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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisijos pasiūlymu nustatomos specialios giliavandenių žuvų išteklių žvejybos šiaurės rytų 
Atlante sąlygos ir žvejybos šiaurės rytų Atlanto tarptautiniuose vandenyse nuostatos bei 
Reglamento (EB) Nr. 2347/2002 (2012/0179 (COD)) panaikinimas sudaro galimybes išvengti 
tolesnio neigiamo poveikio pažeidžiamoms jūrų ekosistemoms ir atkurti giliavandenių žuvų 
populiacijas.

Jūros gelmės pasižymi didele biologine įvairove ir ypatingomis bei išskirtinėmis rūšimis ir 
buveinėmis. Naujausiose Prancūzijos nacionalinio jūrų mokslinių tyrimų instituto IFREMER 
stebėtojų ataskaitose nustatyta, kad dugniniais žvejybos tralais sugaunama iki 144 žuvų rūšių. 
Daugumos rūšių giliavandenės žuvys yra lėtai augančios, ilgai gyvenančios, ir priklauso mažo 
vaisingumo rūšims, kurios gyvenime dauginasi gana vėlai. Labai mažai žinoma apie 
didžiosios dalies rūšių, sugaunamų ES giliavandenės žvejybos laivais Sąjungos vandenyse ir 
šiaurės rytų Atlanto atvirose jūrose, biologines ir gyvenimo ciklo ypatybes, bet dauguma jų 
pripažintos itin pažeidžiamomis žvejybos poveikio. Daugumos šių rūšių žvejyba yra 
nereguliuojama pagal esamus ES teisės aktus.

Daugumos rūšių giliavandenės žuvys sugaunamos dugniniais tralais – žuvininkystės metodu, 
kuris daro žalą giliavandenei dugno ekosistemai, plieno lakštus, sunkius lynus ir tinklus 
velkant jūros dugnu. 
Tarptautinė jūrų tyrinėjimų taryba (TJTT) pripažįsta, kad nors visi dugniniai kontaktiniai 
žvejybos įrankiai gali paveikti giliavandenę dugno ekosistemą, jūros dugnui yra daug 
žalingesnis dugninio tralo negu stacionarių žvejybos įrankių poveikis1.
Remiantis moksliniais tyrimais, kurie, be kita ko, buvo atlikti pagal Jungtinių Tautų aplinkos 

programą (UNEP), pripažinta, kad dugninių tralų naudojimas daro didžiausią žalą 
giliavandenių koralų ir pinčių ekosistemoms.2 3

Komisijos pasiūlymas dėl žvejybos šiaurės rytų Atlante: specialios sąlygos, taikomos 
giliavandenių žuvų ištekliams, žvejybos tarptautiniuose vandenyse nuostatos (2012/0179 
(COD)), kuriomis panaikinamas Reglamentas Nr. 2347/2002, sudaro galimybes išvengti 
tolesnio neigiamo poveikio pažeidžiamoms jūrų ekosistemoms ir atkurti giliavandenių žuvų 
populiacijas. 

Šioje nuomonėje aiškiai pritariama tam, kad palaipsniui būtų nustota naudoti naikinamojo 
poveikio dugninius žvejybos įrankius, ir nurodoma keletas tarptautinių susitarimų, iš kurių 
svarbiausios JT Generalinės Asamblėjos rezoliucijos 59/25 (2004), 61/105 (2006), 64/72 

                                               
1 žvejybos šiaurės rytų Atlante komisijos (ÞÐRAK) prašymas įvertinti laivų stebėjimo 
sistemos (LSS) duomenų panaudojimą ir kokybę, 2007 m. Tarptautinės jūrų tyrinėjimo 
tarybos (TJTT) rekomendacijos (ICES Advice 2007), 9 knyga, 30 puslapis.
2 A. Friewald, J.H. Fossa, T. Koslow ir J.M. Roberts. Šaltųjų vandenų koralų rifai (Cold-water 
coral reefs). UNEP-WCMC, Cambridge, JK. 2004. 
3 M.M. Hogg, O.S. Tendal, K.W. Conway, S.A. Pomponi, R.W.M. van Soest, J. Gutt, M. 
Krautter ir J.M. Roberts. Giliavandenių pinčių zonos: Biologinės įvairovės rezervuarai (Deep-
sea Sponge Grounds: Reservoirs of Biodiversity), UNEP -WCMC Biologinės įvairovės 
serijos  (Biodiversity Series) Nr. 32, UNEP -WCMC, Cambridge,  JK . 2010
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(2009) ir 66/68 (2011) dėl giliavandenių žuvų žvejybos atviroje jūroje valdymo1, numatant 
vienerių metų laikotarpį, per kurį žvejams leidžiama įmontuoti alternatyvią įrangą arba imtis 
alternatyvių žvejybos galimybių.

