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Pakeitimas 228
Alain Cadec

Teisėkūros rezoliucijos projektas
3 a nurodomoji dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 349 straipsnį,

Or. fr

Pakeitimas 229
Carmen Fraga Estévez

Teisėkūros rezoliucijos projektas
3 a nurodomoji dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

atsižvelgdamas į Tarybos sprendimą, 
patvirtinantį Tarybos darbo tvarkos 
taisykles1,
__________________
1 2009 m. gruodžio 1 d. Tarybos 
sprendimas 2009/937/ES, patvirtinantis 
Tarybos darbo tvarkos taisykles (OL 
L 325, 2009 12 11, p. 35).

Or. es

Pakeitimas 230
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdamas į 1982 m. gruodžio 10 d. 
Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją 
(UNCLOS),
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Or. en

Pakeitimas 231
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) žuvininkystės pramonė yra 
strategiškai svarbi visuomenės 
aprūpinimui žuvimi ir maisto produktų 
pusiausvyrai įvairiose valstybėse narėse ir 
pačioje Europos Sąjungoje, taip pat 
socialinei ir ekonominei pakrantės 
bendruomenių gerovei, vystymuisi vietoje 
bei užimtumui, ekonominės veiklos 
tiekimo ir vartotojų grandinėse 
užtikrinimui ir palaikymui ir vietos 
kultūrinių tradicijų išlaikymui;
__________________
1 2009 m. gruodžio 1 d. Tarybos 
sprendimas 2009/937/ES, patvirtinantis 
Tarybos darbo tvarkos taisykles 
(OL L 325, 2009 12 11, p. 35).

Or. pt

Pakeitimas 232
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Bendros žuvininkystės politikos 
taikymo sritis apima jūrų biologinių 
išteklių apsaugą, valdymą ir naudojimą. 
Be to, bendros žuvininkystės politikos 
taikymo sritis dar susijusi ir su jos tikslams 
remti skirtomis rinkos ir finansinėmis 
priemonėmis, gėlųjų vandenų biologiniais 

(2) Bendros žuvininkystės politikos 
taikymo sritis apima jūrų biologinių 
išteklių apsaugą ir tausų valdymą. Be to, 
bendros žuvininkystės politikos taikymo 
sritis dar susijusi ir su jos tikslams remti 
skirtomis rinkos ir finansinėmis 
priemonėmis, gėlųjų vandenų biologiniais 
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ištekliais bei akvakultūra, žuvininkystės ir 
akvakultūros produktų perdirbimu ir 
prekyba jais, kai ši veikla vykdoma 
valstybių narių teritorijoje arba Europos 
Sąjungos vandenyse, taip pat kai ją vykdo 
žvejybos laivai, plaukiojantys su trečiųjų 
šalių vėliavomis ir (arba) registruoti 
trečiosiose šalyse, arba Europos Sąjungos 
žvejybos laivai, arba valstybių narių 
piliečiai, nepažeidžiant vėliavos valstybės 
pirminės atsakomybės ir laikantis Jungtinių 
Tautų jūrų teisės konvencijos 
117 straipsnio.

ištekliais bei akvakultūra, žvejybos ir 
akvakultūros produktų perdirbimu ir 
prekyba jais, kai ši veikla vykdoma 
valstybių narių teritorijoje arba Europos 
Sąjungos vandenyse, taip pat kai ją vykdo 
žvejybos laivai, plaukiojantys su trečiųjų 
šalių vėliavomis ir (arba) registruoti 
trečiosiose šalyse, arba Europos Sąjungos 
žvejybos laivai, arba valstybių narių 
piliečiai, nepažeidžiant vėliavos valstybės 
pirminės atsakomybės ir laikantis Jungtinių 
Tautų jūrų teisės konvencijos 
117 straipsnio.

Or. en

Pakeitimas 233
Guido Milana

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Bendros žuvininkystės politikos 
taikymo sritis apima jūrų biologinių 
išteklių apsaugą, valdymą ir naudojimą. 
Be to, bendros žuvininkystės politikos 
taikymo sritis dar susijusi ir su jos tikslams 
remti skirtomis rinkos ir finansinėmis 
priemonėmis, gėlųjų vandenų biologiniais 
ištekliais bei akvakultūra, žuvininkystės ir 
akvakultūros produktų perdirbimu ir 
prekyba jais, kai ši veikla vykdoma 
valstybių narių teritorijoje arba Europos 
Sąjungos vandenyse, taip pat kai ją vykdo 
žvejybos laivai, plaukiojantys su trečiųjų 
šalių vėliavomis ir (arba) registruoti 
trečiosiose šalyse, arba Europos Sąjungos 
žvejybos laivai, arba valstybių narių 
piliečiai, nepažeidžiant vėliavos valstybės 
pirminės atsakomybės ir laikantis Jungtinių 
Tautų jūrų teisės konvencijos 
117 straipsnio.

(2) Bendros žuvininkystės politikos 
taikymo sritis apima valstybių narių jūrų 
biologinių teritorijų ir išteklių apsaugą ir
valdymą. Be to, bendros žuvininkystės 
politikos taikymo sritis dar susijusi ir su jos 
tikslams remti skirtomis rinkos ir 
finansinėmis priemonėmis, gėlųjų vandenų 
biologiniais ištekliais bei akvakultūra, 
žvejybos ir akvakultūros produktų 
perdirbimu ir prekyba jais, kai ši veikla 
vykdoma valstybių narių teritorijoje arba 
Europos Sąjungos vandenyse, taip pat kai 
ją vykdo žvejybos laivai, plaukiojantys su 
trečiųjų šalių vėliavomis ir (arba) 
registruoti trečiosiose šalyse, arba Europos 
Sąjungos žvejybos laivai, arba valstybių 
narių piliečiai, nepažeidžiant vėliavos 
valstybės pirminės atsakomybės ir laikantis 
Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos 
117 straipsnio.

Or. it
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Pakeitimas 234
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Sutartis dėl Europos Sąjungos 
veikimo neturėtų kliudyti Sąjungai vykdyti 
pareigą tausiai valdyti jūrų išteklių 
naudojimą.

Or. en

Pakeitimas 235
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Bendra žuvininkystės politika turėtų 
būti užtikrinama, kad su žvejyba ir 
akvakultūra susijusi veikla padėtų kurti 
ilgalaikes tausias aplinkos, ekonomines ir 
socialines sąlygas. Be to, ją taikant turėtų 
padidėti produktyvumas, turėtų būti 
užtikrintas geras žuvininkystės sektoriaus 
atstovų gyvenimo lygis, rinkų stabilumas, 
išteklių prieinamumas bei jų tiekimas 
vartotojams prieinama kaina.

(3) Bendra žuvininkystės politika turėtų 
būti užtikrinama, kad su žvejyba ir 
akvakultūra susijusi veikla užtikrintų 
produktyvių jūrų biologinių išteklių ir 
sveikų jūrų ekosistemų egzistavimą, taigi 
ji padėtų kurti ilgalaikį aplinkos, 
ekonominį ir socialinį tvarumą.  Be to, ją 
taikant turėtų padidėti produktyvumas, 
turėtų būti užtikrintas geras žuvininkystės 
sektoriaus atstovų gyvenimo lygis, rinkų 
stabilumas, išteklių prieinamumas bei jų 
tiekimas vartotojams prieinama kaina.

Or. en

Pakeitimas 236
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Bendra žuvininkystės politika turėtų 
būti užtikrinama, kad su žvejyba ir 
akvakultūra susijusi veikla padėtų kurti 
ilgalaikes tausias aplinkos, ekonomines ir 
socialines sąlygas. Be to, ją taikant turėtų 
padidėti produktyvumas, turėtų būti 
užtikrintas geras žuvininkystės sektoriaus 
atstovų gyvenimo lygis, rinkų stabilumas, 
išteklių prieinamumas bei jų tiekimas 
vartotojams prieinama kaina.

(3) Bendra žuvininkystės politika turėtų 
būti užtikrinama, kad su žvejyba ir 
akvakultūra susijusi veikla padėtų kurti 
ilgalaikes tausias aplinkos, ekonomines ir 
socialines sąlygas. Be to, ją taikant turėtų 
padidėti produktyvumas, sumažėti žvejybos 
ir akvakultūros produktų importas į 
Europos Sąjungą, turėtų būti užtikrintas 
geras žvejybos ir akvakultūros sektoriaus 
atstovų gyvenimo lygis, rinkų stabilumas, 
išteklių prieinamumas bei jų tiekimas 
vartotojams užtikrinant gerą kokybę ir
prieinama kaina.

Or. pt

Pakeitimas 237
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Bendra žuvininkystės politika turėtų 
būti užtikrinama, kad su žvejyba ir 
akvakultūra susijusi veikla padėtų kurti 
ilgalaikes tausias aplinkos, ekonomines ir 
socialines sąlygas. Be to, ją taikant turėtų 
padidėti produktyvumas, turėtų būti 
užtikrintas geras žuvininkystės sektoriaus 
atstovų gyvenimo lygis, rinkų stabilumas, 
išteklių prieinamumas bei jų tiekimas 
vartotojams prieinama kaina.

(3) Bendra žuvininkystės politika turėtų 
būti užtikrinama, kad su žvejyba ir 
akvakultūra susijusi veikla būtų 
ekonomiškai efektyvi ir padėtų kurti 
ilgalaikes tausias aplinkos, ekonomines ir 
socialines sąlygas. Be to, ją taikant turėtų 
padidėti produktyvumas, turėtų būti 
užtikrintas geras žuvininkystės sektoriaus 
atstovų gyvenimo lygis, rinkų stabilumas, 
išteklių prieinamumas bei jų tiekimas 
vartotojams prieinama kaina.

Or. es

Pakeitimas 238
Luis Manuel Capoulas Santos
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Bendra žuvininkystės politika turėtų 
būti užtikrinama, kad su žvejyba ir 
akvakultūra susijusi veikla padėtų kurti 
ilgalaikes tausias aplinkos, ekonomines ir 
socialines sąlygas. Be to, ją taikant turėtų 
padidėti produktyvumas, turėtų būti 
užtikrintas geras žuvininkystės sektoriaus 
atstovų gyvenimo lygis, rinkų stabilumas, 
išteklių prieinamumas bei jų tiekimas 
vartotojams prieinama kaina.

(3) Bendra žuvininkystės politika turėtų 
būti užtikrinama, kad su žvejyba ir 
akvakultūra susijusi veikla būtų tausi ir 
valdoma būdu, kuris būtų suderintas su 
tikslu pasiekti gerą jūrų aplinkos būklę, 
kad būtų užtikrinta ilgalaikė socialinė ir 
ekonominė nauda ir nauda aplinkai. Be 
to, ją taikant turėtų padidėti 
produktyvumas, turėtų būti užtikrintas 
geras žuvininkystės sektoriaus atstovų 
gyvenimo lygis, rinkų stabilumas, išteklių 
prieinamumas bei jų tiekimas vartotojams 
prieinama kaina.

Or. pt

Pakeitimas 239
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Bendra žuvininkystės politika turėtų 
būti užtikrinama, kad su žvejyba ir 
akvakultūra susijusi veikla padėtų kurti 
ilgalaikes tausias aplinkos, ekonomines ir 
socialines sąlygas. Be to, ją taikant turėtų 
padidėti produktyvumas, turėtų būti 
užtikrintas geras žuvininkystės sektoriaus 
atstovų gyvenimo lygis, rinkų stabilumas, 
išteklių prieinamumas bei jų tiekimas 
vartotojams prieinama kaina.

(3) Bendra žuvininkystės politika turėtų 
būti užtikrinama, kad su žvejyba ir 
akvakultūra susijusi veikla padėtų kurti 
ilgalaikes tausias aplinkos, ekonomines ir 
socialines sąlygas. Be to, ją taikant turėtų 
padidėti produktyvumas, turėtų būti 
užtikrintas geras žuvininkystės sektoriaus 
atstovų gyvenimo lygis, rinkų stabilumas, 
išteklių prieinamumas bei jų tiekimas 
vartotojams prieinama kaina. Vykdant 
bendrą žuvininkystės politiką iki šiol šių 
tikslų nebuvo pasiekta, todėl Sąjungai 
tapo būtina iš esmės iš naujo įvertinti 
žuvininkystės valdymą.

Or. en
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Pakeitimas 240
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Bendra žuvininkystės politika turėtų 
būti užtikrinama, kad su žvejyba ir 
akvakultūra susijusi veikla padėtų kurti 
ilgalaikes tausias aplinkos, ekonomines ir 
socialines sąlygas. Be to, ją taikant turėtų 
padidėti produktyvumas, turėtų būti 
užtikrintas geras žuvininkystės sektoriaus 
atstovų gyvenimo lygis, rinkų stabilumas, 
išteklių prieinamumas bei jų tiekimas 
vartotojams prieinama kaina.

(3) Bendra žuvininkystės politika turėtų 
būti užtikrinama, kad su žvejyba ir 
akvakultūra susijusi veikla padėtų kurti 
ilgalaikes aplinkos, ekonomines ir 
socialines sąlygas ir užtikrinti aprūpinimą 
maistu. Be to, ją taikant turėtų padidėti 
produktyvumas, turėtų būti užtikrintas 
geras žuvininkystės sektoriaus atstovų 
gyvenimo lygis, rinkų stabilumas, išteklių 
prieinamumas bei jų tiekimas vartotojams 
prieinama kaina.

Or. en

Pakeitimas 241
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Bendra žuvininkystės politika turėtų 
būti užtikrinama, kad su žvejyba ir 
akvakultūra susijusi veikla padėtų kurti 
ilgalaikes tausias aplinkos, ekonomines ir 
socialines sąlygas. Be to, ją taikant turėtų 
padidėti produktyvumas, turėtų būti 
užtikrintas geras žuvininkystės sektoriaus 
atstovų gyvenimo lygis, rinkų stabilumas, 
išteklių prieinamumas bei jų tiekimas 
vartotojams prieinama kaina.

(3) Bendra žuvininkystės politika turėtų 
būti užtikrinama, kad su žvejyba ir 
akvakultūra susijusi veikla padėtų kurti 
ilgalaikes tausias aplinkos, ekonomines ir 
socialines sąlygas. Be to, ją taikant turėtų 
padidėti produktyvumas, turėtų būti 
užtikrintas geresnis žuvininkystės 
sektoriaus atstovų gyvenimo lygis ir 
geresnės darbo sąlygos, rinkų stabilumas, 
išteklių prieinamumas bei jų tiekimas 
vartotojams prieinama kaina.

Or. el
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Pakeitimas 242
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Vykdant bendrą žuvininkystės 
politiką turi būti siekiama skatinti aukštą 
užimtumo lygį žvejybos ir akvakultūros 
sektoriuose, gerinti žvejų ir akvakultūros 
specialistų darbo sąlygas garantuojant 
atitinkamą socialinės apsaugos lygį ir 
praktikoje užtikrinant sąžiningą ir 
teisingą konkurenciją su trečiosiomis 
šalimis ir ES valstybėmis narėmis ir 
užkertant kelią konkurencijos, kuri 
pagrįsta pernelyg dideliais darbo sąnaudų 
skirtumais, iškraipymui. Todėl pagal 
bendrą žuvininkystės politiką nustatomos 
sąlygos siekiant suderinti jūrų 
darbuotojams taikomus socialinės srities 
teisės aktus, visų pirma, remiantis TDO 
Konvencija Nr. 188 ir Konvencija dėl 
jūrininkų mokymo, atestavimo ir 
budėjimo normatyvų (angl. STCW-F).

Or. fr

Pakeitimas 243
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Įgyvendinant bendrą žuvininkystės 
politiką labai svarbu ir toliau 
žuvininkystės sektoriuje išlaikyti požiūrį, 
pagal kurį atsižvelgiama į biologinį, 
ekologinį, ekonominį ir socialinį aspektus, 
siekiant užtikrinti tvarią pusiausvyrą 
atsižvelgiant į esamą išteklių padėtį 
įvairiose jūrų zonose ir apsaugant 
pakrančių ir smulkią žvejybą vykdančių 
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bendruomenių, priklausančių nuo 
pakrantės žvejybos, kad užtikrintų darbo 
vietas ir gerovę, socialinį ir ekonominį 
tinklą.

Or. pt

Pakeitimas 244
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) Principas, kad žuvininkystės 
valdymas turėtų būti grindžiamas jūrų 
biogeografiniais regionais, 
diferencijuotais pagal jų ypatumus, yra 
Europos lygmens principas, kuris 
geriausiai padės skatinti išteklių tausumą 
ir pakrančių bendruomenių socialinio ir 
ekonominio tinklo apsaugą.

