtų užtikrinami tokio dydžio 
bet kurių rūšių BLSK ir kvotos, kurie 
viršytų šiam tikslui pasiekti būtino dydžio 
BLSK ir kvotas.
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Or. en

Pagrindimas
Žuvų ištekliai išeikvoti dėl trumpalaikio planavimo ir dėl to, kad vyriausybės nuolat nesilaikė 
mokslinių rekomendacijų.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Kai neįmanoma nustatyti tokio 
mirtingumo dėl žvejybos koeficiento, kuris 
atitiktų 1 dalies reikalavimus, 
daugiamečiuose planuose turi būti 
numatytos atsargumo priemonės, 
užtikrinančios panašų susijusių išteklių 
išsaugojimo lygį, ir juose kaip įmanoma 
anksčiau biologiniu požiūriu nustatomas 
tikslas užtikrinti tokio dydžio išteklius, 
kurie viršytų didžiausią tausų leidžiamą 
sužvejoti kiekį.

Or. en

Pagrindimas

Norima patikslinti procedūrą tais atvejais, kai gali paaiškėti, kad iki 2015 m. nepavyks 
pasiekti didžiausio tausaus leidžiamo sužvejoti kiekio.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Daugiamečiuose planuose 
visapusiškai atsižvelgiama į teisės aktuose 
nustatytą reikalavimą išsaugoti ir atkurti 
jūros ekosistemą.

Or. en



PE480.515v03-00 22/57 PA\892163LT.doc

LT

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio c punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) amžiumi ir dydžio pasiskirstymu;

Or. en

Pagrindimas

Vidutinis žuvies amžius gyvybiškai svarbus norint nustatyti jų dauginimosi pajėgumą, o 
gaudant žuvis prieš joms išsaugant iki maksimalaus galimo dydžio sumažėja jų ekonominis 
leidžiamas sugauti kiekis.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) maisto grandinių tinklų, kuriuos 
neigiamai paveikė žvejyba, veiklos 
atkūrimo ir išsaugojimo priemonės;

Or. en

Pagrindimas

Norima sugriežtinti į daugiamečius planus įtrauktus išsaugojimo reikalavimus.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio i b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ib) Direktyvos 92/43/EEB ir 
Direktyvos 2009/147/EB IV priede 
išvardytų rūšių apsaugos nuo žvejybos 
poveikio priemonės;
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Or. en

Pagrindimas

Norima sugriežtinti į daugiamečius planus įtrauktus išsaugojimo reikalavimus.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio i c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ic) žvejybos veiklos poveikio vertinimas, 
įskaitant bet kokias pasekmes biologinei 
įvairovei ir jūros aplinkai ir, jei atlikus šį 
vertinimą nustatomas neigiamas poveikis, 
veiksmų siekiant pašalinti šį poveikį ir 
sumažinti šias pasekmes planas;

Or. en

Pagrindimas

Norima sugriežtinti į daugiamečius planus įtrauktus išsaugojimo reikalavimus.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Jei kyla rimta grėsmė, turi būti nedelsiant imamasi veiksmų.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Norima patikslinti, ką reiškia „laikinas“.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis

Priemonės, kurias valstybės narės taiko 
susidarius nepaprastajai padėčiai

1. Jei atsiranda įrodymų, kad dėl žvejybos 
veiklos iškilo didelė nenumatyta grėsmė 
gyvųjų vandens išteklių arba jūros 
ekosistemos išsaugojimui valstybės narės 
valdomuose ar jos jurisdikcijai 
priklausančiuose vandenyse ir kad be 
reikalo delsiant būtų padaryta sunkiai 
atitaisoma žala, valstybė narė gali imtis 
ypatingų priemonių, kurios taikomos ne 
ilgesniu negu trijų mėnesių laikotarpiu.
2. Valstybės narės, kurios ketina imtis 
neatidėliotinų priemonių, prieš jas 
patvirtindamos apie savo ketinimą 
praneša Komisijai, kitoms
susijusioms valstybėms narėms ir 
regioninėms patariamosioms taryboms, 
t. y. nusiunčia joms šių priemonių 
projektą kartu su aiškinamuoju 
memorandumu.
3. Susijusios valstybės narės ir regioninės 
konsultacinės tarybos per penkias darbo 
dienas nuo pranešimo gavimo dienos gali 
Komisijai raštu pateikti savo komentarus. 
Komisija per 15 darbo dienų nuo 
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pranešimo gavimo dienos patvirtina, 
atšaukia arba iš dalies pataiso priemonę.
4. Apie Komisijos sprendimą pranešama 
susijusioms valstybėms narėms. Jis 
skelbiamas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.
5. Susijusios valstybės narės per 10 darbo 
dienų nuo pranešimo gavimo dienos gali 
perduoti Komisijos sprendimą Tarybai.
6. Taryba per mėnesį nuo perduoto 
sprendimo gavimo dienos gali 
kvalifikuota balsų dauguma priimti kitokį 
sprendimą.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis 13 straipsnio 1 dalimi įgaliojimai suteikiami Komisijai, o pagal šį straipsnį 
galimybė imtis neatidėliotinų veiksmų suteikiama valstybėms narėms. Tekste atkuriamas 
buvusio BŽP reglamento 8 straipsnis.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sumažinti sužvejojamų nepageidaujamą 
jūrų organizmų kiekį;

c) iki minimumo sumažinti sužvejojamų 
nepageidaujamą jūrų organizmų ir jūrinių 
paukščių kiekį;

Or. en

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) sumažinti žvejybos įrankių poveikį 
ekosistemai ir aplinkai, ypač siekiant 

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

apsaugoti biologiškai jautrius išteklius ir 
buveines, pirmiausia, jūros dugną.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) padėti iki 2020 m. užtikrinti gerą 
aplinkos būklę, kaip nustatyta pagal Jūrų 
strategijos pagrindų direktyvą.

Or. en

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Visų rūšių žuvys, kurios sugaunamos 
vykdant žvejybos veiklą Sąjungos 
vandenyse arba kurias sugauna Sąjungos 
žvejybos laivai už Sąjungos vandenų ribų, 
įkeliamos į žvejybos laivą ir išsamiai 
užregistruojamos netaikant jokių išimčių.

Or. en

Pagrindimas

Jei ateityje ketinama tvirtinti apdairią politiką ir kvotas, labai svarbu, kad mokslininkai 
konkrečiai žinotų, kokios žuvys gaudomos, įskaitant tų rūšių žuvis, kurios šiuo metu neturi 
jokios komercinės vertės. Todėl jos turi būt registruojamos net ir tuo atveju, kai išmetamos.
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Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Jei ketinama iškrauti visas žuvis, nuoroda į sužvejoto kiekio apribojimus nebūtina, nes ji 
nebeaktuali.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Remiantis patikimiausiomis 
mokslinėmis rekomendacijomis nustatomi 
1 dalyje nurodytų žuvų išteklių mažiausi 
išteklių išsaugojimą užtikrinantys 
orientaciniai dydžiai, tačiau jie negali 
viršyti jokių matmenų ir dydžių, kurie 
nustatyti pagal dabartinius Sąjungos 
teisės aktus. Parduoti sužvejotas mažesnes 
nei nustatyto mažiausio išteklių 
išsaugojimą užtikrinančio orientacinio 
dydžio tų išteklių žuvis galima tik
licencijuotam smulkinimui į komercinius 
žuvų miltus ir aliejų arba naminių gyvūnų 
ėdalui.
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Or. en