ES laivų, žvejojančių nereguliuojamose atvirose jūrose, klausimu svarbu pažymėti, kad 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 734/2008 jau įtraukė Jungtinių Tautų Generalinės asamblėjos 
(JTGA) rezoliuciją 61/105 į ES teisę, kad pagerintų prieigos sąlygas dugninei žvejybai ES 
laivams tuose atviros jūros rajonuose, kurie nėra reguliuojami regioninės žuvininkystės 
valdymo organizacijų ar daugiašalių žuvininkystės susitarimų.  Šiame nuomonės projekte 
remiantis galiojančiomis JTGA rezoliucijomis, minėtomis anksčiau, atnaujinamos prieigos 
prie giliavandenių žuvų išteklių sąlygos ES laivams žvejojantiems Sąjungos vandenyse ir 
šiaurės rytų Atlanto atvirose jūrose. Be to, jame nustatomi kriterijai  giliavandenės 
žuvininkystės poveikio vertinimams atlikti laikantis tarptautinių standartų, identifikuojant 
pažeidžiamas jūrų ekosistemas ir apibrėžiant didelį neigiamą poveikį, dėl kurių buvo sutarta 
vadovaujant JT FAO (Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijai) ir kurie vėliau buvo 
priimti JT FAO Žuvininkystės komitete, patvirtinti JT Generalinėje Asamblėjoje ir įtraukti į  
JTGA rezoliucijas 64/72 ir 66/882.
Tai labai svarbu aplinkosaugai, atsižvelgiant į giliavandenių žuvų populiacijų ir dugno 
buveinių pažeidžiamumą, kuriam įtakos turi regiono giliavandenė žuvininkystė. Neskaitant 
kitų privalumų, išankstinio giliavandenės dugno žuvininkystės poveikio vertinimo 
reikalavimas iš esmės prisidėtų užtikrinant gerą jūrų ekosistemų aplinkos būklę pagal Jūrų 
strategijos pagrindų direktyvą ir ES biologinės įvairovės tikslus, taikomus žvejybai. 

Galiausiai nuomonės pranešime įtraukta keletą papildomų pakeitimų, kurie suderina 
Komisijos pasiūlymą su Lisabonos sutarties nuostatomis, kuriomis SESV 65 straipsnyje 
nustatoma, kad į aplinkos apsaugos reikalavimus turi būti atsižvelgiama nustatant ir 
įgyvendinant Sąjungos politikos ir veiklos kryptis, ypač siekiant paskatinti tvarią plėtrą. 

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirma nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV), ypač į jos 43 

                                               
1 Tarptautinės gairės dėl giliavandenės žvejybos atvirose jūrose valdymo. Jungtinių Tautų 
Maisto ir žemės ūkio organizacija, Roma.  2008
2 Tarptautinės gairės dėl giliavandenės žvejybos atvirose jūrose valdymo. Jungtinių Tautų 
Maisto ir žemės ūkio organizacija, Roma.  2008
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2 dalį, straipsnio 2 dalį ir 191 straipsnį,

Or. en

Pagrindimas

Siekiant persvarstyti giliavandenių žuvų žvejybos galimybių tvarką, kuri apima ir pažeidžiamų 
jūrų ekosistemų valdymą, svarbu pabrėžti SESV 191 straipsnį, kuriame nustatomas Sąjungos 
aplinkos politikos pagrindas.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) SESV 11 straipsnyje nustatyta, kad 
nustatant ir įgyvendinant ES politikos ir 
veiklos kryptis, įskaitant giliavandenių 
žuvų žvejybos išsaugojimą, ypač siekiant 
skatinti tvarią plėtrą, turi būti 
atsižvelgiama į aplinkos apsaugos 
reikalavimus;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama atitiktis pirminei Sąjungos teisei, pagal kurią SESV 11 straipsnyje 
nustatoma, kad nustatant ir įgyvendinant Sąjungos politiką privaloma atsižvelgti į aplinką.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Komisija turėtų būti įgaliota pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatomos metinius pastangų 
apribojimus papildančios priemonės, jei jų 
nepriima valstybės narės arba jei jų 
priimtos priemonės laikomos 
nesuderinamomis su šio reglamento tikslais 