Or. pt

Pakeitimas 245
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Susitariančioji Šalis, ir yra ratifikavusi 
1995 m. rugpjūčio 4 d. Jungtinių Tautų 
susitarimą dėl 1982 m. gruodžio 10 d. 
Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos 
nuostatų, susijusių su vienos valstybės 
ribas viršijančių žuvų išteklių ir toli 
migruojančių žuvų išteklių apsauga ir 

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 246
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Susitariančioji Šalis, ir yra ratifikavusi 
1995 m. rugpjūčio 4 d. Jungtinių Tautų 
susitarimą dėl 1982 m. gruodžio 10 d. 
Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos 
nuostatų, susijusių su vienos valstybės 
ribas viršijančių žuvų išteklių ir toli 
migruojančių žuvų išteklių apsauga ir 
valdymu, įgyvendinimo (JT susitarimas dėl 
žuvų išteklių)18. Be to, ji yra priėmusi 
1993 m. lapkričio 24 d. Jungtinių Tautų 
Maisto ir žemės ūkio organizacijos 
susitarimą dėl žvejybos laivų skatinimo 
laikytis tarptautinių apsaugos ir valdymo 
priemonių atviroje jūroje (toliau – FAO 
priemonių laikymosi susitarimas)19. Tose
tarptautinėse priemonėse numatyti 
įpareigojimai dėl išsaugojimo, be kita ko, ir 
įpareigojimas imtis išsaugojimo bei 
valdymo priemonių, skirtų išlaikyti arba 
atkurti tokius jūrų išteklių dydžius, kad 
būtų galima taikyti didžiausio galimo 
tausios žvejybos laimikio principą ir 
nacionalinei jurisdikcijai priklausančiose 
jūrų teritorijose, ir atviroje jūroje, ir tuo 
tikslu bendradarbiauti su kitomis 
valstybėmis narėmis, įpareigojimas plačiu 
mastu taikyti atsargumo principą žuvų 
išteklių išsaugojimui, valdymui ir 
naudojimui, įpareigojimas užtikrinti 
išsaugojimo ir valdymo priemonių 
suderinamumą, kai jūrų ištekliai susiję su 
skirtingoms jurisdikcijoms 
priklausančiomis jūrų teritorijomis, ir 
įpareigojimas tinkamai atsižvelgti į kitus 
teisėtus ir reguliuojamus naudojimosi jūra 
būdus. Bendra žuvininkystės politika turėtų 
padėti Europos Sąjungai tinkamai įvykdyti 
savus šiose tarptautinėse priemonėse 
numatytus tarptautinius įsipareigojimus, 
skatinti visame pasaulyje taikyti šią gerąją 
praktiką žuvininkystės išteklių tausumo 
labui ir sąžiningą prieigą prie gyvųjų 
vandens išteklių pasaulio laivynams. 
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visiškai atitinka tarptautinius išsaugojimo 
ir bendradarbiavimo įpareigojimus pagal 
minėtas tarptautines priemones.

Valstybės narės, priimdamos išsaugojimo 
ir valdymo priemones, kurias priimti joms 
suteikti įgaliojimai pagal bendra 
žuvininkystės politiką, turėtų veikti tokiu 
būdu, kuris visiškai atitinka tarptautinius 
išsaugojimo ir bendradarbiavimo 
įpareigojimus pagal minėtas tarptautines 
priemones.

Or. pt

Pakeitimas 247
Guido Milana, Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Susitariančioji Šalis, ir yra ratifikavusi 
1995 m. rugpjūčio 4 d. Jungtinių Tautų 
susitarimą dėl 1982 m. gruodžio 10 d. 
Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos 
nuostatų, susijusių su vienos valstybės 
ribas viršijančių žuvų išteklių ir toli 
migruojančių žuvų išteklių apsauga ir 
valdymu, įgyvendinimo (JT susitarimas dėl 
žuvų išteklių)18. Be to, ji yra priėmusi 
1993 m. lapkričio 24 d. Jungtinių Tautų 
Maisto ir žemės ūkio organizacijos 
susitarimą dėl žvejybos laivų skatinimo 
laikytis tarptautinių apsaugos ir valdymo 
priemonių atviroje jūroje (toliau – FAO 
priemonių laikymosi susitarimas)19. Tose 
tarptautinėse priemonėse numatyti 
įpareigojimai dėl išsaugojimo, be kita ko, ir 
įpareigojimas imtis išsaugojimo bei 
valdymo priemonių, skirtų išlaikyti arba 
atkurti tokius jūrų išteklių dydžius, kad 
būtų galima taikyti didžiausio tausaus 
leidžiamo sužvejoti kiekio principą ir 
nacionalinei jurisdikcijai priklausančiose 
jūrų teritorijose, ir atviroje jūroje, ir tuo 
tikslu bendradarbiauti su kitomis 

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

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

valstybėmis narėmis, įpareigojimas plačiu 
mastu taikyti atsargumo principą žuvų 
išteklių išsaugojimui, valdymui ir 
naudojimui, įpareigojimas užtikrinti 
išsaugojimo ir valdymo priemonių 
suderinamumą, kai jūrų ištekliai susiję su 
skirtingoms jurisdikcijoms 
priklausančiomis jūrų teritorijomis, ir 
įpareigojimas tinkamai atsižvelgti į kitus 
teisėtus naudojimosi jūra būdus. Norint, 
kad žuvininkystės politika būtų suderinta 
ir tausi visose bendrose jūrose ir siekiant 
pagerinti bendradarbiavimą su 
kaimyninėmis šalimis ir bendrų išteklių 
valdymą, Sąjunga turėtų stengtis su 
trečiosiomis šalimis sudaryti tausios 
žuvininkystės bendradarbiavimo 
susitarimus, pagal kuriuos Sąjunga gali 
teikti finansinę ir techninę pagalbą 
mainais už tokių pačių arba panašių kaip 
taikomos Sąjungoje tausaus valdymo 
taisyklių taikymą. Bendra žuvininkystės 
politika turėtų padėti Europos Sąjungai 
tinkamai įvykdyti savus šiose tarptautinėse 
priemonėse numatytus tarptautinius 
įsipareigojimus. Valstybės narės, 
priimdamos išsaugojimo ir valdymo 
priemones, kurias priimti joms suteikti 
įgaliojimai pagal bendra žuvininkystės 
politiką, turėtų veikti tokiu būdu, kuris 
visiškai atitinka tarptautinius išsaugojimo 
ir bendradarbiavimo įpareigojimus pagal 
minėtas tarptautines priemones.

Or. it

Pakeitimas 248
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Vykdant BŽP turėtų būti 
užtikrinamas užimtumas žvejybos ir 
akvakultūros sektoriuose ir padedama 
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gerinti žvejų ir akvakultūros specialistų 
darbo sąlygas atsižvelgiant į žuvininkystės 
veiklos socialinį aspektą. Taip pat reikėtų 
bendrą žuvininkystės politiką derinti su 
Sąjungos prekybos ir muitų politika 
siekiant kontroliuoti importą į Europos 
Sąjungą iš trečiųjų šalių ir jo poveikį 
Bendrijos gamintojų kainoms ir sukurti 
sąžiningą ir teisingą konkurenciją su 
trečiosiomis šalimis, ypač užkertant kelią 
konkurencijos, kuri pagrįsta pernelyg 
dideliais darbo sąnaudų skirtumais, 
iškraipymui.

Or. fr

Pakeitimas 249
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) 2002 m. Johanesburge vykusiame 
pasauliniame aukščiausiojo lygio 
susitikime darnaus vystymosi klausimais 
Europos Sąjunga ir jos valstybės narės 
įsipareigojo kovoti su nuolatiniu daugelio 
žuvų išteklių nykimu. Todėl Europos 
Sąjunga turėtų patobulinti savo bendrą 
žuvininkystės politiką, užtikrindama, jog 
iki 2015 m. būtų prioritetine tvarka atkurti 
ir išlaikyti tokie jūrų biologinių išteklių 
naudojimo lygiai, kad žvejojamų išteklių 
populiacijos dydžiai būtų tokie, kad būtų 
galima taikyti didžiausio tausaus leidžiamo 
sužvejoti kiekio principą. Jei mokslinės 
informacijos turima mažiau, gali tekti 
taikyti apytikres didžiausio tausaus 
leidžiamo sužvejoti kiekio vertes.

(5) 2002 m. Johanesburge vykusiame 
pasauliniame aukščiausiojo lygio 
susitikime darnaus vystymosi klausimais 
Europos Sąjunga ir jos valstybės narės 
įsipareigojo kovoti su nuolatiniu daugelio 
žuvų išteklių nykimu. Todėl Europos 
Sąjunga turėtų patobulinti savo bendrą 
žuvininkystės politiką, užtikrindama, jog 
iki 2020 m. būtų prioritetine tvarka atkurti 
ir išlaikyti tokie jūrų biologinių išteklių 
naudojimo lygiai, kad žvejojamų išteklių 
populiacijos dydžiai būtų tokie, kad būtų 
galima taikyti didžiausio galimo tausios 
žvejybos laimikio principą. Jei mokslinės 
informacijos turima mažiau, gali tekti 
taikyti apytikres didžiausio galimo tausios 
žvejybos laimikio vertes.

Or. fr
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Pakeitimas 250
Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) 2002 m. Johanesburge vykusiame 
pasauliniame aukščiausiojo lygio 
susitikime darnaus vystymosi klausimais 
Europos Sąjunga ir jos valstybės narės 
įsipareigojo kovoti su nuolatiniu daugelio 
žuvų išteklių nykimu. Todėl Europos 
Sąjunga turėtų patobulinti savo bendrą 
žuvininkystės politiką, užtikrindama, jog 
iki 2015 m. būtų prioritetine tvarka atkurti 
ir išlaikyti tokie jūrų biologinių išteklių 
naudojimo lygiai, kad žvejojamų išteklių 
populiacijos dydžiai būtų tokie, kad būtų 
galima taikyti didžiausio tausaus leidžiamo 
sužvejoti kiekio principą. Jei mokslinės 
informacijos turima mažiau, gali tekti 
taikyti apytikres didžiausio tausaus 
leidžiamo sužvejoti kiekio vertes.

(5) 2002 m. Johanesburge vykusiame 
pasauliniame aukščiausiojo lygio 
susitikime darnaus vystymosi klausimais ir 
vėliau 2010 m. Nagojoje vykusiame 
aukščiausiojo lygio susitikime Europos 
Sąjunga ir jos valstybės narės įsipareigojo 
kovoti su nuolatiniu daugelio žuvų išteklių 
nykimu. Todėl Europos Sąjunga turėtų 
patobulinti savo bendrą žuvininkystės 
politiką, užtikrindama, jog tuo atveju, kai 
tai įmanoma atsižvelgiant į išteklius, iki 
2015 m., o vėliausiai iki 2020 m. būtų 
prioritetine tvarka atkurti ir išlaikyti tokie 
jūrų biologinių išteklių naudojimo lygiai, 
kad žvejojamų išteklių populiacijos dydžiai 
būtų tokie, kad būtų galima taikyti 
didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio
principą. Jei mokslinės informacijos turima 
mažiau, gali tekti taikyti apytikres 
didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio
vertes.

Or. fr

Pakeitimas 251
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) 2002 m. Johanesburge vykusiame 
pasauliniame aukščiausiojo lygio 
susitikime darnaus vystymosi klausimais 
Europos Sąjunga ir jos valstybės narės 
įsipareigojo kovoti su nuolatiniu daugelio 
žuvų išteklių nykimu. Todėl Europos 
Sąjunga turėtų patobulinti savo bendrą 

(5) 2002 m. Johanesburge vykusiame 
pasauliniame aukščiausiojo lygio 
susitikime darnaus vystymosi klausimais 
Europos Sąjunga ir jos valstybės narės 
įsipareigojo kovoti su nuolatiniu daugelio 
žuvų išteklių nykimu. Todėl Europos 
Sąjunga turėtų patobulinti savo bendrą 
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žuvininkystės politiką, užtikrindama, jog 
iki 2015 m. būtų prioritetine tvarka atkurti 
ir išlaikyti tokie jūrų biologinių išteklių 
naudojimo lygiai, kad žvejojamų išteklių 
populiacijos dydžiai būtų tokie, kad būtų 
galima taikyti didžiausio tausaus leidžiamo 
sužvejoti kiekio principą. Jei mokslinės 
informacijos turima mažiau, gali tekti 
taikyti apytikres didžiausio tausaus 
leidžiamo sužvejoti kiekio vertes.

žuvininkystės politiką, užtikrindama, jog 
iki 2015 m. būtų prioritetine tvarka atkurti 
ir išlaikyti jūrų biologinių išteklių 
naudojimo lygiai, viršijantys lygius, kai
žvejojamų išteklių populiacijos dydžiai yra
tokie, kad būtų galima taikyti didžiausio
galimo tausios žvejybos laimikio principą.
Jei mokslinės informacijos turima mažiau, 
gali tekti taikyti apytikres didžiausio 
galimo tausios žvejybos laimikio vertes.

Or. en

Pakeitimas 252
Carmen Fraga Estévez

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) 2002 m. Johanesburge vykusiame 
pasauliniame aukščiausiojo lygio 
susitikime darnaus vystymosi klausimais 
Europos Sąjunga ir jos valstybės narės 
įsipareigojo kovoti su nuolatiniu daugelio 
žuvų išteklių nykimu. Todėl Europos 
Sąjunga turėtų patobulinti savo bendrą 
žuvininkystės politiką, užtikrindama, jog 
iki 2015 m. būtų prioritetine tvarka atkurti
ir išlaikyti tokie jūrų biologinių išteklių 
naudojimo lygiai, kad žvejojamų išteklių 
populiacijos dydžiai būtų tokie, kad būtų 
galima taikyti didžiausio tausaus leidžiamo 
sužvejoti kiekio principą. Jei mokslinės 
informacijos turima mažiau, gali tekti 
taikyti apytikres didžiausio tausaus 
leidžiamo sužvejoti kiekio vertes.

(5) 2002 m. Johanesburge vykusiame 
pasauliniame aukščiausiojo lygio 
susitikime darnaus vystymosi klausimais 
Europos Sąjunga ir jos valstybės narės 
susitarė kovoti su nuolatiniu daugelio žuvų 
išteklių nykimu. Todėl Europos Sąjunga 
turėtų patobulinti savo bendrą 
žuvininkystės politiką, užtikrindama, jog, 
jei įmanoma, iki 2015 m., o kalbant apie 
komercines populiacijas – vėliausiai iki 
2020 m. būtų prioritetine tvarka atkurti ir 
išlaikyti jūrų biologinių išteklių naudojimo 
lygiai, artimi lygiams, kai žvejojamų 
išteklių populiacijos dydžiai yra tokie, kad 
būtų galima taikyti didžiausio galimo 
tausios žvejybos laimikio principą. Jei 
mokslinės informacijos turima mažiau, gali 
tekti taikyti apytikres didžiausio galimo 
tausios žvejybos laimikio vertes.

Or. es

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad pasiekti visų išteklių didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio tikslą 
iki 2015 m. yra praktiškai neįmanoma, ypač mišriosios žvejybos rajonuose, reikėtų įtraukti 
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Nagojos konferencijos kriterijų.

Pakeitimas 253
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) 2002 m. Johanesburge vykusiame 
pasauliniame aukščiausiojo lygio 
susitikime darnaus vystymosi klausimais 
Europos Sąjunga ir jos valstybės narės 
įsipareigojo kovoti su nuolatiniu daugelio 
žuvų išteklių nykimu. Todėl Europos 
Sąjunga turėtų patobulinti savo bendrą 
žuvininkystės politiką, užtikrindama, jog 
iki 2015 m. būtų prioritetine tvarka atkurti 
ir išlaikyti tokie jūrų biologinių išteklių 
naudojimo lygiai, kad žvejojamų išteklių 
populiacijos dydžiai būtų tokie, kad būtų 
galima taikyti didžiausio tausaus leidžiamo 
sužvejoti kiekio principą. Jei mokslinės 
informacijos turima mažiau, gali tekti 
taikyti apytikres didžiausio tausaus 
leidžiamo sužvejoti kiekio vertes.

(5) 2002 m. Johanesburge vykusiame 
pasauliniame aukščiausiojo lygio 
susitikime darnaus vystymosi klausimais 
Europos Sąjunga ir jos valstybės narės 
įsipareigojo kovoti su nuolatiniu daugelio 
žuvų išteklių nykimu. Todėl Europos 
Sąjunga turėtų patobulinti savo bendrą 
žuvininkystės politiką, užtikrindama, jog, 
jei įmanoma, iki 2015 m. būtų prioritetine 
tvarka atkurti ir išlaikyti tokie jūrų 
biologinių išteklių naudojimo lygiai, kad 
žvejojamų išteklių populiacijos dydžiai 
būtų tokie, kad būtų galima taikyti 
didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio
principą. Jei mokslinės informacijos turima 
mažiau, gali tekti taikyti apytikres 
didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio
vertes.