Pagrindimas

Būtina apriboti neteisėtą prekybą smulkia žuvimi ir jos pardavimą juodojoje rinkoje.
Gali būti daromas spaudimas pakeisti dydžiui taikomas taisykles, kad būtų leidžiama viešai 
prekiauti didesniu kiekiu smulkios žuvies. Siekiant skatinti žuvų išteklių atsikūrimą, tam turėtų 
būti atsispirta.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Pažeidus 1 dalies a, b ir c punktuose 
išdėstytus reikalavimus, valstybės narės 
sustabdo žvejybos galimybių skyrimą 
konkrečiam laivui laikotarpiui iki trejų 
metų;

Or. en

Pagrindimas

Turi būti aiškiai pabrėžta, kad komercinių žuvų išmetimas neleistinas. Gali būti, kad 
pažeidimus bus sunku aptikti, tačiau juos įrodžius bus skiriama griežta bausmė.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Valstybės narės tvirtina priemones, 
skirtas uždrausti žuvų, kurių dydis 
mažesnis už orientacinį dydį, pardavimą 
žmonių maistui, ir numato veiksmingas ir 
proporcingas atgrasomojo pobūdžio 
baudas;

Or. en
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Pagrindimas

Valstybės narės atsakingos už baudžiamųjų sankcijų taikymą.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 6 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6b. Nuo 2020 m. sausio 1 d. visų rūšių 
žuvys iškraunamos, nebent registre, kurį 
skelbs ir konsultuodamasi su 
suinteresuotosiomis šalimis tvarkys 
Komisija, būtų pateikta specifinė nuostata 
dėl jų išmetimo.

Or. en

Pagrindimas

Pagaliau turi būti vykdomas reikalavimas iškrauti visų komercinių rūšių žuvis: visos žuvys 
turi būti iškraunamos, nebent būtų didelė tikimybė joms išgyventi. Negyvų žuvų išmetimas 
atgal į jūrą, kai yra galimybių jas panaudoti, nepriimtinas ir netausus.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Daugiamečiai planai turėtų būti nustatomi pagal bendro sprendimo procedūrą, o žvejybos 
galimybes turi paskirstyti Taryba. Tačiau neturi būti leidžiama nustatyti BLSK ir kvotų, kurie 
viršytų reikalavimus, pagal kuriuos per numatytą laikotarpį galima laikytis didžiausio tausaus 
leidžiamo sužvejoti kiekio principo.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu Tarybai suteikiama galimybė priimti sprendimą dėl žvejybos galimybių 
koregavimo, jei remiantis naujausiomis mokslinėmis rekomendacijomis daugiamečiuose 
planuose nustatyti lygiai nebeatitinka didžiausio tausaus leidžiamo sužvejoti kiekio tikslo.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Valstybės narės yra atsakingos už 
joms paskirtų žvejybos galimybių 
paskirstymą įvairioms žvejybos laivyno 
dalims; nustatydamos prioritetus valstybės 
narės gali atsižvelgti į socialinius ir 
aplinkos veiksnius, įskaitant galimą 
naudą, kurią gali duoti didesnės dalies 
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paskyrimas smulkiai, nedidelį poveikį 
darančiai žvejyba.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų apsvarstyti galimybę daugiau žvejybos galimybių skirti žvejams, kurie 
verčiasi smulkia žvejyba.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Taryba nustato žvejybos galimybes. Parlamentas ir visuomenė turi turėti galimybę įvertinti, 
ar jos padeda pasiekti didžiausio tausaus leidžiamo sužvejoti kiekio rodiklius.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybėms narėms gali būti leidžiama 
pagal 9, 10 ir 11 straipsnius parengtuose 
daugiamečiuose planuose, priimti su tais 
planais suderinamas priemones, kuriomis 
nustatomos su jų vėliava plaukiojantiems 
laivams ir visiems laivams, žvejojantiems 
valstybės narės teritoriniuose vandenyse,
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kurių žvejybos galimybės toms valstybėms 
narėms paskirtos.

taikomos išsaugojimo priemonės, 
susijusios su Sąjungos vandenų ištekliais, 
kurių žvejybos galimybės toms valstybėms 
narėms paskirtos;