(19) Komisija turėtų būti įgaliota pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais pakeičiamos sąlygos, pagal kurias 
žvejybos veikla laikoma giliavandenių 
žuvų žvejyba, siekiant atsižvelgti į 
skirtingus valstybių narių naudojamus 
eksploatavimo būdus ir naują mokslinę 
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ar nepakankamai veiksmingomis 
įgyvendinant šiame reglamente nurodytus 
siekius;

informaciją apie giliavandenių žuvų 
išteklių struktūrą ir pasiskirstymą. Tokie 
patys įgaliojimai turi būti suteikti 
Komisijai siekiant  pakeisti sąlygas dėl 
iškrovimo ir perkrovimo leidimų žvejybos 
laivams, kurie neturi leidimo 
giliavandenių žuvų žvejybai, jei to reikia 
norint atsižvelgti į skirtingus 
eksploatavimo būdus valstybėse narėse, 
taip pat siekiant nustatyti metinius 
pastangų apribojimus papildančias 
priemones, jei jų nepriima valstybės narės 
arba jei jų priimtos priemonės laikomos 
nesuderinamomis su šio reglamento tikslais 
ar nepakankamai veiksmingomis 
įgyvendinant šiame reglamente nurodytus 
siekius;

Or. en

Pagrindimas

Numatomi pranešėjo siūlomi nauji deleguotieji aktai. 

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies d ir e punktai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) giliavandenės žuvys – I priede išvardytų 
rūšių žuvys;

d) giliavandenės žuvys – I priede išvardytų 
rūšių žuvys (šis sąrašas orientacinis ir ne 
baigtinis) ir kitų rūšių žuvys, pripažintos 
giliavandenėmis žuvimis remiantis 
mokslinės patariamosios įstaigos 
rekomendacija;

e) pažeidžiamiausių rūšių žuvys –
giliavandenės žuvys, nurodytos I priede 
pateiktos lentelės trečiame stulpelyje 
„Labiausiai pažeidžiamos (x)“;

e) pažeidžiamiausių rūšių žuvys –
giliavandenės žuvys, kurios pagal 
Tarptautinės gamtos ir gamtos išteklių 
apsaugos sąjungos (PGIS, angl. IUCN) 
Raudonosios knygos kriterijus 
priskiriamos prie pavojuje esančių, 
nykstančių ar grėsmingai nykstančių 
žuvų; retų rūšių žuvys ar žuvys, kurias 
mokslinė patariamoji įstaiga apibūdino 
kaip tokias, kurių ištekliai, itin tikėtina, 
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gali būti išeikvoti, arba kurių klausimu 
mokslinė patariamoji įstaiga 
rekomendavo kuo mažesnę priegaudą 
arba jokios priegaudos;

Or. en

Pagrindimas

I priedo sąrašas, įskaitant pažeidžiamiausių rūšių žuvų, trečiojoje lentelės skiltyje pažymėtų 
„x“, sąrašą, turėtų būti orientacinis ir ne baigtinis, siekiant jį reguliariai atnaujinti 
atsižvelgiant į tvirtą mokslinę rekomendaciją. „Pažeidžiamiausių rūšių žuvų“ apibrėžimas
turėtų būti grindžiamas mokslinėmis ir tarptautiniu mastu sutartomis rekomendacijomis (kaip 
PGIS Raudonąja knyga ir FAO gairių 14 dalimi).