Or. en

Pakeitimas 254
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) 2002 m. Johanesburge vykusiame 
pasauliniame aukščiausiojo lygio 
susitikime darnaus vystymosi klausimais 
Europos Sąjunga ir jos valstybės narės 
įsipareigojo kovoti su nuolatiniu daugelio 
žuvų išteklių nykimu. Todėl Europos 

(5) 2002 m. Johanesburge vykusiame 
pasauliniame aukščiausiojo lygio 
susitikime darnaus vystymosi klausimais 
Europos Sąjunga ir jos valstybės narės 
įsipareigojo, nors ir neprivalomai, kovoti 
su nuolatiniu daugelio žuvų išteklių 
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Sąjunga turėtų patobulinti savo bendrą 
žuvininkystės politiką, užtikrindama, jog 
iki 2015 m. būtų prioritetine tvarka atkurti 
ir išlaikyti tokie jūrų biologinių išteklių 
naudojimo lygiai, kad žvejojamų išteklių 
populiacijos dydžiai būtų tokie, kad būtų 
galima taikyti didžiausio tausaus leidžiamo 
sužvejoti kiekio principą. Jei mokslinės 
informacijos turima mažiau, gali tekti 
taikyti apytikres didžiausio tausaus 
leidžiamo sužvejoti kiekio vertes.

nykimu. Todėl Europos Sąjunga turėtų 
patobulinti savo bendrą žuvininkystės 
politiką imdamasi priemonių, kad 
užtikrintų, jog būtų atkurti ir išlaikyti tokie 
jūrų biologinių išteklių naudojimo lygiai, 
kad per kuo trumpesnį laiką palaipsniui ir 
atsižvelgiant į visų rūšių žvejybą –
mišriąją ir vienos rūšies– ir visuomet 
remiantis moksliniu pagrindu žvejojamų 
išteklių populiacijos dydžiai būtų tokie, 
kad būtų galima taikyti didžiausio galimo 
tausios žvejybos laimikio principą. Jei 
mokslinės informacijos turima mažiau, gali 
tekti taikyti apytikres didžiausio galimo 
tausios žvejybos laimikio vertes, 
atsižvelgiant į suinteresuotųjų šalių, 
pavyzdžiui, patariamųjų tarybų, 
nuomones.

Or. pt

Pakeitimas 255
George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) 2002 m. Johanesburge vykusiame 
pasauliniame aukščiausiojo lygio 
susitikime darnaus vystymosi klausimais 
Europos Sąjunga ir jos valstybės narės 
įsipareigojo kovoti su nuolatiniu daugelio 
žuvų išteklių nykimu. Todėl Europos 
Sąjunga turėtų patobulinti savo bendrą 
žuvininkystės politiką, užtikrindama, jog 
iki 2015 m. būtų prioritetine tvarka atkurti 
ir išlaikyti tokie jūrų biologinių išteklių 
naudojimo lygiai, kad žvejojamų išteklių 
populiacijos dydžiai būtų tokie, kad būtų 
galima taikyti didžiausio tausaus leidžiamo 
sužvejoti kiekio principą. Jei mokslinės 
informacijos turima mažiau, gali tekti 
taikyti apytikres didžiausio tausaus 
leidžiamo sužvejoti kiekio vertes.

(5) 2002 m. Johanesburge vykusiame 
pasauliniame aukščiausiojo lygio 
susitikime darnaus vystymosi klausimais 
Europos Sąjunga ir jos valstybės narės 
įsipareigojo kovoti su nuolatiniu daugelio 
žuvų išteklių nykimu. Todėl Europos 
Sąjunga turėtų patobulinti savo bendrą 
žuvininkystės politiką, užtikrindama, jog, 
jei įmanoma, iki 2015 m. būtų prioritetine 
tvarka atkurti ir išlaikyti tokie jūrų 
biologinių išteklių naudojimo lygiai, kad 
žvejojamų išteklių populiacijos dydžiai 
būtų tokie, kad būtų galima taikyti 
didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio
principą. Jei mokslinės informacijos turima 
mažiau, gali tekti taikyti apytikres 
didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio
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vertes.

Or. en

Pakeitimas 256
Luis Manuel Capoulas Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) 2002 m. Johanesburge vykusiame 
pasauliniame aukščiausiojo lygio 
susitikime darnaus vystymosi klausimais 
Europos Sąjunga ir jos valstybės narės 
įsipareigojo kovoti su nuolatiniu daugelio 
žuvų išteklių nykimu. Todėl Europos 
Sąjunga turėtų patobulinti savo bendrą 
žuvininkystės politiką, užtikrindama, jog 
iki 2015 m. būtų prioritetine tvarka atkurti 
ir išlaikyti tokie jūrų biologinių išteklių 
naudojimo lygiai, kad žvejojamų išteklių 
populiacijos dydžiai būtų tokie, kad būtų 
galima taikyti didžiausio tausaus leidžiamo 
sužvejoti kiekio principą. Jei mokslinės 
informacijos turima mažiau, gali tekti 
taikyti apytikres didžiausio tausaus 
leidžiamo sužvejoti kiekio vertes.

(5) 2010 m. Nagojoje vykusiame 
pasauliniame aukščiausiojo lygio 
susitikime darnaus vystymosi klausimais 
Europos Sąjunga ir jos valstybės narės 
įsipareigojo kovoti su nuolatiniu daugelio 
žuvų išteklių nykimu. Todėl Europos 
Sąjunga turėtų patobulinti savo bendrą 
žuvininkystės politiką, užtikrindama, jog, 
jei įmanoma, iki 2015 m., o vėliausiai iki 
2020 m. būtų atkurti ir išlaikyti tokie jūrų 
biologinių išteklių naudojimo lygiai, kad 
žvejojamų išteklių populiacijos dydžiai 
būtų tokie, kad būtų galima taikyti 
didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio
principą. Jei mokslinės informacijos turima 
mažiau, gali tekti taikyti apytikres 
didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio
vertes.

(Žodžiai „iki 2015 m.“, reiškiantys 
galutinį terminą, iki kurio valstybės narės 
turi pasiekti biologinių išteklių naudojimo 
ir didžiausio galimo tausios žvejybos 
laimikio lygius, visame reglamente 
keičiami žodžiais „jei įmanoma, iki 2015 
m., o vėliausiai iki 2020 m.“.

Or. pt

Pakeitimas 257
Diane Dodds, James Nicholson
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) 2002 m. Johanesburge vykusiame 
pasauliniame aukščiausiojo lygio 
susitikime darnaus vystymosi klausimais 
Europos Sąjunga ir jos valstybės narės 
įsipareigojo kovoti su nuolatiniu daugelio 
žuvų išteklių nykimu. Todėl Europos 
Sąjunga turėtų patobulinti savo bendrą 
žuvininkystės politiką, užtikrindama, jog 
iki 2015 m. būtų prioritetine tvarka atkurti 
ir išlaikyti tokie jūrų biologinių išteklių 
naudojimo lygiai, kad žvejojamų išteklių 
populiacijos dydžiai būtų tokie, kad būtų
galima taikyti didžiausio tausaus leidžiamo 
sužvejoti kiekio principą. Jei mokslinės 
informacijos turima mažiau, gali tekti 
taikyti apytikres didžiausio tausaus 
leidžiamo sužvejoti kiekio vertes.

(5) 2002 m. Johanesburge vykusiame 
pasauliniame aukščiausiojo lygio 
susitikime darnaus vystymosi klausimais 
Europos Sąjunga ir jos valstybės narės 
įsipareigojo kovoti su nuolatiniu daugelio 
žuvų išteklių nykimu. Todėl Europos 
Sąjunga turėtų patobulinti savo bendrą 
žuvininkystės politiką, užtikrindama, jog 
iki 2015 m., jei įmanoma, būtų prioritetine 
tvarka atkurti ir išlaikyti tokie žvejojamų 
išteklių populiacijos dydžiai, kurie viršija 
dydžius, kai galima taikyti didžiausio
galimo tausios žvejybos laimikio principą.
Jei mokslinės informacijos turima mažiau, 
gali tekti taikyti apytikres didžiausio 
galimo tausios žvejybos laimikio vertes.

Or. en

Pakeitimas 258
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) 2002 m. Johanesburge vykusiame 
pasauliniame aukščiausiojo lygio 
susitikime darnaus vystymosi klausimais 
Europos Sąjunga ir jos valstybės narės 
įsipareigojo kovoti su nuolatiniu daugelio 
žuvų išteklių nykimu. Todėl Europos 
Sąjunga turėtų patobulinti savo bendrą 
žuvininkystės politiką, užtikrindama, jog 
iki 2015 m. būtų prioritetine tvarka atkurti 
ir išlaikyti tokie jūrų biologinių išteklių 
naudojimo lygiai, kad žvejojamų išteklių 
populiacijos dydžiai būtų tokie, kad būtų 
galima taikyti didžiausio tausaus leidžiamo 
sužvejoti kiekio principą. Jei mokslinės 

(5) 2002 m. Johanesburge vykusiame 
pasauliniame aukščiausiojo lygio 
susitikime darnaus vystymosi klausimais 
Europos Sąjunga ir jos valstybės narės 
įsipareigojo kovoti su nuolatiniu daugelio 
žuvų išteklių nykimu. Todėl Europos 
Sąjunga turėtų patobulinti savo bendrą 
žuvininkystės politiką, užtikrindama, jog 
iki 2015 m. būtų prioritetine tvarka atkurti 
ir išlaikyti, jei įmanoma, tokie jūrų 
biologinių išteklių naudojimo lygiai, kad 
žvejojamų išteklių populiacijos dydžiai 
būtų tokie, kad būtų galima taikyti 
didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio
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informacijos turima mažiau, gali tekti 
taikyti apytikres didžiausio tausaus 
leidžiamo sužvejoti kiekio vertes.

principą. Jei mokslinės informacijos turima 
mažiau, gali tekti taikyti apytikres 
didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio
vertes.

Or. en

Pagrindimas

Europos Komisijos įsipareigojime dėl Johanesburgo deklaracijos dėl tvaraus vystymosi, 
pagal kurią įsipareigojama iki 2015 m. pradėti taikyti didžiausio galimo tausios žvejybos 
laimikio principą, buvo sąlyga „jei įmanoma“, kuri turi likti svarbus šio siekio apibūdinimas, 
ypač mišriosios žvejybos srityje.

Pakeitimas 259
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) 2002 m. Johanesburge vykusiame 
pasauliniame aukščiausiojo lygio 
susitikime darnaus vystymosi klausimais 
Europos Sąjunga ir jos valstybės narės 
įsipareigojo kovoti su nuolatiniu daugelio 
žuvų išteklių nykimu. Todėl Europos 
Sąjunga turėtų patobulinti savo bendrą 
žuvininkystės politiką, užtikrindama, jog 
iki 2015 m. būtų prioritetine tvarka atkurti 
ir išlaikyti tokie jūrų biologinių išteklių 
naudojimo lygiai, kad žvejojamų išteklių 
populiacijos dydžiai būtų tokie, kad būtų 
galima taikyti didžiausio tausaus leidžiamo 
sužvejoti kiekio principą. Jei mokslinės 
informacijos turima mažiau, gali tekti 
taikyti apytikres didžiausio tausaus 
leidžiamo sužvejoti kiekio vertes.

(5) 2002 m. Johanesburge vykusiame 
pasauliniame aukščiausiojo lygio 
susitikime darnaus vystymosi klausimais 
Europos Sąjunga ir jos valstybės narės 
įsipareigojo kovoti su nuolatiniu daugelio 
žuvų išteklių nykimu. Todėl Europos 
Sąjunga turėtų patobulinti savo bendrą 
žuvininkystės politiką, užtikrindama, jog 
iki 2015 m. tuose žvejybos rajonuose, 
kuriuose tai įmanoma, arba iki 2020 m. 
tuose žvejybos rajonuose, kuriuose tai 
neįmanoma, visada remiantis moksliniais 
duomenimis palaipsniui būtų prioritetine 
tvarka atkurti ir išlaikyti tokie jūrų 
biologinių išteklių naudojimo lygiai, kad 
žvejojamų išteklių populiacijos dydžiai 
būtų tokie, kad būtų galima taikyti 
didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio
principą.

Or. es
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Pakeitimas 260
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) 2002 m. Johanesburge vykusiame 
pasauliniame aukščiausiojo lygio 
susitikime darnaus vystymosi klausimais 
Europos Sąjunga ir jos valstybės narės 
įsipareigojo kovoti su nuolatiniu daugelio 
žuvų išteklių nykimu. Todėl Europos 
Sąjunga turėtų patobulinti savo bendrą 
žuvininkystės politiką, užtikrindama, jog 
iki 2015 m. būtų prioritetine tvarka atkurti 
ir išlaikyti tokie jūrų biologinių išteklių 
naudojimo lygiai, kad žvejojamų išteklių 
populiacijos dydžiai būtų tokie, kad būtų 
galima taikyti didžiausio tausaus leidžiamo 
sužvejoti kiekio principą. Jei mokslinės 
informacijos turima mažiau, gali tekti 
taikyti apytikres didžiausio tausaus 
leidžiamo sužvejoti kiekio vertes.

(5) 2002 m. Johanesburge vykusiame 
pasauliniame aukščiausiojo lygio 
susitikime darnaus vystymosi klausimais 
Europos Sąjunga ir jos valstybės narės 
įsipareigojo kovoti su nuolatiniu daugelio 
žuvų išteklių nykimu. Todėl Europos 
Sąjunga turėtų patobulinti savo bendrą 
žuvininkystės politiką, užtikrindama, jog 
iki 2015 m. būtų prioritetine tvarka atkurti 
ir išlaikyti jūrų biologinių išteklių 
naudojimo lygiai, viršijantys lygius, kai
žvejojamų išteklių populiacijos dydžiai yra
tokie, kad būtų galima taikyti didžiausio
galimo tausios žvejybos laimikio principą.
Jei mokslinės informacijos turima mažiau, 
gali tekti taikyti apytikres didžiausio 
galimo tausios žvejybos laimikio vertes.

Or. en

Pakeitimas 261
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) 2002 m. Johanesburge vykusiame 
pasauliniame aukščiausiojo lygio 
susitikime darnaus vystymosi klausimais 
Europos Sąjunga ir jos valstybės narės 
įsipareigojo kovoti su nuolatiniu daugelio 
žuvų išteklių nykimu. Todėl Europos 
Sąjunga turėtų patobulinti savo bendrą 
žuvininkystės politiką, užtikrindama, jog 
iki 2015 m. būtų prioritetine tvarka atkurti 
ir išlaikyti tokie jūrų biologinių išteklių 
naudojimo lygiai, kad žvejojamų išteklių 

(5) 2002 m. Johanesburge vykusiame 
pasauliniame aukščiausiojo lygio 
susitikime darnaus vystymosi klausimais 
Europos Sąjunga ir jos valstybės narės 
įsipareigojo kovoti su nuolatiniu daugelio 
žuvų išteklių nykimu. Todėl Europos 
Sąjunga turėtų patobulinti savo bendrą 
žuvininkystės politiką, užtikrindama, jog
visuomet, kai įmanoma, ir pritaikant 
kiekvienai žvejybai iki 2015 m. būtų 
prioritetine tvarka atkurti ir išlaikyti tokie 
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populiacijos dydžiai būtų tokie, kad būtų 
galima taikyti didžiausio tausaus leidžiamo 
sužvejoti kiekio principą. Jei mokslinės 
informacijos turima mažiau, gali tekti 
taikyti apytikres didžiausio tausaus 
leidžiamo sužvejoti kiekio vertes.

jūrų biologinių išteklių naudojimo lygiai, 
kad žvejojamų išteklių populiacijos dydžiai 
būtų tokie, kad būtų galima taikyti 
didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio
principą. Jei mokslinės informacijos turima 
mažiau, gali tekti taikyti apytikres 
didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio
vertes.

Or. es

Pakeitimas 262
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) 2002 m. Johanesburge vykusiame 
pasauliniame aukščiausiojo lygio 
susitikime darnaus vystymosi klausimais 
Europos Sąjunga ir jos valstybės narės 
įsipareigojo kovoti su nuolatiniu daugelio 
žuvų išteklių nykimu. Todėl Europos 
Sąjunga turėtų patobulinti savo bendrą 
žuvininkystės politiką, užtikrindama, jog 
iki 2015 m. būtų prioritetine tvarka atkurti 
ir išlaikyti tokie jūrų biologinių išteklių 
naudojimo lygiai, kad žvejojamų išteklių 
populiacijos dydžiai būtų tokie, kad būtų 
galima taikyti didžiausio tausaus leidžiamo 
sužvejoti kiekio principą. Jei mokslinės 
informacijos turima mažiau, gali tekti 
taikyti apytikres didžiausio tausaus 
leidžiamo sužvejoti kiekio vertes.

(5) 2002 m. Johanesburge vykusiame 
pasauliniame aukščiausiojo lygio 
susitikime darnaus vystymosi klausimais 
Europos Sąjunga ir jos valstybės narės 
įsipareigojo kovoti su nuolatiniu daugelio 
žuvų išteklių nykimu. Todėl Europos 
Sąjunga turėtų patobulinti savo bendrą 
žuvininkystės politiką, užtikrindama, jog, 
jei įmanoma, iki 2015 m. būtų prioritetine 
tvarka atkurti ir išlaikyti tokie jūrų 
biologinių išteklių naudojimo lygiai, kad 
žvejojamų išteklių populiacijos dydžiai 
būtų tokie, kad būtų galima taikyti 
didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio
principą. Jei mokslinės informacijos turima 
mažiau, gali tekti taikyti apytikres 
didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio
vertes.

Or. en

Pakeitimas 263
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis



PE489.437v01-00 26/164 AM\901580LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) 2002 m. Johanesburge vykusiame 
pasauliniame aukščiausiojo lygio 
susitikime darnaus vystymosi klausimais 
Europos Sąjunga ir jos valstybės narės 
įsipareigojo kovoti su nuolatiniu daugelio 
žuvų išteklių nykimu. Todėl Europos 
Sąjunga turėtų patobulinti savo bendrą 
žuvininkystės politiką, užtikrindama, jog 
iki 2015 m. būtų prioritetine tvarka atkurti 
ir išlaikyti tokie jūrų biologinių išteklių 
naudojimo lygiai, kad žvejojamų išteklių 
populiacijos dydžiai būtų tokie, kad būtų 
galima taikyti didžiausio tausaus leidžiamo 
sužvejoti kiekio principą. Jei mokslinės 
informacijos turima mažiau, gali tekti 
taikyti apytikres didžiausio tausaus 
leidžiamo sužvejoti kiekio vertes.