Or. en

Pagrindimas

Pastangos išsaugoti išteklius gali nueiti niekais, jei žvejybos ribojimas taip pat netaikomas 
laivams, kurie turi istorines teises žvejoti 6–12 jūrmylių zonoje. Nėra garantijų, kad kitos 
valstybės narės sutiks taikyti reikiamus būtinus apribojimus su jų vėliava plaukiojantiems 
laivams, o kai kuriems laivams nesilaikant išteklių išsaugojimo reikalavimų kyla didelis šių 
reikalavimų besilaikančiųjų pasipiktinimas. Todėl valstybių narių galios turi būti sustiprintos 
daugiau, nei numatyta pagal 26 straipsnyje joms suteikiamą vaidmenį.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Valstybių narių reikalavimai pakrančių vandenyse turi būti taikomi visiems žvejybos laivams, 
neatsižvelgiant į tai, kokiai valstybei jie priklauso. Joks kitas principas negali būti laikomas 
teisingu visų atžvilgiu.
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Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Norint išsaugoti išteklius ir skatinti žvejojančių laivų lygybę, reikia stiprinti valstybių narių 
vaidmenį šiuo atžvilgiu.
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Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Prieš skirdama perleidžiamąsias 
žvejybos koncesijas kiekviena valstybė 
narė paskelbia pareiškimą dėl savo 
politikos – nurodo jos tikslą, apibrėžia, 
kaip bus vykdoma prekyba 
perleidžiamosiomis žvejybos koncesijomis 
ir pateikia išsamią informaciją apie 
taisykles ir reglamentus, kuriuos taikys. 
Šiame pareiškime nurodomi gerosios 
patirties reikalavimai, kurių turi laikytis 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
turėtojai.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turi paaiškinti savo politiką, kad paskatintų veiksmingą jos taikymą ir 
užtikrintų, kad jos įgyvendinimas vėliau galėtų būti įvertintas.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Valstybės narės, kurdamos 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemą, kurią jos turi priimti, gali 
atsižvelgti į socialinius, ekonominius ir 
aplinkos kriterijus ir gali:
a) apriboti žvejybos galimybių, kurios gali 
būti paskirtos vienam turėtojui, dalį;
b) apriboti perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų, kurios gali būti registruojamos 
vienam laivui, skaičių;
c) apriboti arba uždrausti perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų perleidimą tarp 
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konkrečių žvejybos laivyno dalių;
d) apriboti arba uždrausti perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų perleidimą tarp tam 
tikrų geografinių zonų, siekiant apsaugoti 
pakrantės bendruomenes;
e) apriboti arba uždrausti metinių 
žvejybos galimybių nuomojimą siekiant 
užtikrinti, kad turėtojai tiesiogiai ir ilgą 
laiką būtų suinteresuoti žvejyba;
f) apriboti lygį, iki kurio perleidžiamosios 
žvejybos koncesijos gali būti dalijamos, ir 
reikalauti, kad laivai turėtų bent 
mažiausią jų skaičių tam, kad jiems būtų 
suteikiamas leidimas žvejoti;
g) apriboti perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų perleidimą šalims, kurios gali 
įrodyti, kad turi tiesioginį ekonominį ryšį 
su žvejyba;
h) reikalauti, kad laivas, kuris po 
pardavimo perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų turi mažiau, nei nurodytas 
minimalus kiekis, būtų atiduotas į metalo 
laužą;
i) dalį žvejybos galimybių rezervuoti 
paskirstymui naujiems dalyviams;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu aiškiai išdėstyti, kad valstybės narės turi dideles galimybes politiką formuoti taip, kad 
kuo geriau apsaugotų savo interesus. Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų valdymas gali būti 
laikomas svarbiausiu regionalizavimo pavyzdžiu, nes valstybės narės gali pačios nustatyti 
savo politikos prioritetus ir siekti pajėgumų mažinimo tikslų.