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies j a punktas (naujas) ir j b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) didelis neigiamas poveikis reiškia tą 
patį ir pasižymi tomis pačiomis 
ypatybėmis, kaip ir aprašytasis 2008 m. 
FAO tarptautinių giliavandenių žuvų 
žvejybos atviroje jūroje valdymo gairių 
17–20 straipsniuose;
jb) pažeidžiamos jūrų ekosistemos – jūrų 
ekosistemos, atitinkančios 2008 m. FAO 
tarptautinių giliavandenių žuvų žvejybos 
atviroje jūroje valdymo gairių 42 
straipsnyje nustatytus kriterijus.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 4 pakeitimo pagrindimą.
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Pagal PGIS Raudonąją knygą, žuvų 
sąrašas I priede, įskaitant tas, kurios 
pripažintos pažeidžiamiausių rūšių 
žuvimis pagal 2 dalies e punktą, Komisijos 
bus peržiūrimas kas du metus 
deleguotaisiais aktais pagal 20 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Pažeidžiamų jūrų ekosistemų nustatymas 

ir apsauga
1. Siekdamos nustatyti, kur, kaip žinoma, 
susidaro ar gali susidaryti pažeidžiamos 
jūrų ekosistemos, valstybės narės 
naudojasi patikimiausia turima moksline 
ir technine informacija, įskaitant 
biogeografinę informaciją. Be to, 
mokslinė patariamoji įstaiga įvertina, 
kokiuose rajonuose ir kokiame gylyje, kur 
gali būti leidžiama žvejoti giliavandenes 
žuvis, kaip žinoma, susidaro arba gali 
susidaryti pažeidžiamos jūrų ekosistemos.
2. Jei remiantis 1 dalyje nurodyta 
informacija nustatomi rajonai, kuriuose, 
kaip žinoma, susidaro arba gali susidaryti 
pažeidžiamos jūrų ekosistemos, valstybės 
narės ir mokslinė patariamoji įstaiga apie 
tai laiku informuoja Komisiją. 
3. Remdamasi 2 dalyje nurodyta 
informacija, Komisija laikinai uždraudžia 
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žvejoti šiuose rajonuose, kol nustatomos 
išsaugojimo ir valdymo priemonės, kad 
būtų išvengta didelio neigiamo poveikio 
pažeidžiamoms jūrų ekosistemoms. 
4. Tokiuose rajonuose dugninė žvejyba 
draudžiama tol, kol nustatomos 
atitinkamos išsaugojimo ir valdymo 
priemonės. 
5. Valstybės narės šį draudimą žvejoti 
taiko nedelsdamos ir tuoj pat praneša apie 
jį Komisijai ir savo laivams. Draudimas 
žvejoti taikomas visiems Sąjungos 
laivams. 
6. Draudimas žvejoti panaikinamas ir 
žvejoti vėl leidžiama, jei mokslinė 
patariamoji įstaiga pateikia įrodymų, kad 
pažeidžiamos jūrų ekosistemos yra ne 
tame rajone, arba jei Komisija 
nusprendžia, kad buvo priimtos priemonės 
siekiant užtikrinti, kad nebūtų didelio 
neigiamo poveikio pažeidžiamoms jūrų 
ekosistemoms.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu į reglamentą įtraukiami reikalavimai, nustatyti JT Generalinės Asamblėjos 
rezoliucijos 61/105 83 straipsnio c punkte ir JT Generalinės Asamblėjos 64/72 119 straipsnio 
b punkte, taip pat 2008 m. liepos 15 d. Tarybos reglamento Nr. 734/2008 dėl pažeidžiamų 
jūrų ekosistemų atviroje jūroje apsaugos nuo dugniniais žvejybos įrankiais daromo neigiamo 
poveikio 8 straipsnyje.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies c punktas ir c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) laivo kapitono žvejybos žurnale 
registruojama sužvejotų giliavandenių žuvų 
procentinė dalis sudaro 10 procentų bendro 
visų tą žvejybos dieną sužvejotų žuvų 
svorio arba yra didesnė.

c) laivo kapitono žvejybos žurnale 
registruojama sužvejotų giliavandenių žuvų 
procentinė dalis sudaro 10 procentų bendro 
visų bet kurią žvejybos dieną sužvejotų 
žuvų svorio arba yra didesnė arba tai 
žvejybos veikla, kurią vykdant per 
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kiekvienus kalendorinius metus 
sugaunama ir laive laikoma daugiau kaip 
10 tonų giliavandenių žuvų.