(5) 2002 m. Johanesburge vykusiame 
pasauliniame aukščiausiojo lygio 
susitikime darnaus vystymosi klausimais 
Europos Sąjunga ir jos valstybės narės 
įsipareigojo kovoti su nuolatiniu daugelio 
žuvų išteklių nykimu. Todėl Europos 
Sąjunga turėtų patobulinti savo bendrą 
žuvininkystės politiką, užtikrindama, jog, 
jei įmanoma, iki 2015 m. ir ne vėliau kaip 
iki 2020 m. kalbant apie kitas rūšis būtų 
atkurti ir išlaikyti tokie jūrų biologinių 
išteklių naudojimo lygiai, kad žvejojamų 
išteklių populiacijos dydžiai būtų tokie, 
kad būtų galima taikyti didžiausio galimo 
tausios žvejybos laimikio principą. Jei 
mokslinės informacijos turima mažiau, gali 
tekti taikyti apytikres didžiausio galimo 
tausios žvejybos laimikio vertes.

Or. el

Pakeitimas 264
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) 2002 m. Johanesburge vykusiame 
pasauliniame aukščiausiojo lygio 
susitikime darnaus vystymosi klausimais 
Europos Sąjunga ir jos valstybės narės 
įsipareigojo kovoti su nuolatiniu daugelio 
žuvų išteklių nykimu. Todėl Europos 
Sąjunga turėtų patobulinti savo bendrą 
žuvininkystės politiką, užtikrindama, jog 
iki 2015 m. būtų prioritetine tvarka atkurti 
ir išlaikyti tokie jūrų biologinių išteklių 
naudojimo lygiai, kad žvejojamų išteklių 
populiacijos dydžiai būtų tokie, kad būtų 
galima taikyti didžiausio tausaus leidžiamo 
sužvejoti kiekio principą. Jei mokslinės 
informacijos turima mažiau, gali tekti 

(5) 2002 m. Johanesburge vykusiame 
pasauliniame aukščiausiojo lygio 
susitikime darnaus vystymosi klausimais 
Europos Sąjunga ir jos valstybės narės 
įsipareigojo kovoti su nuolatiniu daugelio 
žuvų išteklių nykimu. Todėl Europos 
Sąjunga turėtų patobulinti savo bendrą 
žuvininkystės politiką, užtikrindama, jog,
jei įmanoma, iki 2015 m., o jei 
neįmanoma, pagal Nagojos kriterijus iki 
2020 m. būtų prioritetine tvarka atkurti ir 
išlaikyti jūrų biologinių išteklių naudojimo 
lygiai, kad žvejojamų išteklių populiacijos 
dydžiai būtų tokie, kad būtų galima taikyti 
didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio
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taikyti apytikres didžiausio tausaus 
leidžiamo sužvejoti kiekio vertes.

principą. Jei mokslinės informacijos turima 
mažiau, gali tekti taikyti apytikres 
didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio
vertes.

Or. es

Pakeitimas 265
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) 2002 m. Johanesburge vykusiame 
pasauliniame aukščiausiojo lygio 
susitikime darnaus vystymosi klausimais 
Europos Sąjunga ir jos valstybės narės 
įsipareigojo kovoti su nuolatiniu daugelio 
žuvų išteklių nykimu. Todėl Europos 
Sąjunga turėtų patobulinti savo bendrą 
žuvininkystės politiką, užtikrindama, jog 
iki 2015 m. būtų prioritetine tvarka atkurti 
ir išlaikyti tokie jūrų biologinių išteklių 
naudojimo lygiai, kad žvejojamų išteklių 
populiacijos dydžiai būtų tokie, kad būtų 
galima taikyti didžiausio tausaus leidžiamo 
sužvejoti kiekio principą. Jei mokslinės 
informacijos turima mažiau, gali tekti 
taikyti apytikres didžiausio tausaus 
leidžiamo sužvejoti kiekio vertes.

(5) 2002 m. Johanesburge vykusiame 
pasauliniame aukščiausiojo lygio 
susitikime darnaus vystymosi klausimais ir 
vėliau 2010 m. Nagojoje vykusiame 
aukščiausiojo lygio susitikime Europos 
Sąjunga ir jos valstybės narės įsipareigojo 
kovoti su nuolatiniu daugelio žuvų išteklių 
nykimu. Todėl Europos Sąjunga turėtų 
patobulinti savo bendrą žuvininkystės 
politiką, užtikrindama, jog tuo atveju, kai 
tai įmanoma atsižvelgiant į išteklius, iki 
2015 m., o palaipsniui vėliausiai iki 
2020 m. būtų prioritetine tvarka atkurti ir 
išlaikyti tokie jūrų biologinių išteklių 
naudojimo lygiai, kad žvejojamų išteklių 
populiacijos dydžiai būtų tokie, kad būtų 
galima taikyti didžiausio galimo tausios 
žvejybos laimikio principą. Jei mokslinės 
informacijos turima mažiau, gali tekti 
taikyti apytikres didžiausio galimo tausios 
žvejybos laimikio vertes.

Or. fr

Pakeitimas 266
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Nuo 1998 m., kai buvo ratifikuota 
Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencija 
(UNCLOS), joje įtvirtinta didžiausio 
galimo tausios žvejybos laimikio sąvoka 
yra teisiškai privalomas Sąjungos 
žuvininkystės valdymo tikslas.

Or. en

Pakeitimas 267
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5b) Vienintelis būdas užtikrinti, kad 
žvejybos sektorius taptų ekonomiškai 
perspektyvus ilgalaikiu laikotarpiu ir 
nepriklausytų nuo viešosios paramos, yra 
patvirtinti mirtingumo dėl žvejybos 
koeficientus, kurie būtų žemesni už 
koeficientus, būtinus išlaikyti žuvų 
išteklius, viršijančius kiekį, kuriam 
galima taikyti didžiausio galimo tausios 
žvejybos laimikio principą.

Or. en

Pakeitimas 268
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Žuvininkystės tikslai buvo išdėstyti 
Konvencijos dėl biologinės įvairovės šalių 
konferencijoje priimtame Sprendime dėl 
2011–2020 m. strateginio biologinės 

(6) Žuvininkystės tikslai buvo išdėstyti 
Konvencijos dėl biologinės įvairovės šalių 
konferencijoje priimtame Sprendime dėl 
2011–2020 m. strateginio biologinės 
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įvairovės išsaugojimo plano; bendra 
žuvininkystės politika turėtų užtikrinti jų 
darną su Europos Tarybos patvirtintais 
biologinės įvairovės išsaugojimo tikslais ir 
Komisijos komunikate „Biologinė įvairovė 
– mūsų gyvybės draudimas ir gamtinis 
turtas. ES biologinės įvairovės strategija iki 
2020 m.“ nustatytais tikslais, visų pirma iki 
2015 m. pradėti taikyti didžiausio tausaus 
leidžiamo sužvejoti kiekio principą.

įvairovės išsaugojimo plano; bendra 
žuvininkystės politika turėtų užtikrinti jų 
darną su Europos Tarybos patvirtintais 
biologinės įvairovės išsaugojimo tikslais ir 
Komisijos komunikate „Biologinė įvairovė 
– mūsų gyvybės draudimas ir gamtinis 
turtas. ES biologinės įvairovės strategija iki 
2020 m.“ nustatytais tikslais, visų pirma iki 
2020 m. pradėti taikyti didžiausio galimo 
tausios žvejybos laimikio principą.

Or. fr

Pakeitimas 269
Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Žuvininkystės tikslai buvo išdėstyti 
Konvencijos dėl biologinės įvairovės šalių 
konferencijoje priimtame Sprendime dėl 
2011–2020 m. strateginio biologinės 
įvairovės išsaugojimo plano; bendra 
žuvininkystės politika turėtų užtikrinti jų 
darną su Europos Tarybos patvirtintais 
biologinės įvairovės išsaugojimo tikslais ir 
Komisijos komunikate „Biologinė įvairovė 
– mūsų gyvybės draudimas ir gamtinis 
turtas. ES biologinės įvairovės strategija iki 
2020 m.“ nustatytais tikslais, visų pirma iki 
2015 m. pradėti taikyti didžiausio tausaus 
leidžiamo sužvejoti kiekio principą.

(6) Žuvininkystės tikslai buvo išdėstyti 
Konvencijos dėl biologinės įvairovės šalių 
konferencijoje priimtame Sprendime dėl 
2011–2020 m. strateginio biologinės 
įvairovės išsaugojimo plano; bendra 
žuvininkystės politika turėtų užtikrinti jų 
darną su Europos Tarybos patvirtintais 
biologinės įvairovės išsaugojimo tikslais ir 
Komisijos komunikate „Biologinė įvairovė 
– mūsų gyvybės draudimas ir gamtinis 
turtas. ES biologinės įvairovės strategija iki 
2020 m.“ nustatytais tikslais, visų pirma iki 
2015 m. kai tai įmanoma atsižvelgiant į 
išteklius ir vėliausiai iki 2020 m. pradėti 
taikyti didžiausio galimo tausios žvejybos 
laimikio principą.

Or. fr

Pakeitimas 270
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Kadangi bendra žuvininkystės 
politika padės pagerinti jūrų biologinių 
išteklių apsaugą, valdymą ir naudojimą, 
prieš pradedant įgyvendinti jos priemones 
Europos Komisija turėtų parengti ES 
žuvų išteklių padėties žemėlapį, kuriame 
taip pat turėtų būti pateikta kiekvienos 
valstybės narės analizė ir jos žvejybos 
teisės. Tai padės atlikti šių priemonių 
įgyvendinimo rezultatų įvertinimą.

Or. es

Pakeitimas 271
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Tausus jūrų biologinių išteklių 
naudojimas turėtų būti grindžiamas 
atsargumo metodu, kuris turi būti 
nustatytas remiantis Sutarties 
191 straipsnio 2 dalies pirmojoje 
pastraipoje nurodytu atsargumo principu.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 272
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Tausus jūrų biologinių išteklių 
naudojimas turėtų būti grindžiamas 
atsargumo metodu, kuris turi būti 
nustatytas remiantis Sutarties 

(7) Tausus jūrų biologinių išteklių 
naudojimas turėtų būti grindžiamas 
atsargumo metodu, kuris turi būti 
nustatytas remiantis Sutarties 
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191 straipsnio 2 dalies pirmojoje 
pastraipoje nurodytu atsargumo principu.

191 straipsnio 2 dalies pirmojoje 
pastraipoje nurodytu atsargumo principu.
Šis principas turėtų būti taikomas visiems 
žvejybos laivyno segmentams.

Or. en

Pakeitimas 273
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Tausus jūrų biologinių išteklių 
naudojimas turėtų būti grindžiamas 
atsargumo metodu, kuris turi būti 
nustatytas remiantis Sutarties 
191 straipsnio 2 dalies pirmojoje 
pastraipoje nurodytu atsargumo principu.

(7) Tausus jūrų biologinių išteklių 
naudojimas turėtų būti grindžiamas 
atsargumo metodu, kuris turi būti 
nustatytas remiantis Sutarties 
191 straipsnio 2 dalies pirmojoje 
pastraipoje nurodytu atsargumo principu.
Taikant šį principą turėtų būti remiamasi 
socialinio ir ekonominio poveikio nuo 
atitinkamų biologinių išteklių 
priklausančioms žvejų bendruomenėms 
vertinimo rezultatais, jei jie parengti.

Or. pt

Pakeitimas 274
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Tausus jūrų biologinių išteklių 
naudojimas turėtų būti grindžiamas 
atsargumo metodu, kuris turi būti 
nustatytas remiantis Sutarties 
191 straipsnio 2 dalies pirmojoje 
pastraipoje nurodytu atsargumo principu.

(7) Tausus jūrų biologinių išteklių 
naudojimas turėtų būti grindžiamas 
atsargumo metodu, kuris turi būti 
nustatytas remiantis Sutarties 
191 straipsnio 2 dalies pirmojoje 
pastraipoje nurodytu atsargumo principu, 
tačiau visada grindžiant moksliniais 
duomenimis ir kriterijais.
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Or. es

Pakeitimas 275
Lucas Hartong

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Bendra žuvininkystės politika turėtų 
padėti apsaugoti jūrų aplinką ir visų 
pirma ne vėliau kaip iki 2020 m. pasiekti 
gerą aplinkos būklę, kaip nurodyta 
2008 m. birželio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2008/56/EB, nustatančios Bendrijos 
veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje 
pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų 
direktyva), 1 straipsnio 1 dalyje.

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 276
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Bendra žuvininkystės politika turėtų 
padėti apsaugoti jūrų aplinką ir visų pirma 
ne vėliau kaip iki 2020 m. pasiekti gerą 
aplinkos būklę, kaip nurodyta 2008 m. 
birželio 17 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2008/56/EB, 
nustatančios Bendrijos veiksmų jūrų 
aplinkos politikos srityje pagrindus (Jūrų 
strategijos pagrindų direktyva), 1 straipsnio 
1 dalyje.

(8) Bendra žuvininkystės politika turėtų 
padėti apsaugoti jūrų aplinką ir visų pirma 
siekti Buveinių, Laukinių paukščių ir 
„Natura 2000“ direktyvų tikslų ir ne 
vėliau kaip iki 2020 m. pasiekti gerą 
aplinkos būklę, kaip nurodyta 2008 m. 
birželio 17 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2008/56/EB, 
nustatančios Bendrijos veiksmų jūrų 
aplinkos politikos srityje pagrindus (Jūrų 
strategijos pagrindų direktyva) , 1 
straipsnio 1 dalyje.

Or. fr
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Pakeitimas 277
Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Itin svarbu, kad vykdant bendrą 
žuvininkystės politiką būtų prisidedama 
prie Europos Sąjungos strategijos 
„Energetika 2020“ (COM/2010/0639 
galutinis), t. y. būtų siūlomos priemonės, 
galinčios paskatinti plėtoti žuvininkystės 
sektorių, kuriame suvartojama mažai 
degalų ir išmetama mažai anglies.

Or. fr

Pakeitimas 278
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Vykdant bendrą žuvininkystės 
politiką taip pat turėtų būti prisidedama 
prie Bendrijos rinkos aprūpinimo aukštos 
mitybinės vertės maistu, vidaus rinkos 
priklausomybės nuo maisto produktų 
tiekimo mažinimo ir tiesioginio ir 
netiesioginio darbo vietų kūrimo ir 
ekonominio pakrančių teritorijų vystymo.

Or. pt

Pakeitimas 279
Lucas Hartong

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 280
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(9) Būtina įgyvendinti ekosistemomis 
grindžiamą žuvininkystės valdymo metodą, 
turėtų būti apribotas žvejybos poveikis 
aplinkai, o sužvejojamų nepageidaujamų 
žuvų kiekiai reikšmingai sumažinti ir, jei 
tai įmanoma, palaipsniui panaikinti ypač 
investuojant į žvejybos įrankių 
selektyvumą.

Or. fr

Pakeitimas 281
Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 282
Carmen Fraga Estévez

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(9) Būtina įgyvendinti ekosistemomis 
grindžiamą žuvininkystės valdymo metodą
siekiant padėti užtikrinti, kad žmogaus 
veikla darytų ribotą poveikį jūrų aplinkai,
ir iki minimumo sumažinti bei palaipsniui 
panaikinti sužvejojamų nepageidaujamų 
žuvų kiekius.

Or. es

Pagrindimas

Akivaizdu, kad žvejyba daro poveikį jūrų ekosistemai, ir tai neturėtų peržengti tam tikrų ribų, 
tačiau šis su ekosistemomis susijęs tikslas turėtų būti nustatytas derinant su kitomis veiklos 
rūšimis, kurios taip pat daro poveikį jūrų aplinkai.

Pakeitimas 283
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(9) Būtina įgyvendinti ekosistemomis 
grindžiamą žuvininkystės valdymo metodą, 
turėtų būti kontroliuojamas žvejybos 
poveikis aplinkai ir imamasi veiksmų iki 
minimumo mažinant ir palaipsniui 
panaikinant sužvejojamų nepageidaujamų 
žuvų kiekius, atsižvelgiant į jūrų 
ekosistemų ir žvejybos ypatumus.
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Or. pt

Pakeitimas 284
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(9) Būtina įgyvendinti ekosistemomis ir 
jūrų erdvės planavimu bei tvarkymu
grindžiamą žuvininkystės valdymo metodą, 
turėtų būti apribotas netvarios žvejybos 
poveikis, sumažinta tarša ir neigiamas 
miestų bei turizmo plėtros poveikis jūrų
aplinkai, o sužvejojamų nepageidaujamų 
žuvų kiekiai sumažinti iki minimumo ir 
palaipsniui panaikinti.