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Komisija pagal 55 straipsnį gali 
priimti deleguotuosius aktus, pagal 
kuriuos atsisakoma pripažinti valstybės 
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narės nustatytą perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų sistemą, jei ji mano, kad ta 
sistema negali padėti sumažinti pajėgumų, 
kad būtų pasiektas 10 straipsnio 1 dalyje 
nustatytas tikslas, tokiais atvejais ji gali 
taikyti finansines nuobaudas, nurodytas 
50 straipsnio 2 dalyje, nebent būtų 
padaryti tinkami pakeitimai.

Or. en

Pagrindimas

Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistema gali būti sukurta taip, kad apsaugotų daugumą 
interesų žvejybos srityje ir spręstų įvairius klausimus, tačiau pernelyg ribojanti prekybos 
sistema gali kliudyti sumažinti pajėgumus tiek, kad būtų skatinamas išteklių, kurie viršytų 
didžiausią tausų leidžiamą sužvejoti kiekį, atkūrimas.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2d. Perleidžiamosios žvejybos koncesijos 
lieka valstybės narės, kuri jas paskyrė, 
nuosavybė. Valstybė narė gali atšaukti 
turėtojo perleidžiamąsias žvejybos 
koncesijas, jei nesilaikoma jos paskyrimo 
politikos tikslų ir reikalavimų ir jei 
turėtojas nesilaikė tos valstybės narės 
pagrįstų prašymų laikytis reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Perleidžiamosios žvejybos koncesijos nesuteikia nuosavybės teisės, bet suteikia teisę naudotis, 
kuriai taikomi tos valstybės narės nustatyti reikalavimai.
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Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2e. Komisija pagal 55 straipsnį gali 
priimti deleguotuosius aktus, pagal 
kuriuos valstybėms narėms arba 
regioninėms institucijoms, pradžioje tik 
tam tikrą ribotą laikotarpį, pateikus 
tinkamai pagrįstus prašymus leidžiama 
pagal regioninius ypatumus keisti 
12 metrų apibrėžtį. 

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad jūrų sąlygos ir nacionalinė praktika Europoje labai skiriasi, svarbu 
užtikrinti, kad šiame reglamente pateikiamos nuostatos galėtų būti aiškinamos lanksčiai su 
sąlyga, kad būtų laikomasi jo tikslų.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Daug žvejų, kurie verčiasi smulkia žvejyba, nėra gamintojų organizacijų nariai.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Individualias žvejybos galimybes 
28 straipsnyje nurodytų perleidžiamųjų 

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

žvejybos koncesijų turėtojams valstybės 
narės sąžiningai, teisingai ir skaidriai, 
ypač nedidelių žvejybos laivynų, 
vykdančių veiklą pagal perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų sistemą, atžvilgiu
skiria, atsižvelgdamos į žvejybos 
galimybes, paskirtas valstybėms narėms 
arba nustatytas valdymo planuose, kurias 
valstybės narės priėmė pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1967/2006 
19 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Nedideli žvejybos laivynai sukuria daugiausia darbo vietų ir jų poveikis aplinkai dažniausiai 
yra mažiausias, tačiau jie retai turi išteklių ir organizacinių galimybių apginti savo interesus 
ir reikalauti jų vaidmenį atitinkančio žvejybos galimybių paskirstymo.

Pakeitimas 71

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Žuvų ištekliai išeikvoti dėl trumpalaikio planavimo ir dėl to, kad vyriausybės nesilaikė 
mokslinių rekomendacijų. Prioritetas turi būti tikslas atkurti tokio dydžio išteklius, kurie 
viršytų didžiausią tausų leidžiamą sužvejoti kiekį.
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Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Valstybės narės gali rezervuoti iki 10 %
žvejybos galimybių. Jos nustato tikslus ir 
skaidrius kriterijus, kuriais remiantis būtų 
paskirtos šios rezervinės žvejybos 
galimybės.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės gali norėti skatinti tam tikras žvejybos praktikas, pvz., nedidelį poveikį 
darančią žvejybą, taip pat suteikti papildomų žvejybos galimybių žvejams, kurie verčiasi 
smulkia žvejyba.