ca)  laivas naudoja dugninį žvejybos 
įrankį 200 metrų ar didesniame gylyje.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad dugninei žvejybai visose teritorijose, kuriose tikėtina, kad 
gali būti „pažeidžiamų giliavandenių žuvų“ ir „pažeidžiamų giliavandenių jūrų ekosistemų“, 
yra taikomas reglamentas. Riba, nustatyta 4 straipsnio 2 dalies d punkto pakeitime 
supaprastina kontrolę ir reglamento vykdymą  - per laivų stebėjimo sistemą (LSS) turėtų būti 
santykinai lengviau pamatuoti gylį, kuriame žvejyba gali prieštarauti giliavandenių žuvų 
procentinei daliai priegaudoje. JT FAO giliaisiais vandenimis laiko tuos, kurių vandenys 
gilesni nei 200 metrų iki didžiausio jų gylio. 

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Sąlygas, pagal kurias 2 dalyje 
nurodyta žvejybos veikla laikoma 
giliavandenių žuvų žvejyba, Komisija gali 
peržiūrėti deleguotaisiais aktais, kaip 
nustatyta 20 straipsnyje, siekiant 
atsižvelgti į skirtingus valstybių narių 
naudojamus eksploatavimo būdus ir 
naują mokslinę informaciją apie 
giliavandenių žuvų išteklių struktūrą ir 
pasiskirstymą.

Or. en
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
20 straipsnį deleguotaisiais aktais pakeisti 
sąlygas dėl iškrovimo ir perkrovimo 
leidimo laivams, kurie neturi leidimo 
giliavandenių žuvų žvejybai, jei to reikia 
norint atsižvelgti į skirtingus valstybėse 
narėse naudojamus eksploatavimo būdus.

Or. en

Pakeitimas 11

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Žvejybos leidimuose, išduotuose pagal 
paraiškas, pateiktas pagal 1 dalį, 
nurodomas naudotinas dugninis žvejybos 
įrankis ir nustatomas leidžiamos vykdyti 
žvejybos rajonas, kurio ribos aprėpia 
rajoną, kuriame dubliuojasi numatoma 
žvejybos veikla, nustatyta 1 dalies a 
punkte, ir jau vykdoma žvejybos veikla, 
nustatyta 1 dalies b punkte. Tačiau išplėsti 
numatomos žvejybos veiklos vykdymo 
rajoną už rajono, kuriame jau vykdoma 
žvejybos veikla, ribų galima tik tuomet, jei 
valstybė narė, remdamasi mokslinėmis 
rekomendacijomis, įvertino ir dokumentais 
patvirtino, kad toks išplėtimas neturės 
didelio neigiamo poveikio pažeidžiamoms
jūros ekosistemoms.

2. Žvejybos leidimuose, išduotuose per 
pirmus dvejus metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos pagal paraiškas, 
pateiktas pagal 1 dalį, nurodomas 
naudotinas dugninis žvejybos įrankis ir 
nustatomas leidžiamos vykdyti žvejybos 
rajonas, kurio ribos aprėpia rajoną, kuriame 
dubliuojasi numatoma žvejybos veikla, 
nustatyta 1 dalies a punkte, ir jau vykdoma 
žvejybos veikla, nustatyta 1 dalies b 
punkte. Tačiau išplėsti numatomos 
žvejybos veiklos vykdymo rajoną už 
rajono, kuriame jau vykdoma žvejybos 
veikla, ribų galima tik tuomet, jei valstybė 
narė, remdamasi mokslinėmis 
rekomendacijomis, įvertino ir dokumentais 
patvirtino, kad toks išplėtimas neturės 
didelio neigiamo poveikio pažeidžiamoms
jūrų ekosistemoms.