Or. es

Pakeitimas 285
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. el

Pakeitimas 286
Patrice Tirolien, Estelle Grelier
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Svarbu, kad bendra žuvininkystės 
politika būtų įgyvendinama vadovaujantis 
gero valdymo principais. Tie principai 
apima sprendimų priėmimą remiantis 
patikimiausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, aktyvų suinteresuotųjų 
šalių dalyvavimą ir ilgalaikę perspektyvą. 
Bendros žuvininkystės politikos valdymo 
sėkmė priklauso ir nuo to, kaip aiškiai 
apibrėžta atsakomybė Sąjungos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis ir ar bendros žuvininkystės 
politikos priemonės abipusiai suderintos su 
kitų sričių Sąjungos politika.

(10) Svarbu, kad bendra žuvininkystės 
politika būtų įgyvendinama vadovaujantis 
gero valdymo principais. Tie principai 
apima sprendimų priėmimą remiantis 
patikimiausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, aktyvų suinteresuotųjų 
šalių dalyvavimą pasitelkiant 
patariamąsias tarybas ir ilgalaikę 
perspektyvą. Bendros žuvininkystės 
politikos valdymo sėkmė priklauso ir nuo 
to, kaip aiškiai apibrėžta atsakomybė 
Sąjungos, nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis ir ar bendros žuvininkystės 
politikos priemonės abipusiai suderintos su 
kitų sričių Sąjungos politika.

Or. fr

Pakeitimas 287
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Svarbu, kad bendra žuvininkystės 
politika būtų įgyvendinama vadovaujantis 
gero valdymo principais. Tie principai 
apima sprendimų priėmimą remiantis 
patikimiausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, aktyvų suinteresuotųjų 
šalių dalyvavimą ir ilgalaikę perspektyvą. 
Bendros žuvininkystės politikos valdymo 
sėkmė priklauso ir nuo to, kaip aiškiai 
apibrėžta atsakomybė Sąjungos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis ir ar bendros žuvininkystės 
politikos priemonės abipusiai suderintos su 
kitų sričių Sąjungos politika.

(10) Svarbu, kad bendra žuvininkystės 
politika būtų įgyvendinama vadovaujantis 
gero valdymo principais. Tie principai 
apima sprendimų priėmimą remiantis 
tiksliomis ir naujausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, aktyvų suinteresuotųjų 
šalių dalyvavimą ir ilgalaikę perspektyvą. 
Bendros žuvininkystės politikos valdymo 
sėkmė priklauso ir nuo to, kaip aiškiai 
apibrėžta atsakomybė Sąjungos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis ir ar bendros žuvininkystės 
politikos priemonės abipusiai suderintos su 
kitų sričių Sąjungos politika.

Or. en
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Pakeitimas 288
Lucas Hartong

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Svarbu, kad bendra žuvininkystės 
politika būtų įgyvendinama vadovaujantis 
gero valdymo principais. Tie principai 
apima sprendimų priėmimą remiantis 
patikimiausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, aktyvų suinteresuotųjų 
šalių dalyvavimą ir ilgalaikę perspektyvą. 
Bendros žuvininkystės politikos valdymo 
sėkmė priklauso ir nuo to, kaip aiškiai 
apibrėžta atsakomybė Sąjungos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis ir ar bendros žuvininkystės 
politikos priemonės abipusiai suderintos su 
kitų sričių Sąjungos politika.

(10) Svarbu, kad bendra žuvininkystės 
politika būtų įgyvendinama vadovaujantis 
gero valdymo principais. Tie principai 
apima sprendimų priėmimą remiantis 
patikimiausiomis objektyviomis 
mokslinėmis rekomendacijomis, aktyvų 
suinteresuotųjų šalių dalyvavimą ir 
ilgalaikę perspektyvą. Bendros 
žuvininkystės politikos valdymo sėkmė 
priklauso ir nuo to, kaip aiškiai apibrėžta 
atsakomybė tarptautiniu, nacionaliniu, 
regioniniu ir vietos lygmenimis ir ar 
bendros žuvininkystės politikos priemonės 
abipusiai suderintos su kitų sričių Sąjungos 
politika.

Or. nl

Pakeitimas 289
Marek Józef Gróbarczyk
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Svarbu, kad bendra žuvininkystės 
politika būtų įgyvendinama vadovaujantis 
gero valdymo principais. Tie principai 
apima sprendimų priėmimą remiantis 
patikimiausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, aktyvų suinteresuotųjų 
šalių dalyvavimą ir ilgalaikę perspektyvą. 
Bendros žuvininkystės politikos valdymo 
sėkmė priklauso ir nuo to, kaip aiškiai 
apibrėžta atsakomybė Sąjungos, 

(10) Svarbu, kad bendra žuvininkystės 
politika būtų įgyvendinama vadovaujantis 
gero valdymo principais. Tie principai 
apima sprendimų priėmimą remiantis 
patikimiausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, aktyvų suinteresuotųjų 
šalių dalyvavimą ir ilgalaikę perspektyvą. 
Bendros žuvininkystės politikos valdymo 
sėkmė priklauso ir nuo to, kaip aiškiai 
apibrėžta atsakomybė Sąjungos, 
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nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis ir ar bendros žuvininkystės 
politikos priemonės abipusiai suderintos su 
kitų sričių Sąjungos politika.

nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis ir ar bendros žuvininkystės 
politikos priemonės abipusiai suderintos su 
kitų sričių Sąjungos politika. Komisija, 
Europos Parlamentas ir valstybės narės 
turėtų dėti daugiau pastangų stiprindami 
regioninį bendros žuvininkystės politikos 
aspektą atsižvelgiant į SESV 2 straipsnio 
1 dalį ir pateikti kitus būtinus sutarties 
pakeitimus tam, kad būtų pasiektas šis 
tikslas.

Or. en

Pakeitimas 290
Carmen Fraga Estévez

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Svarbu, kad bendra žuvininkystės 
politika būtų įgyvendinama vadovaujantis 
gero valdymo principais. Tie principai 
apima sprendimų priėmimą remiantis 
patikimiausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, aktyvų suinteresuotųjų 
šalių dalyvavimą ir ilgalaikę perspektyvą. 
Bendros žuvininkystės politikos valdymo 
sėkmė priklauso ir nuo to, kaip aiškiai 
apibrėžta atsakomybė Sąjungos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis ir ar bendros žuvininkystės 
politikos priemonės abipusiai suderintos su 
kitų sričių Sąjungos politika.

(10) Svarbu, kad bendra žuvininkystės 
politika būtų įgyvendinama vadovaujantis 
gero valdymo principais. Tie principai 
apima sprendimų priėmimą remiantis 
patikimiausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, aktyvų suinteresuotųjų 
šalių dalyvavimą ir ilgalaikę perspektyvą. 
Bendros žuvininkystės politikos valdymo 
sėkmė priklauso ir nuo to, kaip aiškiai 
apibrėžta atsakomybė Sąjungos, regioniniu
nacionaliniu, ir vietos lygmenimis ir ar 
bendros žuvininkystės politikos priemonės 
abipusiai suderintos su kitų sričių Sąjungos 
politika.

Or. es

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad regionalizavimas yra vienas iš reformos tikslų, apibrėžiant atsakomybę 
jam turi būti teikiamas prioritetas.
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Pakeitimas 291
Iliana Malinova Iotova

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Svarbu, kad bendra žuvininkystės 
politika būtų įgyvendinama vadovaujantis 
gero valdymo principais. Tie principai 
apima sprendimų priėmimą remiantis 
patikimiausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, aktyvų suinteresuotųjų 
šalių dalyvavimą ir ilgalaikę perspektyvą. 
Bendros žuvininkystės politikos valdymo 
sėkmė priklauso ir nuo to, kaip aiškiai 
apibrėžta atsakomybė Sąjungos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis ir ar bendros žuvininkystės 
politikos priemonės abipusiai suderintos su 
kitų sričių Sąjungos politika.

(10) Svarbu, kad bendra žuvininkystės 
politika būtų įgyvendinama vadovaujantis 
gero valdymo principais. Tie principai 
apima sprendimų priėmimą atsižvelgiant į 
mokslines rekomendacijas, aktyvų 
suinteresuotųjų šalių dalyvavimą ir 
ilgalaikę perspektyvą. Bendros 
žuvininkystės politikos valdymo sėkmė 
priklauso ir nuo to, kaip aiškiai apibrėžta 
atsakomybė Sąjungos, nacionaliniu, 
regioniniu ir vietos lygmenimis ir ar 
bendros žuvininkystės politikos priemonės 
abipusiai suderintos su kitų sričių Sąjungos 
politika.

Or. bg

Pakeitimas 292
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Svarbu, kad bendra žuvininkystės 
politika būtų įgyvendinama vadovaujantis 
gero valdymo principais. Tie principai 
apima sprendimų priėmimą remiantis 
patikimiausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, aktyvų suinteresuotųjų 
šalių dalyvavimą ir ilgalaikę perspektyvą. 
Bendros žuvininkystės politikos valdymo 
sėkmė priklauso ir nuo to, kaip aiškiai 
apibrėžta atsakomybė Sąjungos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis ir ar bendros žuvininkystės 
politikos priemonės abipusiai suderintos su 
kitų sričių Sąjungos politika.

(10) Svarbu, kad bendra žuvininkystės 
politika būtų įgyvendinama vadovaujantis 
gero valdymo principais. Tie principai 
apima sprendimų priėmimą remiantis 
patikimiausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, aktyvų suinteresuotųjų 
šalių dalyvavimą pasidalijamajame 
valdyme ir pasidalijamojoje atsakomybėje
ir ilgalaikę perspektyvą. Bendros 
žuvininkystės politikos valdymo sėkmė 
priklauso ir nuo to, kaip aiškiai apibrėžta 
atsakomybė Sąjungos, nacionaliniu, 
regioniniu ir vietos lygmenimis ir ar 
bendros žuvininkystės politikos priemonės 
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abipusiai suderintos su kitų sričių Sąjungos 
politika.

Or. es

Pakeitimas 293
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Svarbu, kad bendra žuvininkystės 
politika būtų įgyvendinama vadovaujantis 
gero valdymo principais. Tie principai 
apima sprendimų priėmimą remiantis 
patikimiausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, aktyvų suinteresuotųjų 
šalių dalyvavimą ir ilgalaikę perspektyvą. 
Bendros žuvininkystės politikos valdymo 
sėkmė priklauso ir nuo to, kaip aiškiai 
apibrėžta atsakomybė Sąjungos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis ir ar bendros žuvininkystės 
politikos priemonės abipusiai suderintos su 
kitų sričių Sąjungos politika.

(10) Svarbu, kad bendra žuvininkystės 
politika būtų įgyvendinama vadovaujantis 
gero valdymo principais. Tie principai 
apima sprendimų priėmimą remiantis 
patikimiausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, aktyvų suinteresuotųjų 
šalių dalyvavimą ir ilgalaikę perspektyvą. 
Bendros žuvininkystės politikos valdymo 
sėkmė priklauso ir nuo to, kaip aiškiai 
apibrėžta atsakomybė Sąjungos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis ir ar bendros žuvininkystės 
politikos priemonės abipusiai suderintos su 
kitų sričių Sąjungos politika. Tikslus 
atsakomybės skirtingais lygmenimis 
apibrėžimas kiekvienoje valstybėje narėje 
skirsis atsižvelgiant į skirtingas 
galiojančias konstitucines nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 294
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Svarbu, kad bendra žuvininkystės 
politika būtų įgyvendinama vadovaujantis 
gero valdymo principais. Tie principai 

(10) Svarbu, kad bendra žuvininkystės 
politika būtų įgyvendinama vadovaujantis 
gero valdymo principais. Tie principai 
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apima sprendimų priėmimą remiantis 
patikimiausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, aktyvų suinteresuotųjų 
šalių dalyvavimą ir ilgalaikę perspektyvą. 
Bendros žuvininkystės politikos valdymo 
sėkmė priklauso ir nuo to, kaip aiškiai 
apibrėžta atsakomybė Sąjungos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis ir ar bendros žuvininkystės 
politikos priemonės abipusiai suderintos su 
kitų sričių Sąjungos politika.

apima sprendimų priėmimą remiantis 
patikimiausiomis specialistų mokslinėmis 
rekomendacijomis kiekvienai sričiai, 
aktyvų visų suinteresuotųjų šalių 
dalyvavimą ir ilgalaikę perspektyvą. 
Bendros žuvininkystės politikos valdymo 
sėkmė priklauso ir nuo to, kaip aiškiai 
apibrėžta atsakomybė Sąjungos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis ir ar bendros žuvininkystės 
politikos priemonės abipusiai suderintos su 
kitų sričių Sąjungos politika.

Or. el

Pakeitimas 295
George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Svarbu, kad bendra žuvininkystės 
politika būtų įgyvendinama vadovaujantis 
gero valdymo principais. Tie principai 
apima sprendimų priėmimą remiantis 
patikimiausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, aktyvų suinteresuotųjų 
šalių dalyvavimą ir ilgalaikę perspektyvą. 
Bendros žuvininkystės politikos valdymo 
sėkmė priklauso ir nuo to, kaip aiškiai 
apibrėžta atsakomybė Sąjungos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis ir ar bendros žuvininkystės 
politikos priemonės abipusiai suderintos su 
kitų sričių Sąjungos politika.

(10) Svarbu, kad bendra žuvininkystės 
politika būtų įgyvendinama vadovaujantis 
gero valdymo principais. Tie principai 
apima sprendimų priėmimą remiantis 
tiksliomis ir naujausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, aktyvų suinteresuotųjų 
šalių dalyvavimą ir ilgalaikę perspektyvą. 
Bendros žuvininkystės politikos valdymo 
sėkmė priklauso ir nuo to, kaip aiškiai 
apibrėžta atsakomybė Sąjungos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis ir ar bendros žuvininkystės 
politikos priemonės abipusiai suderintos su 
kitų sričių Sąjungos politika.

Or. en

Pakeitimas 296
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Vykdant bendrą žuvininkystės 
politiką turėtų būti pripažįstamas, 
vertinamas ir ginamas moterų vaidmuo 
žvejyboje – tiek vykdant veiklą, 
priklausomą nuo smulkios pakrantės 
žvejybos ir kiaukutinių kultūros, kaip 
antai žvejybos tinklų gaminimas ir 
taisymas, perdirbimas ir pardavimas, tiek 
vykdant kitą veiklą, susijusią su logistine 
parama žuvininkystės sektoriui, ir 
užtikrinama, kad būtų laikomasi vyrų ir 
moterų lygybės principo.

Or. es

Pakeitimas 297
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Reikėtų vengti, kad laukiniai jūros 
gyvūnai, įskantant žuvis, ryklius, vėžlius, 
jūrų paukščius ir jūrų žinduolius, 
bereikalingai nesikankintų, todėl reikia 
kurti tobulesnius žvejybos ir skerdimo 
metodus.

Or. en

Pakeitimas 298
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Įgyvendinant bendrą žuvininkystės 
politiką reikėtų atsižvelgti į sąveiką su 

(12) Įgyvendinant bendrą žuvininkystės 
politiką reikėtų atsižvelgti į sąveiką su 
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kitais jūrų reikalais, sprendžiamais taikant 
integruotą jūrų politiką, pripažįstant, kad 
visi su Europos vandenynais ir jūromis 
susiję klausimai yra tarpusavyje susiję, 
įskaitant ir jūrų erdvės planavimą. Darna ir 
integracija turėtų būti užtikrinta valdant 
įvairių sektorių politiką Baltijos jūroje, 
Šiaurės jūroje, Keltų jūrose, Biskajos 
įlankoje ir Pirėnų pakrantėje, Viduržemio 
bei Juodosios jūrų baseinuose.

kitais jūrų reikalais, sprendžiamais taikant 
integruotą jūrų politiką, pripažįstant, kad 
visi su Europos vandenynais ir jūromis 
susiję klausimai yra tarpusavyje susiję, 
įskaitant ir jūrų erdvės planavimą. Būtina 
užtikrinti suderinamumą ir integraciją, kiek 
tai susiję su skirtingų sektorių Baltijos 
jūros, Šiaurės jūros, Keltų jūros, Biskajos 
įlankos, Pirėnų pakrantės, Viduržemio,
Juodosios jūros, Antilų, Prancūzijos 
Gvianos ir Indijos vandenyno baseinų 
politikos valdymu;

Or. fr

Pagrindimas

Komisija pamiršo Sąjungos atokiausius regionus.

Pakeitimas 299
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Įgyvendinant bendrą žuvininkystės 
politiką reikėtų atsižvelgti į sąveiką su 
kitais jūrų reikalais, sprendžiamais taikant 
integruotą jūrų politiką, pripažįstant, kad 
visi su Europos vandenynais ir jūromis 
susiję klausimai yra tarpusavyje susiję, 
įskaitant ir jūrų erdvės planavimą. Darna ir 
integracija turėtų būti užtikrinta valdant 
įvairių sektorių politiką Baltijos jūroje, 
Šiaurės jūroje, Keltų jūrose, Biskajos 
įlankoje ir Pirėnų pakrantėje, Viduržemio 
bei Juodosios jūrų baseinuose.