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Išplečiamas tas pats principas ypatingą dėmesį skiriant nedideliems žvejybos laivams.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Perleidžiamosios žvejybos koncesijos
perleidžiamos tik leidus valstybei narei, 
kuriai jos priklauso. Numatomas tokių 
žvejybos koncesijų perleidimas su sąlyga, 
kad atitinkama valstybė narė mano, kad 
jis neprieštarauja jos paskyrimo politikos 
tikslams.

Or. en

Pagrindimas

Perleidžiamosios žvejybos koncesijos vertė iš dalies priklauso nuo gero žvejybos galimybių 
valdymo ir iš dalies nuo turėtojo gebėjimo ją perleisti gaunant finansinės naudos. Todėl 
turėtų būti numatyti tokie perleidimai, tačiau valstybės narės gali pageidauti turėti galimybę 
dalyvauti.
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Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Atvirumas ir skaidrumas.

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) naudojamų jūrų biologinių išteklių 
būklę;

a) esamą naudojamų jūrų biologinių 
išteklių būklę;

Or. en

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

paskirtos įstaigos turėtų prieigą prie visų
nacionalinių duomenų bazių ir surinktų 
duomenų apdorojimo sistemų, kad galėtų 
patikrinti, ar duomenys surinkti ir ar jie 
kokybiški.

Or. en

Pakeitimas 86

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) perleidžiamąsias žvejybos koncesijas 
skiria su sąlyga, kad jų turėtojai kasmet 
valstybėms narėms pateiktų reikiamus 
ekonominius ir socialinius duomenis.

Or. en

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Sąjunga, laikydamasi tarptautinių 
įsipareigojimų ir politikos tikslų, taip pat ir 
2 bei 3 straipsniuose nurodytų tikslų, 
aktyviai prisideda prie su žuvininkyste 
susijusių tarptautinių organizacijų, įskaitant 
regionines žuvininkystės valdymo 
organizacijas (RŽVO), veiklos ir ją remia.

Or. en

Pagrindimas

ES turi aktyviai skatinti geriausią žvejybos valdymo praktiką visame pasaulyje.
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Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Tausios žuvininkystės susitarimuose 
numatoma, kad ES žvejybos laivai 
trečiųjų šalių vandenyse gali žvejoti tik 
tuomet, jei jie turi žvejybos leidimą, 
išduotą laikantis susitarimo šalių 
patvirtintos tvarkos.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad Europos Sąjungos laivai galėtų žvejoti tik tuomet, jei 
jie laikosi susitarimo sąlygų, ir kad jie negalėtų sudaryti privačių susitarimų, pagal kuriuos 
taikomos mažiau griežtos sąlygos.

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Pagal tausios žuvininkystės 
susitarimus numatyti žvejybos leidimai 
neišduodami žvejybos laivams, kurie 
24 mėnesius iki paraiškos pateikimo 
plaukiojo su Sąjungos valstybės narės 
vėliava.

Or. en

Pagrindimas

Teigiama, kad daug ES laivų pakeitė vėliavą tam, kad galėtų apeiti žuvininkystės partnerytės 
susitarimuose numatytas taisykles.  Tokią praktiką reikia keik įmanoma riboti.
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Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Pagarba demokratijos principams, 
teisinės valstybės principui ir žmogaus 
teisėms, kaip nurodyta Visuotinėje 
žmogaus teisių deklaracijoje, yra būtinas 
tausios žuvininkystės susitarimų, į kuriuos 
įeina specialios nuostatos dėl žmogaus 
teisių, elementas.