2a. Visų žvejybos leidimų, kurių neapima 
7 straipsnio 2 dalis, klausimu kiekviena 
paraiška gauti žvejybos leidimą 
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patenkinama tik tam rajonui, kuriame, 
laikantis III priedo kriterijų, iš pradžių 
buvo atliktas poveikio vertinimas. 
Poveikio vertinimas paskelbiamas viešai. 
Poveikio vertinimą apsvarsto mokslinė 
patariamoji įstaiga. Komisija, remdamasi 
mokslinės patariamosios įstaigos 
rekomendacijomis, gali pakoreguoti ar 
patobulinti vertinimą arba pareikalauti, 
kad tai atliktų valstybės narės. Komisija 
persvarsto visus vertinimus, kad būtų 
galima atsižvelgti į pavienį, bendrą ir 
kumuliacinį poveikį, ir pakoreguoja 
pavienius poveikio vertinimus ar 
pareikalauja tai atlikti.
2b. Kompetentingos institucijos, 
atlikdamos 3 dalyje nurodytą vertinimą, 
vadovaujasi atsargumo principu. Kilus 
abejonių dėl to, ar neigiamas poveikis yra 
didelis, jos, remdamosi pateiktomis 
mokslinėmis rekomendacijomis, turi 
laikyti, kad galimas neigiamas poveikis 
yra didelis.
2c. Pradedant trečiaisiais metais po 
reglamento įsigaliojimo dienos, 
reikalaujama, kad visi žvejybos 2 dalyje 
nurodytuose rajonuose leidimai būtų 
išduodami prieš tai atlikus poveikio 
vertinimus pagal 3 dalį, kurie yra sąlyga 
išduoti žvejybos leidimą.
2d. Rajonuose, kuriuose nebuvo atlikta ir 
pateikta tinkamo mokslinio vertinimo, 
kaip nurodyta 3 dalyje, naudoti dugninius 
žvejybos įrankius draudžiama.
2e. Dugninės žvejybos veiklą leidžiama 
vykdyti šiame reglamente nustatytomis 
sąlygomis, jei iš poveikio įvertinimo 
matyti, kad nekils pavojaus 
pažeidžiamoms jūrų ekosistemoms.

Or. en

Pagrindimas

Išlaikomi Komisijos pasiūlyme numatyti reikalavimai atlikti poveikio vertinimą naujiems 
žvejybos rajonams (t. y. kuriuose nevykdoma žvejyba), tačiau nustatomas dviejų metų 
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laikotarpis siekiant palaipsniui įdiegti reikalavimus, kad būtų atliekamas poveikio vertinimas 
esamose dugninės žvejybos zonose.  Tai atitinkamas JT Generalinės Asamblėjos rezoliucijų 
61/105 ir 64/72 dalis, taip pat tarptautiniu mastu sutartus kriterijus įtraukia į III priedo 
(naujo) pakeitimą dėl su giliavandenių žuvų žvejyba susijusių poveikio vertinimų, nustatytų 
2008 m. FAO tarptautinėse giliavandenių žuvų žvejybos atviroje jūroje valdymo gairėse, 
vykdymo. 

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laivams, kurie tikslinei giliavandenių žuvų 
žvejybai naudoja dugninius tralus arba 
dugninius statomuosius žiauninius tinklus, 
4 straipsnio 1 dalyje numatyti žvejybos 
leidimai baigia galioti praėjus ne daugiau 
kaip dvejiems metams nuo šio reglamento 
įsigaliojimo. Po šio datos žvejybos 
leidimai, kuriais leidžiama tikslinė 
giliavandenių žuvų žvejyba šiais įrankiais, 
nebeišduodami ir nebeatnaujinami.

Laivams, kurie tikslinei giliavandenių žuvų 
žvejybai naudoja dugninius tralus arba 
dugninius statomuosius žiauninius tinklus, 
4 straipsnio 1 dalyje numatyti žvejybos 
leidimai baigia galioti praėjus ne daugiau 
kaip vieneriems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo. Po šio datos 
žvejybos leidimai, kuriais leidžiama 
tikslinė giliavandenių žuvų žvejyba šiais 
įrankiais, nebeišduodami ir 
nebeatnaujinami.