(12) Įgyvendinant bendrą žuvininkystės 
politiką reikėtų atsižvelgti į sąveiką su 
kitais jūrų reikalais, sprendžiamais taikant 
integruotą jūrų politiką, pripažįstant, kad 
visi su Europos vandenynais ir jūromis 
susiję klausimai yra tarpusavyje susiję, 
įskaitant ir jūrų erdvės planavimą. Darna ir 
integracija turėtų būti užtikrinta valdant 
įvairių sektorių politiką Baltijos jūroje, 
Atlanto vandenyne, Šiaurės jūroje, Keltų 
jūrose, Biskajos įlankoje ir Pirėnų 
pakrantėje, Viduržemio, Juodosios jūrų ir 
atokiausių regionų jūrų baseinuose.

Or. fr

Pakeitimas 300
Carmen Fraga Estévez
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Įgyvendinant bendrą žuvininkystės 
politiką reikėtų atsižvelgti į sąveiką su 
kitais jūrų reikalais, sprendžiamais taikant 
integruotą jūrų politiką24, pripažįstant, kad 
visi su Europos vandenynais ir jūromis 
susiję klausimai yra tarpusavyje susiję, 
įskaitant ir jūrų erdvės planavimą. Darna ir 
integracija turėtų būti užtikrinta valdant 
įvairių sektorių politiką Baltijos jūroje, 
Šiaurės jūroje, Keltų jūrose, Biskajos 
įlankoje ir Pirėnų pakrantėje, Viduržemio 
bei Juodosios jūrų baseinuose.

(12) Įgyvendinant bendrą žuvininkystės 
politiką reikėtų atsižvelgti į sąveiką su 
kitais jūrų reikalais ir šis įgyvendinimas 
paprastai turėtų derėti su kitomis 
Sąjungos politikos kryptimis, pripažįstant, 
kad visi su Europos vandenynais ir jūromis 
susiję klausimai yra tarpusavyje susiję, 
įskaitant ir jūrų erdvės planavimą. Darna ir 
integracija turėtų būti užtikrinta valdant 
įvairių sektorių politiką Baltijos jūroje, 
Šiaurės jūroje, Keltų jūrose, Biskajos 
įlankoje ir Pirėnų pakrantėje, Viduržemio 
bei Juodosios jūrų baseinuose.

Or. es

Pagrindimas

BŽP turėtų derėti su visomis Sąjungos politikos kryptimis ir nepriklausyti nuo nei vienos iš jų.

Pakeitimas 301
Guido Milana

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Įgyvendinant bendrą žuvininkystės 
politiką reikėtų atsižvelgti į sąveiką su 
kitais jūrų reikalais, sprendžiamais 
taikant integruotą jūrų politiką,
pripažįstant, kad visi su Europos 
vandenynais ir jūromis susiję klausimai 
yra tarpusavyje susiję, įskaitant ir jūrų
erdvės planavimą. Darna ir integracija 
turėtų būti užtikrinta valdant įvairių 
sektorių politiką Baltijos jūroje, Šiaurės 
jūroje, Keltų jūrose, Biskajos įlankoje ir 
Pirėnų pakrantėje, Viduržemio bei 
Juodosios jūrų baseinuose.

(12) Vykdant bendrą žuvininkystės politiką
(BŽP) reikėtų atsižvelgti į integruotą jūrų 
politiką – taikyti ekosisteminį ir integruotą 
požiūrį, apimantį visus sektorius ir 
žymintį pradžią proceso, skatinančio 
tausiai naudoti vandenynus ir jūras kartu 
skatinant jūrų sektoriaus ir pakrančių 
regionų vystymąsi ir veikiančio kaip 
puikus visų tarpusavyje susijusių veiklos 
rūšių, turinčių ryšį su jūra, ir racionalaus 
jūrų teritorijų naudojimo ramstis. Darna ir 
integracija turėtų būti užtikrinta valdant 
įvairių sektorių politiką Baltijos jūroje, 
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Šiaurės jūroje, Keltų jūrose, Biskajos 
įlankoje ir Pirėnų pakrantėje, Viduržemio 
bei Juodosios jūrų baseinuose.

Or. it

Pakeitimas 302
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Europos Sąjungos žvejybos laivams 
turėtų būti suteikta vienoda galimybė 
naudotis Sąjungos vandenimis ir 
ištekliais, kuriems taikomos BŽP 
taisyklės.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 303
Lucas Hartong

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Europos Sąjungos žvejybos laivams
turėtų būti suteikta vienoda galimybė 
naudotis Sąjungos vandenimis ir ištekliais, 
kuriems taikomos BŽP taisyklės.

(13) Europos Sąjungos žvejybos laivams 
turėtų būti suteikta vienoda galimybė 
naudotis Europos vandenimis ir ištekliais, 
kuriems taikomos BŽP taisyklės.

Or. nl

Pakeitimas 304
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Europos Sąjungos žvejybos laivams 
turėtų būti suteikta vienoda galimybė
naudotis Sąjungos vandenimis ir ištekliais, 
kuriems taikomos BŽP taisyklės.

(13) Galimybei naudotis Sąjungos 
vandenimis ir ištekliais, kuriems taikomos 
BŽP taisyklės, gali būti taikoma laivyno 
kilmės ir charakteristikų, žvejybos įrankių 
ir žuvininkystės išteklių apsaugos sąlyga.

Or. pt

Pakeitimas 305
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(14) Galiojančios taisyklės, pagal kurias 
ribojamos galimybės naudotis ištekliais 
valstybių narių 12 jūrmylių zonose, veikė 
patenkinamai ir turėjo teigiamo poveikio 
siekiant išsaugoti išteklius, nes jomis 
ribojamos žvejybos pastangos labiausiai 
pažeidžiamoje Bendrijos vandenų dalyje. 
Be to, šios taisyklės padėjo išsaugoti 
tradicinę žvejybą, nuo kurios labai 
priklauso atitinkamų pakrantės 
bendruomenių socialinė ir ekonominė 
plėtra. Todėl tos taisyklės turėtų likti 
galioti ir galėtų būti sustiprintos suteikiant 
lengvatines teises smulkiąja, vietos, 
tradiciniais įrankiais vykdoma arba 
pakrantės žvejyba besiverčiantiems 
žvejams.

Or. en

Pakeitimas 306
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(14) Galiojančios taisyklės, pagal kurias 
ribojamos galimybės naudotis ištekliais 
valstybių narių 12 jūrmylių zonose, veikė 
patenkinamai ir turėjo teigiamo poveikio 
siekiant išsaugoti išteklius, nes jomis 
ribojamos žvejybos pastangos labiausiai 
pažeidžiamoje Bendrijos vandenų dalyje, ir 
tokių pat rezultatų pasiekta 100 jūrmylių 
zonoje aplink Azorų, Madeiros ir Kanarų 
salas. Be to, šios taisyklės padėjo išsaugoti 
tradicinę žvejybą, nuo kurios labai 
priklauso atitinkamų pakrantės 
bendruomenių socialinė ir ekonominė 
plėtra. Todėl tos taisyklės turėtų likti 
galioti.

Or. pt

Pakeitimas 307
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(14) Galiojančios taisyklės, pagal kurias 
ribojamos galimybės naudotis ištekliais 
valstybių narių 12 jūrmylių zonose, veikė 
patenkinamai ir turėjo teigiamo poveikio 
siekiant išsaugoti išteklius, nes jomis 
ribojamos žvejybos pastangos labiausiai 
pažeidžiamoje Bendrijos vandenų dalyje. 
Be to, šios taisyklės padėjo išsaugoti 
tradicinę žvejybą, nuo kurios labai 
priklauso atitinkamų pakrantės 
bendruomenių socialinė ir ekonominė 
plėtra. Todėl tos taisyklės turėtų likti 
galioti ir galėtų būti sustiprintos suteikiant 
lengvatines teises smulkiąja žvejyba, 
tradiciniais įrankiais vykdoma arba 
pakrantės žvejyba besiverčiantiems 
žvejams, kartu atsižvelgiant į valstybių 
narių ir regionų skirtumus.
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Or. en

Pakeitimas 308
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 309
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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



PE489.437v01-00 50/164 AM\901580LT.doc

LT

bendruomenių socialinė ir ekonominė 
plėtra. Todėl tos taisyklės turėtų likti 
galioti.

bendruomenių socialinė ir ekonominė 
plėtra. Todėl tos taisyklės turėtų likti 
galioti neribotą laiką.

Or. en

Pakeitimas 310
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(14) Galiojančios taisyklės, pagal kurias 
ribojamos galimybės naudotis ištekliais 
valstybių narių 12 jūrmylių zonose, veikė 
patenkinamai ir turėjo teigiamo poveikio 
siekiant išsaugoti išteklius, nes jomis 
ribojamos žvejybos pastangos labiausiai 
pažeidžiamoje Bendrijos vandenų dalyje. 
Be to, šios taisyklės padėjo išsaugoti 
tradicinę žvejybą, nuo kurios labai 
priklauso atitinkamų pakrantės 
bendruomenių socialinė ir ekonominė 
plėtra. Todėl tos taisyklės turėtų likti 
galioti ir turėtų būti įtvirtintos kaip 
nuolatinis principas ir sustiprintos 
suteikiant lengvatines teises smulkiąja 
žvejyba, tradiciniais įrankiais vykdoma 
arba pakrantės žvejyba besiverčiantiems 
žvejams.

Or. pt

Pakeitimas 311
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Nedidelio masto žvejybos apibrėžtis 
turi būti išplėsta siekiant atsižvelgti į 
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daugiau kriterijų, ne tik į laivų dydžio 
kriterijų: visų pirma į vyraujančias oro 
sąlygas, žvejybos metodų poveikį jūrų 
ekosistemai, buvimo jūroje laiką ir 
išteklius naudojančio ekonominio 
subjekto ypatumus. Mažos toli nuo kranto 
esančios ir nuo žvejybos priklausomos 
salos turėtų būti ypatingai pripažintos ir 
remiamos skiriant joms papildomai 
išteklių ir lėšų, siekiant užtikrinti jų 
išlikimą ir klestėjimą ateityje.

Or. en

Pagrindimas

Tai tipinė situacija, rodanti, kaip pavojinga taikyti visiems vienodą principą.  Toli nuo kranto 
esančios salos pasižymi priklausymu nuo mažų laivų ir atšiaurių oro sąlygų Atlanto 
pakrantėje. Tai yra unikalus, dramatiškas ir atšiaurus mūsų bendro Europos paveldo, kurį 
rizikuojame prarasti, aspektas.  Šiuo atveju netinkama taikyti 12 metrų laivo ilgio kategorijos 
kriterijų.

Pakeitimas 312
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Vykdant integruotą jūrų politiką ir 
bendrą žuvininkystės politiką būtina 
pripažinti atokiausių regionų specifiką, 
ypač tų, kurie neturi žemyninio šelfo ir 
kurių ištekliai sutelkti žvejybos vietose ir 
povandeniniuose kalnuose. Prieiga prie 
šių nestabilių biogeografinių zonų turėtų 
būti reguliuojama, jos turėtų būti 
saugomos ir eksploatuojamos 
atsižvelgiant į jose esamus išteklius.

Or. pt

Pakeitimas 313
Lucas Hartong
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 314
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(15) Jūrų biologiniai ištekliai aplink 
atokiausius Sąjungos regionus turėtų būti 
ir toliau itin saugomi, nes jie padeda 
išsilaikyti tų salų vietos ekonomikai, turint 
omenyje tų regionų struktūrinę, socialinę ir 
ekonominę padėtį. Todėl atokiausių 
regionų uostuose įregistruotiems žvejybos 
laivams turėtų būti tebetaikomi tam tikros 
žvejybos veiklos tuose vandenyse 
apribojimai.

Or. fr

Pakeitimas 315
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(15) Jūrų biologiniai ištekliai aplink Azorų, 
Madeiros ir Kanarų salas turėtų būti ir 
toliau itin saugomi, nes jie padeda 
išsilaikyti tų salų vietos ekonomikai, turint 
omenyje tų salų struktūrinę, socialinę ir 
ekonominę padėtį. Todėl Azorų, Madeiros 
ir Kanarų salų uostuose įregistruotiems 
žvejybos laivams turėtų būti tebetaikomi 
tam tikros žvejybos veiklos tuose 
vandenyse apribojimai; šį specialų 
apsaugos režimą taip pat riekėtų taikyti ir 
Prancūzijos Antilų, Gvianos ir Reunjono , 
kurių padėtis yra tokia pat kaip minėtųjų 
atokiausių regionų, vandenims.

Or. fr

Pakeitimas 316
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(15) jūrų biologiniai ištekliai aplink Azorų, 
Madeiros ir Kanarų salas, įskaitant jų jūrų 
teritorijas, kurios laikomos 
pažeidžiamomis biologiniu ir geografiniu 
požiūriu, turėtų būti ir toliau itin saugomi, 
nes jie padeda išsilaikyti tų salų vietos 
ekonomikai, turint omenyje tų salų 
struktūrinę, socialinę ir ekonominę padėtį.
Todėl Azorų, Madeiros ir Kanarų salų 
uostuose įregistruotiems žvejybos laivams 
turėtų būti taikomi tam tikros žvejybos 
veiklos tuose vandenyse apribojimai;

Or. pt

Pakeitimas 317
Ian Hudghton
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(15) jūrų biologiniai ištekliai aplink Azorų, 
Madeiros ir Kanarų salas turėtų būti ir 
toliau itin saugomi, nes jie padeda 
išsilaikyti tų salų vietos ekonomikai, turint 
omenyje tų salų struktūrinę, socialinę ir 
ekonominę padėtį. Todėl Azorų, Madeiros 
ir Kanarų salų uostuose įregistruotiems 
žvejybos laivams turėtų būti neribotam 
laikui taikomi tam tikros žvejybos veiklos 
tuose vandenyse apribojimai;

Or. en

Pakeitimas 318
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(15) turėtų būti ir toliau vykdoma ir 
sugriežtinta jūrų biologiniai išteklių aplink 
Azorų, Madeiros ir Kanarų salas apsauga, 
nes jie padeda išsilaikyti tų salų vietos 
ekonomikai, turint omenyje tų salų 
struktūrinę, socialinę ir ekonominę padėtį.
Todėl Azorų, Madeiros ir Kanarų salų 
uostuose įregistruotiems žvejybos laivams 
turėtų būti taikomi tam tikros žvejybos 
veiklos tuose vandenyse apribojimai;

Or. pt

Pakeitimas 319
Catherine Trautmann, Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(15) jūrų biologiniai ištekliai aplink Azorų, 
Madeiros ir Kanarų salas turėtų būti ir 
toliau itin saugomi, nes jie padeda 
išsilaikyti tų salų vietos ekonomikai, turint 
omenyje tų salų struktūrinę, socialinę ir 
ekonominę padėtį. Todėl Azorų, Madeiros 
ir Kanarų salų uostuose įregistruotiems 
žvejybos laivams turėtų būti tebetaikomi 
tam tikros žvejybos veiklos tuose 
vandenyse apribojimai; ši specialioji 
apsaugos tvarka taip pat turėtų būti 
taikoma Prancūzijos Antilų, Gvianos ir 
Reunjono, vandenims, nes jų padėtis yra 
tokia pati, kaip ir pirmiau minėtų 
atokiausių regionų;

Or. fr

Pakeitimas 320
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) reikia remti pagrindinių sektorių, 
kuriuose atokiausi regionai turi didelių 
galimybių specializuotis ir santykinai 
didelių privalumų, pvz., žvejybos ir 
akvakultūros, vystymą. Siekiant vykdyti 
regionams pritaikytą bendrą žuvininkystės 
politiką, reikės pripažinti specialų jų 
statusą ir taikyti SESV 349 straipsnį ir 
355 straipsnio 1 dalį;

Or. fr

Pakeitimas 321
Catherine Trautmann, Estelle Grelier, Patrice Tirolien
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) reikia remti pagrindinių sektorių, 
kuriuose atokiausi regionai turi didelių 
galimybių specializuotis ir santykinai 
didelių privalumų, pvz., žvejybos ir 
akvakultūros, vystymą. Siekiant vykdyti 
regionams pritaikytą bendrą žuvininkystės 
politiką, reikės pripažinti specialų jų 
statusą ir taikyti SESV 349 straipsnį ir 
355 straipsnio 1 dalį;

Or. fr

Pakeitimas 322
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Tikslo tausiai naudoti jūrų biologinius 
išteklius galima siekti efektyviau, žvejybos 
valdymui taikant daugiametes priemones –
visų pirma parengiant daugiamečius 
planus, kuriuose būtų atsižvelgta į įvairių 
žvejybos rūšių specifiškumą.

(16) tikslo tausiai naudoti jūrų biologinius 
išteklius galima siekti efektyviau, žvejybos 
valdymui taikant daugiametes priemones –
visų pirma parengiant daugiamečius 
planus, kuriuose būtų atsižvelgta į įvairių 
jūrų baseinų ir žvejybos rūšių 
specifiškumą;

Or. fr

Pakeitimas 323
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Tikslo tausiai naudoti jūrų biologinius 
išteklius galima siekti efektyviau, žvejybos 

(16) tikslo tausiai naudoti jūrų biologinius 
išteklius galima siekti efektyviau, žvejybos 
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valdymui taikant daugiametes priemones –
visų pirma parengiant daugiamečius 
planus, kuriuose būtų atsižvelgta į įvairių 
žvejybos rūšių specifiškumą.

valdymui taikant daugiametes priemones –
visų pirma parengiant daugiamečius, 
dinamiškus ir pritaikytus planus, kuriuose 
būtų atsižvelgta į įvairių žvejybos rūšių ir 
įvairių jūrų teritorijų specifiškumą;

Or. pt

Pakeitimas 324
Guido Milana, Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Tikslo tausiai naudoti jūrų biologinius 
išteklius galima siekti efektyviau, žvejybos 
valdymui taikant daugiametes priemones –
visų pirma parengiant daugiamečius 
planus, kuriuose būtų atsižvelgta į įvairių 
žvejybos rūšių specifiškumą.