Or. en

Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2d. Nuo 2015 m. sausio 1 d. Sąjungos 
žvejybos laivai trečiųjų šalių vandenyse 
nevykdo jokios žvejybos veiklos, išskyrus 
veiklą, kuri atitinka tausios žuvininkystės 
susitarimuose numatytas sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad ES rodytų pavyzdį, t. y. užtikrinti, kad jos buvimas pasaulio vandenyse 
būtų grindžiamas taisyklėmis ir būtų teisėtas.
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Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Įrodyti akvakultūros tvarumą ir kokybę yra svarbu, jei norime, kad visuomenė ja pasitikėtų ir 
ši pramonė būtų sėkminga. Turi būti sprendžiami tokie klausimai kaip maisto grandinė, 
antibiotikų naudojimas ir išleidimas į jūrą.

Pakeitimas 96

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) apriboti akvakultūroje naudojamų 
pašarų, pagamintų iš laukinių žuvų, 
naudojimą iki lygių, kurie nekelia 
pavojaus 10 straipsnyje nustatytų tikslų 
siekimui arba žvejybos praktikos tvarumui 
kitose pasaulio dalyse;

Or. en

Pagrindimas

Šiose gairėse turi būti sprendžiamas klausimas, susijęs su pagrindine kritika akvakultūrai, 
t. y. kad joje naudojami pašarai, kuriems pagaminti reikia didesnės masės žuvies, nei 
galutinio produkto masė, o tai neprisideda prie tvarumo. Visų pirma gairės turi užtikrinti, kad 
akvakultūros poreikiai netrukdytų siekti didžiausio tausaus leidžiamo sužvejoti kiekio tikslo 
tradicinėje žvejyboje.
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Pakeitimas 97

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) užtikrinti, kad akvakultūros veikla 
atitiktų Direktyvos 2008/56/EB tikslus.

Or. en

Pagrindimas

Tarša iš žuvų ūkių kelia didžiausią susirūpinimą, nes ji gali pakenkti jūrų ekosistemoms ir 
tradicinės žvejybos būklei. Itin svarbu, kad būtų laikomasi Jūrų strategijos pagrindų 
direktyvos reikalavimų.

Pakeitimas 98

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dc) užkertant kelią neigiamiems su 
ekosistemomis susijusiems pokyčiams;

Or. en

Pagrindimas

Išleidimai iš akvakultūros įrenginių gali kenkti tiek jūros, tiek gėlų vandenų aplinkai ir turi 
būti kontroliuojami.
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Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nustatyti aplinkos, ekonominio ir 
socialinio tvarumo rodiklius;

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

Or. en

Pagrindimas

Įrodyti, akvakultūros tvarumą ir kokybę yra svarbu, jei norime, kad visuomenė ja pasitikėtų ir 
ši pramonė būtų sėkminga. Tokie sprendžiami tokie klausimai kaip maisto grandinė, 
antibiotikų naudojimas ir išleidimai.

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Sąjungos finansinė parama turi būti teikiama, tik jei laikomasi reglamente numatytų tikslų.
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Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en

Pagrindimas

Sąjungos finansinė parama turi būti teikiama, tik jei laikomasi reglamente nustatytų taisyklių.

Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kaip pats apibūdinimas nurodo „sunkūs pažeidimai“ iš tiesų yra sunkūs, ir jei skiriamos 
sankcijos, turi būti tikrai atgrasančios.
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Pakeitimas 105

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Veiklos vykdytojams per trejus metus 
nuo Sąjungos finansinės paramos 
suteikimo padarius sunkių bendros 
žuvininkystės politikos taisyklių 
pažeidimų, grąžinama visa suteikta 
Sąjungos finansinė parama arba jos dalis.

Or. en

Pagrindimas

Kaip pats apibūdinimas nurodo „sunkūs pažeidimai“ iš tiesų yra sunkūs, ir jei skiriamos 
sankcijos, turi būti tikrai atgrasančios.

Pakeitimas 106

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

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