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei pagal patikimiausią mokslinę 
informaciją neįmanoma nustatyti, koks 
išteklių naudojimo lygis yra suderinamas 
su didžiausiu galimu tausios žvejybos
laimikiu, žvejybos galimybės nustatomos, 
kaip nurodyta toliau:

2. Jei pagal patikimiausią mokslinę 
informaciją neįmanoma nustatyti, koks 
išteklių naudojimo lygis užtikrina, kad 
giliavandenių žuvų populiacija būtų 
išlaikyta arba atkurta iki tokio lygio, kad 
iki 2015 m. būtų galima sugauti 
didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį, 
žvejybos galimybės nustatomos, kaip 
nurodyta toliau:

a) jei pagal patikimiausią turimą mokslinę a) jei pagal patikimiausią turimą mokslinę 
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informaciją nustatytas naudojimo lygis 
atitinka žuvininkystės valdymo atsargumo 
principą, atitinkamo žvejybos valdymo 
laikotarpio žvejybos galimybės negali būti 
didesnės nei tas lygis;

informaciją nustatytas naudojimo lygis 
atitinka žuvininkystės valdymo atsargumo 
principą, atitinkamo žvejybos valdymo 
laikotarpio žvejybos galimybės neturi būti 
didesnės nei tas lygis;

b) jei pagal patikimiausią turimą mokslinę 
informaciją žuvininkystės valdymo 
atsargumo principą atitinkančio naudojimo 
lygio nustatyti neįmanoma, nes trūksta 
konkrečių išteklių arba konkrečios rūšies 
duomenų, tos žvejybos galimybių skirti iš 
viso negalima.

b) jei pagal patikimiausią turimą mokslinę 
informaciją žuvininkystės valdymo 
atsargumo principą atitinkančio naudojimo 
lygio nustatyti neįmanoma, nes trūksta 
konkrečių išteklių arba konkrečios rūšies 
duomenų, tos žvejybos galimybių iš viso 
neskiriama.

c) valdymo priemonės, įskaitant tikslinių 
rūšių žvejybos galimybes mišrios žvejybos 
rajonuose, parengiamos ir nustatomos 
siekiant išvengti pažeidžiamiausių rūšių 
priegaudos ir užtikrinti ilgalaikį 
sužvejojamų visų kitų rūšių tvarumą; taip 
pat
d) nustatomos veiksmingos išmetimo į 
jūrą prevencijos sąlygos. Tomis sąlygomis 
siekiama, kad visas į laivą paimtas žuvų ir 
kitų rūšių laimikis būtų iškrautas, nebent 
tai prieštarautų pagal bendrą 
žuvininkystės politiką galiojančioms 
taisyklėms.

Or. en

Pagrindimas

Pagal naujausiais žinias ir Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (TJTT) rekomendacijas dėl 
tam tikros giliavandenių žuvų žvejybos, kuri yra mišri žvejyba, ir kurios metu sugaunama 
daug nenumatytų rūšių žuvies, kai kurios rūšys labai pažeidžiamos žvejybos poveikio, o kelios 
rūšys giliavandenių ryklių, „IUCN Shark Specialist Group“ net pripažintos nykstančiomis 
arba grėsmingai nykstančiomis šiaurės rytų Atlante. Šiuo pakeitimu taip pat užtikrinama 
atitiktis Komisijos pasiūlymo 12 straipsnio 1 dalies c punktui ir nurodomas poreikis apsaugoti 
ir valdyti kitas jūros gyvūnų (ne žuvų) rūšis, pavyzdžiui, koralus ir pintis. 
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2–5 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įgaliojimai priimti 13 straipsnyje 
nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami neapibrėžtam laikotarpiui.

2. Įgaliojimai priimti 3 straipsnio 2a 
dalyje, 4 straipsnio 2a ir 5a dalyse ir 13 
straipsnyje nurodytus deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami neapibrėžtam 
laikotarpiui.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 13 straipsnyje 
nurodytų įgaliojimų suteikimą. Sprendimu 
dėl įgaliojimų panaikinimo nutraukiami 
tame sprendime nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus. Jis įsigalioja 
kitą dieną po sprendimo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
nedaro poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų aktų teisėtumui.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 3 straipsnio 2a 
dalyje, 4 straipsnio 2a ir 5a dalyse ir 13 
straipsnyje nurodytų įgaliojimų suteikimą.
Sprendimu dėl įgaliojimų panaikinimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Jis 
įsigalioja kitą dieną po sprendimo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

4. Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija apie 
jį vienu metu praneša ir Europos 
Parlamentui, ir Tarybai.

4. Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija apie 
jį vienu metu praneša ir Europos 
Parlamentui, ir Tarybai.