(16) tikslo tausiai naudoti jūrų biologinius 
išteklius galima siekti efektyviau, žvejybos 
valdymui taikant daugiametes priemones. 
Šiuo tikslu valstybės narės turėtų 
glaudžiai bendradarbiauti su viešosios 
valdžios institucijomis ir regioninėmis 
patariamosiomis tarybomis, kad būtų 
sudarytos sąlygos tausumui užtikrinti, taip 
pat vietos lygmeniu, imantis dalyvavimu 
pagrįstų regioninio lygmens veiksmų, 
kurie būtų nuoseklesni, kai taikomos 
sprendimų priėmimo procedūros, ir 
paskatintų rengti daugiamečius planus,
visų pirma parengiant daugiamečius 
planus, kuriuose būtų atsižvelgta į įvairių 
žvejybos rūšių specifiškumą;

Or. it

Pakeitimas 325
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Tikslo tausiai naudoti jūrų biologinius 
išteklius galima siekti efektyviau, žvejybos 

(16) tikslo tausiai naudoti jūrų biologinius 
išteklius galima siekti efektyviau, žvejybos 
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valdymui taikant daugiametes priemones –
visų pirma parengiant daugiamečius 
planus, kuriuose būtų atsižvelgta į įvairių 
žvejybos rūšių specifiškumą.

valdymui taikant daugiametes priemones –
visų pirma parengiant daugiamečius 
planus, kuriuose būtų atsižvelgta į įvairių
rūšių biologinį specifiškumą ir kiekvienos
žvejybos rūšies ypatumus. Siekiant 
parengti valdymo planus, visų pirma 
būtina sudaryti esamų žvejybos rūšių
atlasą, kuriame būtų apibrėžtos tos rūšys 
ir esami žvejybos rajonai; tada reikia 
parengti esamų valdymo sistemų aprašą ir 
galiausiai apibrėžti konkrečius valdymo 
vienetus, kad būtų galima parengti 
galutinius valdymo planus;

Or. es

Pakeitimas 326
Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Daugiamečiai planai turėtų, jei 
įmanoma, apimti keletą išteklių, jei tie 
ištekliai naudojami bendrai. 
Daugiamečiuose planuose turėtų būti 
nustatytas žvejybos galimybių ir 
kiekybiškai įvertinamų tausaus žuvų 
išteklių ir susijusių jūrų ekosistemų 
naudojimo tikslų nustatymo pagrindas, 
aiškiai apibrėžiant tvarkaraščius ir 
apsaugos mechanizmus, taikytinus 
nenumatytų pokyčių atvejais.

(17) daugiamečiai planai turėtų, jei 
įmanoma, apimti keletą išteklių, jei tie 
ištekliai naudojami bendrai. 
Daugiamečiuose planuose turėtų būti 
nustatytas žvejybos galimybių ir 
kiekybiškai įvertinamų tausaus žuvų 
išteklių ir susijusių jūrų ekosistemų 
naudojimo tikslų nustatymo pagrindas, 
aiškiai apibrėžiant tvarkaraščius ir 
apsaugos mechanizmus, taikytinus 
nenumatytų pokyčių atvejais. Siekiant 
tausiai eksploatuoti atitinkamus išteklius 
ir jūrų ekosistemas, daugiamečiams 
planams taip pat turėtų būti taikomi 
tiksliai apibrėžti tikslai. Šie planai turėtų 
būti priimami konsultuojantis su žvejybos 
pramonės veiklos vykdytojais ir 
mokslininkais, taip pat institucijomis, kai 
šie valdymo planai gali turėti socialinį ir 
ekonominį poveikį atitinkamiems 
regionams;

Or. fr
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Pakeitimas 327
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Daugiamečiai planai turėtų, jei 
įmanoma, apimti keletą išteklių, jei tie 
ištekliai naudojami bendrai.
Daugiamečiuose planuose turėtų būti 
nustatytas žvejybos galimybių ir 
kiekybiškai įvertinamų tausaus žuvų 
išteklių ir susijusių jūrų ekosistemų 
naudojimo tikslų nustatymo pagrindas, 
aiškiai apibrėžiant tvarkaraščius ir
apsaugos mechanizmus, taikytinus 
nenumatytų pokyčių atvejais.

(17) daugiamečiai planai turėtų, jei 
įmanoma, apimti keletą išteklių, jei tie 
ištekliai naudojami bendrai.
Daugiamečiuose planuose turėtų būti 
nustatytas žvejybos galimybių ir 
kiekybiškai įvertinamų tausaus žuvų 
išteklių ir susijusių jūrų ekosistemų 
naudojimo tikslų nustatymo pagrindas, 
aiškiai apibrėžiant tvarkaraščius ir drauge 
numatant, kad jie gali būti pritaikyti 
atsižvelgiant į išteklių kitimą, pagal juos 
turėtų būti atsižvelgiama į šiuos išteklius 
žvejojančių valstybių narių laivynų 
segmentus ir jie turėtų būti skiriami 
atsižvelgiant į leidžiamą sužvejoti išteklių, 
kurie turi būti atkurti, kiekį;

Or. pt

Pakeitimas 328
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Daugiamečiai planai turėtų, jei 
įmanoma, apimti keletą išteklių, jei tie 
ištekliai naudojami bendrai. 
Daugiamečiuose planuose turėtų būti 
nustatytas žvejybos galimybių ir 
kiekybiškai įvertinamų tausaus žuvų 
išteklių ir susijusių jūrų ekosistemų 
naudojimo tikslų nustatymo pagrindas, 
aiškiai apibrėžiant tvarkaraščius ir 
apsaugos mechanizmus, taikytinus 

(17) daugiamečiai planai turėtų, jei 
įmanoma, apimti keletą išteklių, jei tie 
ištekliai naudojami bendrai. 
Daugiamečiuose planuose turėtų būti 
nustatytas žvejybos galimybių ir 
kiekybiškai įvertinamų tausaus žuvų 
išteklių ir susijusių jūrų ekosistemų 
naudojimo tikslų nustatymo pagrindas, 
aiškiai apibrėžiant tvarkaraščius ir 
apsaugos mechanizmus, taikytinus 
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nenumatytų pokyčių atvejais. nenumatytų pokyčių atvejais.
Daugiamečiai planai turėtų būti rengiami 
visapusiškai bendradarbiaujant su 
suinteresuotaisiais subjektais, valstybėmis 
narėmis ir patariamosiomis tarybomis;

Or. en

Pakeitimas 329
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Daugiamečiai planai turėtų, jei 
įmanoma, apimti keletą išteklių, jei tie 
ištekliai naudojami bendrai. 
Daugiamečiuose planuose turėtų būti 
nustatytas žvejybos galimybių ir 
kiekybiškai įvertinamų tausaus žuvų 
išteklių ir susijusių jūrų ekosistemų 
naudojimo tikslų nustatymo pagrindas, 
aiškiai apibrėžiant tvarkaraščius ir 
apsaugos mechanizmus, taikytinus 
nenumatytų pokyčių atvejais.

(17) daugiamečiai planai turėtų, jei 
įmanoma, apimti keletą išteklių, jei tie 
ištekliai naudojami bendrai. 
Daugiamečiuose planuose turėtų būti 
nustatytas žvejybos galimybių ir 
kiekybiškai įvertinamų tausaus žuvų 
išteklių ir susijusių jūrų ekosistemų 
naudojimo tikslų nustatymo pagrindas, 
aiškiai apibrėžiant tvarkaraščius ir 
apsaugos mechanizmus, taikytinus 
nenumatytų pokyčių atvejais. Siekiant 
tausiai eksploatuoti atitinkamus išteklius 
ir jūrų ekosistemas, daugiamečiams 
planams taip pat turėtų būti taikomi 
tiksliai apibrėžti tikslai. Šie planai turėtų 
būti priimami konsultuojantis su žvejybos 
pramonės veiklos vykdytojais ir 
mokslininkais, taip pat institucijomis, kai 
šie valdymo planai gali turėti socialinį ir 
ekonominį poveikį atitinkamiems 
regionams;

Or. fr

Pakeitimas 330
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Būtina priimti priemones, skirtas 
sumažinti ir panaikinti šiuo metu didelį
sužvejojamų nepageidaujamų žuvų kiekį ir 
į jūrą išmetamų žuvų kiekį. Dėl 
sužvejojamų nepageidaujamų žuvų ir į jūrą 
išmetamų žuvų veltui išeikvojama didelė 
išteklių dalis ir daromas neigiamas 
poveikis tausiam jūrų biologinių išteklių 
bei jūrų ekosistemų naudojimui ir 
finansiniam žuvininkystės perspektyvumui.
Turėtų būti nustatytas ir laipsniškai 
įgyvendinamas įpareigojimas užtikrinti, 
kad visos valdomų išteklių žuvys, 
sužvejotos vykdant žvejybos veiklą 
Europos Sąjungos vandenyse arba 
Europos Sąjungos žvejybos laivais, būtų 
iškraunamos.

(18) Būtina priimti priemones, kad būtų 
itin sumažintas sužvejojamų 
nepageidaujamų žuvų ir į jūrą išmetamų 
žuvų kiekis, atsižvelgiant į kiekvienos 
žvejybos rūšies specifiškumą ir remiantis 
iš anksto atliktais poveikio įvertinimais, 
kuriais siekiama ištirti išmetimo į jūrą 
priežastis ir siūlomų priemonių 
ekonominį ir aplinkosauginį poveikį. Dėl 
sužvejojamų nepageidaujamų žuvų ir į jūrą 
išmetamų žuvų veltui išeikvojama didelė 
išteklių dalis ir daromas neigiamas 
poveikis tausiam jūrų biologinių išteklių 
bei jūrų ekosistemų naudojimui ir 
finansiniam žuvininkystės perspektyvumui.
Turėtų būti nustatyti ir įgyvendinami 
daugiamečiai priemonių, kuriomis 
siekiama itin sumažinti žuvų išmetimą į 
jūrą, planai;

Or. fr

Pagrindimas

Suderinama su 15 straipsniu dėl didelio išmetimo į jūrą sumažinimo.

Pakeitimas 331
Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Būtina priimti priemones, skirtas 
sumažinti ir panaikinti šiuo metu didelį
sužvejojamų nepageidaujamų žuvų kiekį ir 
į jūrą išmetamų žuvų kiekį. Dėl 
sužvejojamų nepageidaujamų žuvų ir į jūrą 
išmetamų žuvų veltui išeikvojama didelė 
išteklių dalis ir daromas neigiamas 
poveikis tausiam jūrų biologinių išteklių 
bei jūrų ekosistemų naudojimui ir 
finansiniam žuvininkystės perspektyvumui.

(18) būtina priimti priemones, kad būtų 
itin sumažintas sužvejojamų 
nepageidaujamų žuvų ir į jūrą išmetamų 
žuvų kiekis, atsižvelgiant į kiekvienos 
žvejybos rūšies specifiškumą ir remiantis 
iš anksto atliktais poveikio įvertinimais, 
kuriais siekiama ištirti išmetimo į jūrą 
priežastis ir siūlomų priemonių socialinį, 
ekonominį ir aplinkosauginį poveikį. Dėl 
sužvejojamų nepageidaujamų žuvų ir į jūrą 
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Turėtų būti nustatytas ir laipsniškai 
įgyvendinamas įpareigojimas užtikrinti, 
kad visos valdomų išteklių žuvys, 
sužvejotos vykdant žvejybos veiklą 
Europos Sąjungos vandenyse arba Europos 
Sąjungos žvejybos laivais, būtų 
iškraunamos.

išmetamų žuvų veltui išeikvojama didelė 
išteklių dalis ir gali būti daromas 
neigiamas poveikis tausiam jūrų biologinių 
išteklių bei jūrų ekosistemų naudojimui ir 
finansiniam žuvininkystės perspektyvumui.
Siekiant didesnio žvejybos įrankių 
selektyvumo, turėtų būti nustatomi ir 
įgyvendinami valdomų išteklių žuvų, 
sužvejotų vykdant žvejybos veiklą Europos 
Sąjungos vandenyse arba Europos 
Sąjungos žvejybos laivais, išmetimo į jūrą 
mažinimo planai;

Or. fr

Pakeitimas 332
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Būtina priimti priemones, skirtas 
sumažinti ir panaikinti šiuo metu didelį 
sužvejojamų nepageidaujamų žuvų kiekį ir 
į jūrą išmetamų žuvų kiekį. Dėl 
sužvejojamų nepageidaujamų žuvų ir į jūrą 
išmetamų žuvų veltui išeikvojama didelė 
išteklių dalis ir daromas neigiamas 
poveikis tausiam jūrų biologinių išteklių 
bei jūrų ekosistemų naudojimui ir 
finansiniam žuvininkystės perspektyvumui. 
Turėtų būti nustatytas ir laipsniškai 
įgyvendinamas įpareigojimas užtikrinti, 
kad visos valdomų išteklių žuvys, 
sužvejotos vykdant žvejybos veiklą 
Europos Sąjungos vandenyse arba Europos 
Sąjungos žvejybos laivais, būtų 
iškraunamos.

(18) būtina priimti priemones, skirtas 
sumažinti ir panaikinti šiuo metu didelį 
sužvejojamų nepageidaujamų žuvų kiekį ir 
į jūrą išmetamų žuvų kiekį. Dėl 
sužvejojamų nepageidaujamų žuvų ir į jūrą 
išmetamų žuvų veltui išeikvojama didelė 
išteklių dalis ir daromas neigiamas 
poveikis tausiam jūrų biologinių išteklių 
bei jūrų ekosistemų naudojimui ir 
finansiniam žuvininkystės perspektyvumui. 
Turėtų būti nustatytas ir laipsniškai 
įgyvendinamas įpareigojimas užtikrinti, 
kad visos valdomų išteklių žuvys, 
sužvejotos vykdant žvejybos veiklą 
Europos Sąjungos vandenyse arba Europos 
Sąjungos žvejybos laivais, būtų 
iškraunamos. Turi būti imtasi priemonių 
siekiant užtikrinti, kad sužvejotos 
nepageidaujamos žuvys būtų panaudotos, 
o ne toliau išmetinėjamos į jūrą;

Or. en
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Pakeitimas 333
Carmen Fraga Estévez

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Būtina priimti priemones, skirtas 
sumažinti ir panaikinti šiuo metu didelį 
sužvejojamų nepageidaujamų žuvų kiekį ir 
į jūrą išmetamų žuvų kiekį. Dėl 
sužvejojamų nepageidaujamų žuvų ir į jūrą 
išmetamų žuvų veltui išeikvojama didelė 
išteklių dalis ir daromas neigiamas 
poveikis tausiam jūrų biologinių išteklių 
bei jūrų ekosistemų naudojimui ir 
finansiniam žuvininkystės perspektyvumui.
Turėtų būti nustatytas ir laipsniškai 
įgyvendinamas įpareigojimas užtikrinti, 
kad visos valdomų išteklių žuvys, 
sužvejotos vykdant žvejybos veiklą 
Europos Sąjungos vandenyse arba 
Europos Sąjungos žvejybos laivais, būtų 
iškraunamos.

(18) būtina priimti priemones, skirtas 
sumažinti ir, kur tik įmanoma, panaikinti 
šiuo metu didelį sužvejojamų 
nepageidaujamų žuvų kiekį ir į jūrą 
išmetamų žuvų kiekį. Dėl sužvejojamų 
nepageidaujamų žuvų ir į jūrą išmetamų 
žuvų veltui išeikvojama didelė išteklių 
dalis ir daromas neigiamas poveikis 
tausiam jūrų biologinių išteklių bei jūrų 
ekosistemų naudojimui ir finansiniam 
žuvininkystės perspektyvumui. Turėtų būti
palaipsniui nustatytas ir laipsniškai 
įgyvendinamas įpareigojimas užtikrinti, 
kad visos valdomų išteklių žuvys, 
sužvejotos vykdant žvejybos veiklą 
Europos Sąjungos vandenyse, būtų 
iškraunamos;

Or. es

Pagrindimas

Sumažinti ir panaikinti išmetimą į jūrą ir sužvejojamų nepageidaujamų žuvų rūšių kiekį bus 
įmanoma tik konkrečiais atvejais ir tik po to, kai bus išspręstos jas lemiančios priežastys, taigi 
šis įpareigojimas turėtų būti laipsniškas, kaip ir įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas žuvis.