5. Pagal 13 straipsnį priimtas deleguotasis 
aktas įsigalioja tik jei Europos Parlamentas 
arba Taryba per du mėnesius nuo 
pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie tą aktą dienos nepareiškė savo 
prieštaravimo arba jei iki šio termino 
pabaigos tiek Europos Parlamentas, tiek 
Taryba informavo Komisiją, kad neketina 
prieštarauti. Europos Parlamento arba 
Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas dviem mėnesiais.

5. Pagal 3 straipsnio 2a dalį, 4 straipsnio 
2a ir 5a dalis ir 13 straipsnį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik jei Europos 
Parlamentas arba Taryba per du mėnesius 
nuo pranešimo Europos Parlamentui ir 
Tarybai apie tą aktą dienos nepareiškė savo 
prieštaravimo arba jei iki šio termino 
pabaigos tiek Europos Parlamentas, tiek 
Taryba informavo Komisiją, kad neketina 
prieštarauti. Europos Parlamento arba 
Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas dviem mėnesiais.

Or. en

Pagrindimas

Numatomi pranešėjo siūlomi deleguotieji teisės aktai
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
II a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IIa priedas
7 straipsnio 1 dalyje nurodytuose poveikio 
įvertinimuose vertinama, inter alia:
a) vykdomos ar ketinamos vykdyti 
žvejybos tipas (-ai), įskaitant laivų ir 
įrankių tipus, žvejybos rajonai, tikslinės ir 
galimos priegaudos rūšys, žvejybos 
pastangų lygiai ir žvejybos trukmė 
(žvejybos planas);
b) patikimiausia turima mokslinė ir 
techninė informacija apie dabartinę 
žvejybos išteklių padėtį ir pagrindinė 
informacija apie žvejybos rajono 
ekosistemas, buveines ir bendrijas, su 
kuria turi būti lyginami būsimi pokyčiai;
c) pažeidžiamų jūrų ekosistemų, kurios, 
kaip žinoma, susidaro ar gali susidaryti 
žvejybos rajone, nustatymas, aprašymas ir 
kartografavimas;
d) duomenys ir metodai, naudojami 
veiklos poveikiui nustatyti, aprašyti ir 
įvertinti, žinių spragų nustatymas ir 
vertinime pateiktos informacijos 
neapibrėžtumo įvertinimas;
e) galimo poveikio, įskaitant kumuliacinį 
veiklos, nagrinėjamos vertinant 
pažeidžiamas jūrų ekosistemas ir žemo 
našumo žvejybos išteklius žvejybos rajone, 
poveikį, tikimybės, masto ir trukmės 
nustatymas, aprašymas ir įvertinimas;
f) rizikos, susijusios su galimu žvejybos 
poveikiu, įvertinimas, siekiant nustatyti, 
koks poveikis gali būti didelis neigiamas 
poveikis, ypač pažeidžiamoms jūrų 
ekosistemoms ir žemo našumo žvejybos 
ištekliams; taip pat siūlomos sušvelninimo 
ir valdymo priemonės, kurios turi būti 
taikomos siekiant išvengti didelio 
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neigiamo poveikio pažeidžiamoms jūrų 
ekosistemoms ir užtikrinti ilgalaikį žemo 
našumo žvejybos išteklių išsaugojimą ir 
tausų naudojimą, taip pat priemonės, 
kurias reikia taikyti siekiant stebėti 
žvejybos poveikį.

Or. en

Pagrindimas

Užtikrinama, kad Sąjunga laikytųsi savo įsipareigojimo įgyvendinti 2008 m. FAO tarptautines 
giliavandenių žuvų žvejybos atviroje jūroje valdymo gaires, naudojant III priede tą pačią 
formuluotę kaip 47 dalyje.  Gairės buvo priimtos 2008 m. ir vėliau patvirtintos ir įtrauktos į 
JT Generalinės Asamblėjos 2009 m. rezoliucijos 64/72 ir 2011 m. rezoliucijos 66/68 
nuostatas dėl giliavandenių žuvų žvejybos valdymo.  Tai yra tarptautiniu mastu suderintas ir 
sutartas standartas, pagal kurį atliekami giliavandenių žuvų dugninės žvejybos poveikio 
vertinimai.