Pakeitimas 334
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Būtina priimti priemones, skirtas 
sumažinti ir panaikinti šiuo metu didelį 
sužvejojamų nepageidaujamų žuvų kiekį ir 
į jūrą išmetamų žuvų kiekį. Dėl 
sužvejojamų nepageidaujamų žuvų ir į jūrą 

(18) būtina priimti priemones, skirtas 
sumažinti ir stengtis panaikinti šiuo metu 
didelį sužvejojamų nepageidaujamų žuvų 
kiekį ir į jūrą išmetamų žuvų kiekį. Dėl
komercinių priežasčių, kurias reikia 
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išmetamų žuvų veltui išeikvojama didelė 
išteklių dalis ir daromas neigiamas 
poveikis tausiam jūrų biologinių išteklių 
bei jūrų ekosistemų naudojimui ir 
finansiniam žuvininkystės perspektyvumui.
Turėtų būti nustatytas ir laipsniškai 
įgyvendinamas įpareigojimas užtikrinti, 
kad visos valdomų išteklių žuvys, 
sužvejotos vykdant žvejybos veiklą 
Europos Sąjungos vandenyse arba Europos 
Sąjungos žvejybos laivais, būtų 
iškraunamos.

nedelsiant išnagrinėti ir stengtis pašalinti,
sužvejojamų nepageidaujamų žuvų ir į jūrą 
išmetamų žuvų veltui išeikvojama didelė 
išteklių dalis ir daromas neigiamas 
poveikis tausiam jūrų biologinių išteklių 
bei jūrų ekosistemų naudojimui ir 
finansiniam žuvininkystės perspektyvumui.
Turėtų būti nustatytas ir laipsniškai 
įgyvendinamas įpareigojimas užtikrinti, 
kad visos valdomų išteklių žuvys, 
sužvejotos vykdant žvejybos veiklą 
Europos Sąjungos vandenyse arba Europos 
Sąjungos žvejybos laivais, būtų 
iškraunamos;

Or. pt

Pakeitimas 335
Guido Milana, Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Būtina priimti priemones, skirtas 
sumažinti ir panaikinti šiuo metu didelį 
sužvejojamų nepageidaujamų žuvų kiekį ir 
į jūrą išmetamų žuvų kiekį. Dėl 
sužvejojamų nepageidaujamų žuvų ir į jūrą 
išmetamų žuvų veltui išeikvojama didelė 
išteklių dalis ir daromas neigiamas 
poveikis tausiam jūrų biologinių išteklių 
bei jūrų ekosistemų naudojimui ir 
finansiniam žuvininkystės perspektyvumui. 
Turėtų būti nustatytas ir laipsniškai 
įgyvendinamas įpareigojimas užtikrinti, 
kad visos valdomų išteklių žuvys, 
sužvejotos vykdant žvejybos veiklą 
Europos Sąjungos vandenyse arba Europos 
Sąjungos žvejybos laivais, būtų 
iškraunamos.

(18) būtina priimti priemones, skirtas 
sumažinti ir palaipsniui panaikinti šiuo 
metu didelį sužvejojamų nepageidaujamų 
žuvų kiekį ir į jūrą išmetamų žuvų kiekį. 
Dėl sužvejojamų nepageidaujamų žuvų ir į 
jūrą išmetamų žuvų veltui išeikvojama 
didelė išteklių dalis ir daromas neigiamas 
poveikis tausiam jūrų biologinių išteklių 
bei jūrų ekosistemų naudojimui ir 
finansiniam žuvininkystės perspektyvumui. 
Turėtų būti nustatytas ir laipsniškai 
įgyvendinamas įpareigojimas užtikrinti, 
kad visos valdomų išteklių žuvys, 
sužvejotos vykdant žvejybos veiklą 
Europos Sąjungos vandenyse arba Europos 
Sąjungos žvejybos laivais, būtų 
iškraunamos;

Or. it
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Pakeitimas 336
George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Būtina priimti priemones, skirtas 
sumažinti ir panaikinti šiuo metu didelį 
sužvejojamų nepageidaujamų žuvų kiekį ir 
į jūrą išmetamų žuvų kiekį. Dėl
sužvejojamų nepageidaujamų žuvų ir į 
jūrą išmetamų žuvų veltui išeikvojama 
didelė išteklių dalis ir daromas neigiamas 
poveikis tausiam jūrų biologinių išteklių 
bei jūrų ekosistemų naudojimui ir 
finansiniam žuvininkystės perspektyvumui.
Turėtų būti nustatytas ir laipsniškai 
įgyvendinamas įpareigojimas užtikrinti, 
kad visos valdomų išteklių žuvys, 
sužvejotos vykdant žvejybos veiklą 
Europos Sąjungos vandenyse arba Europos 
Sąjungos žvejybos laivais, būtų 
iškraunamos.

(18) būtina priimti įvykdomas ir realistines
priemones, skirtas sumažinti ir panaikinti 
šiuo metu didelį sužvejojamų 
nepageidaujamų žuvų kiekį ir į jūrą 
išmetamų žuvų kiekį. Deja, pagal 
anksčiau priimtus teisės aktus žvejai 
dažnai įpareigojami išmesti vertingus 
išteklius. Dėl išmetimo į jūrą veltui 
išeikvojama didelė išteklių dalis ir daromas 
neigiamas poveikis tausiam jūrų biologinių 
išteklių bei jūrų ekosistemų naudojimui ir 
finansiniam žuvininkystės perspektyvumui.
Turėtų būti nustatytas ir laipsniškai 
įgyvendinamas pagal žvejybos rūšis 
taikomas įpareigojimas užtikrinti, kad 
visos valdomų išteklių žuvys, sužvejotos 
vykdant žvejybos veiklą Europos Sąjungos 
vandenyse arba Europos Sąjungos 
žvejybos laivais, būtų iškraunamos;

Or. en

Pakeitimas 337
Luis Manuel Capoulas Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Būtina priimti priemones, skirtas 
sumažinti ir panaikinti šiuo metu didelį 
sužvejojamų nepageidaujamų žuvų kiekį ir 
į jūrą išmetamų žuvų kiekį. Dėl 
sužvejojamų nepageidaujamų žuvų ir į jūrą 
išmetamų žuvų veltui išeikvojama didelė 
išteklių dalis ir daromas neigiamas 
poveikis tausiam jūrų biologinių išteklių 
bei jūrų ekosistemų naudojimui ir 

(18) būtina priimti priemones, skirtas 
sumažinti ir, jei įmanoma, panaikinti šiuo 
metu didelį sužvejojamų nepageidaujamų 
žuvų kiekį ir į jūrą išmetamų žuvų kiekį. 
Dėl sužvejojamų nepageidaujamų žuvų ir į 
jūrą išmetamų žuvų veltui išeikvojama 
didelė išteklių dalis ir daromas neigiamas 
poveikis tausiam jūrų biologinių išteklių 
bei jūrų ekosistemų naudojimui ir 
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finansiniam žuvininkystės perspektyvumui. 
Turėtų būti nustatytas ir laipsniškai 
įgyvendinamas įpareigojimas užtikrinti, 
kad visos valdomų išteklių žuvys, 
sužvejotos vykdant žvejybos veiklą 
Europos Sąjungos vandenyse arba Europos 
Sąjungos žvejybos laivais, būtų 
iškraunamos.

finansiniam žuvininkystės perspektyvumui. 
Turėtų būti nustatytas ir laipsniškai 
įgyvendinamas įpareigojimas užtikrinti, 
kad visos valdomų išteklių žuvys, 
sužvejotos vykdant žvejybos veiklą 
Europos Sąjungos vandenyse arba Europos 
Sąjungos žvejybos laivais, būtų 
iškraunamos;

Or. pt

Pakeitimas 338
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Būtina priimti priemones, skirtas 
sumažinti ir panaikinti šiuo metu didelį 
sužvejojamų nepageidaujamų žuvų kiekį ir 
į jūrą išmetamų žuvų kiekį. Dėl 
sužvejojamų nepageidaujamų žuvų ir į jūrą 
išmetamų žuvų veltui išeikvojama didelė 
išteklių dalis ir daromas neigiamas 
poveikis tausiam jūrų biologinių išteklių 
bei jūrų ekosistemų naudojimui ir 
finansiniam žuvininkystės 
perspektyvumui. Turėtų būti nustatytas ir 
laipsniškai įgyvendinamas įpareigojimas 
užtikrinti, kad visos valdomų išteklių 
žuvys, sužvejotos vykdant žvejybos veiklą 
Europos Sąjungos vandenyse arba 
Europos Sąjungos žvejybos laivais, būtų 
iškraunamos.

(18) būtina priimti priemones, skirtas 
sumažinti šiuo metu didelį sužvejojamų 
nepageidaujamų žuvų kiekį ir į jūrą 
išmetamų žuvų kiekį, naudojant daugiau 
ir geresnių būdų, siekiant išvengti
nepageidaujamų rūšių žuvų ir maksimaliai 
sumažinti sužvejojamą jų kiekį. Tokia 
praktika turi būti remiama taikant 
realistines paskatas visais lygmenimis;

Or. en

Pagrindimas

Išmetimo į jūrą draudimas neišspręs šios problemos, nes tai daugialypis ir itin sudėtingas 
dalykas.  Taikant vengimo ir maksimalaus sumažinimo priemones, remiamas paskatomis, 
taikomomis tam tikrą ribotą laikotarpį, problemos bus sprendžiamos veiksmingai.  Tik po to, 
kai bus taikomos šios priemonės, galima įvertinti ar išmetimo į jūrą draudimas naudingas, 
nes taikant šias priemones praktiškai bus panaikintas bet koks išmetimas į jūrą.
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Pakeitimas 339
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Būtina priimti priemones, skirtas 
sumažinti ir panaikinti šiuo metu didelį 
sužvejojamų nepageidaujamų žuvų kiekį ir 
į jūrą išmetamų žuvų kiekį. Dėl 
sužvejojamų nepageidaujamų žuvų ir į
jūrą išmetamų žuvų veltui išeikvojama 
didelė išteklių dalis ir daromas neigiamas
poveikis tausiam jūrų biologinių išteklių 
bei jūrų ekosistemų naudojimui ir 
finansiniam žuvininkystės 
perspektyvumui. Turėtų būti nustatytas ir 
laipsniškai įgyvendinamas įpareigojimas 
užtikrinti, kad visos valdomų išteklių 
žuvys, sužvejotos vykdant žvejybos veiklą 
Europos Sąjungos vandenyse arba Europos 
Sąjungos žvejybos laivais, būtų 
iškraunamos.

(18) būtina priimti priemones, skirtas
laipsniškai sumažinti ir panaikinti šiuo 
metu didelį sužvejojamų nepageidaujamų 
žuvų kiekį ir į jūrą išmetamų žuvų kiekį, 
atliekant tyrimus pagal žvejybos rūšis ir
atsižvelgiant į technines, reguliavimo ir su 
rinka susijusias priežastis, kad būtų 
sušvelnintas socialinis ir ekonominis
poveikis žvejybos pramonei ir užtikrintas 
ilgalaikis tvarumas, ir nebūtų priimtos 
staigios priemonės, galinčios 
destabilizuoti sektorių. Turėtų būti 
nustatytas įpareigojimas užtikrinti, kad 
visos valdomų išteklių žuvys, sužvejotos 
vykdant žvejybos veiklą Europos Sąjungos 
vandenyse arba Europos Sąjungos 
žvejybos laivais, būtų iškraunamos;

Or. es

Pakeitimas 340
Bastiaan Belder

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Būtina priimti priemones, skirtas 
sumažinti ir panaikinti šiuo metu didelį 
sužvejojamų nepageidaujamų žuvų kiekį ir
į jūrą išmetamų žuvų kiekį. Dėl 
sužvejojamų nepageidaujamų žuvų ir į jūrą 
išmetamų žuvų veltui išeikvojama didelė 
išteklių dalis ir daromas neigiamas 
poveikis tausiam jūrų biologinių išteklių 
bei jūrų ekosistemų naudojimui ir 

(18) būtina priimti priemones, skirtas kuo 
labiau sumažinti šiuo metu didelį 
sužvejojamų nepageidaujamų žuvų kiekį, 
siekiant išvengti jų išmetimo į jūrą. Dėl 
sužvejojamų nepageidaujamų žuvų ir į jūrą 
išmetamų žuvų veltui išeikvojama didelė 
išteklių dalis ir daromas neigiamas 
poveikis tausiam jūrų biologinių išteklių 
bei jūrų ekosistemų naudojimui ir 
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finansiniam žuvininkystės perspektyvumui.
Turėtų būti nustatytas ir laipsniškai 
įgyvendinamas įpareigojimas užtikrinti, 
kad visos valdomų išteklių žuvys, 
sužvejotos vykdant žvejybos veiklą 
Europos Sąjungos vandenyse arba Europos 
Sąjungos žvejybos laivais, būtų 
iškraunamos.

finansiniam žuvininkystės perspektyvumui.
Turėtų būti nustatytas ir laipsniškai 
įgyvendinamas vienarūšei žvejybai 
taikomas įpareigojimas užtikrinti, kad 
visos valdomų išteklių žuvys, sužvejotos 
vykdant žvejybos veiklą Europos Sąjungos 
vandenyse arba Europos Sąjungos 
žvejybos laivais, būtų iškraunamos.
Mišriosios žvejybos atveju, kai 
neįmanoma laikytis įpareigojimo iškrauti 
visas sužvejotas žuvis, tikslas turėtų būti 
laipsniškas nepageidaujamų sužvejotų 
žuvų kiekio sumažinimas;

Or. en

Pakeitimas 341
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Būtina priimti priemones, skirtas 
sumažinti ir panaikinti šiuo metu didelį 
sužvejojamų nepageidaujamų žuvų kiekį ir 
į jūrą išmetamų žuvų kiekį. Dėl 
sužvejojamų nepageidaujamų žuvų ir į jūrą 
išmetamų žuvų veltui išeikvojama didelė 
išteklių dalis ir daromas neigiamas 
poveikis tausiam jūrų biologinių išteklių 
bei jūrų ekosistemų naudojimui ir 
finansiniam žuvininkystės perspektyvumui. 
Turėtų būti nustatytas ir laipsniškai 
įgyvendinamas įpareigojimas užtikrinti, 
kad visos valdomų išteklių žuvys, 
sužvejotos vykdant žvejybos veiklą 
Europos Sąjungos vandenyse arba Europos 
Sąjungos žvejybos laivais, būtų 
iškraunamos.

(18) būtina priimti priemones, skirtas 
sumažinti ir panaikinti šiuo metu didelį 
sužvejojamų nepageidaujamų žuvų kiekį ir 
į jūrą išmetamų žuvų kiekį. Dėl 
sužvejojamų nepageidaujamų žuvų ir į jūrą 
išmetamų žuvų veltui išeikvojama didelė 
išteklių dalis ir daromas neigiamas 
poveikis tausiam jūrų biologinių išteklių 
bei jūrų ekosistemų naudojimui ir 
finansiniam žuvininkystės perspektyvumui. 
Turėtų būti nustatytas ir laipsniškai 
įgyvendinamas įpareigojimas užtikrinti, 
kad visos valdomų išteklių žuvys, 
sužvejotos vykdant žvejybos veiklą 
Europos Sąjungos vandenyse arba Europos 
Sąjungos žvejybos laivais, būtų 
iškraunamos. Pirmenybė turėtų būti 
teikiama priemonių ir paskatų, kuriomis 
visų pirma siekiama išvengti 
nepageidaujamo laimikio, kūrimui, 
propagavimui ir skatinimui;

Or. en
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Pakeitimas 342
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Būtina priimti priemones, skirtas 
sumažinti ir panaikinti šiuo metu didelį 
sužvejojamų nepageidaujamų žuvų kiekį ir 
į jūrą išmetamų žuvų kiekį. Dėl 
sužvejojamų nepageidaujamų žuvų ir į jūrą 
išmetamų žuvų veltui išeikvojama didelė 
išteklių dalis ir daromas neigiamas 
poveikis tausiam jūrų biologinių išteklių 
bei jūrų ekosistemų naudojimui ir 
finansiniam žuvininkystės perspektyvumui.
Turėtų būti nustatytas ir laipsniškai 
įgyvendinamas įpareigojimas užtikrinti, 
kad visos valdomų išteklių žuvys, 
sužvejotos vykdant žvejybos veiklą 
Europos Sąjungos vandenyse arba Europos 
Sąjungos žvejybos laivais, būtų 
iškraunamos.

(18) būtina priimti priemones, skirtas 
sumažinti ir panaikinti šiuo metu didelį 
sužvejojamų nepageidaujamų žuvų kiekį ir 
į jūrą išmetamų žuvų kiekį visose jūrų 
ekosistemose, kur tai įmanoma. Didelėje 
dalyje jūrų dėl sužvejojamų 
nepageidaujamų žuvų ir į jūrą išmetamų 
žuvų veltui išeikvojama didelė išteklių 
dalis ir daromas neigiamas poveikis 
tausiam jūrų biologinių išteklių bei jūrų 
ekosistemų naudojimui ir finansiniam 
žuvininkystės perspektyvumui. Turėtų būti 
nustatytas ir laipsniškai įgyvendinamas 
įpareigojimas užtikrinti, kad visos valdomų 
išteklių žuvys, sužvejotos vykdant 
žvejybos veiklą Europos Sąjungos 
vandenyse arba Europos Sąjungos 
žvejybos laivais, būtų iškraunamos. Ši 
priemonė turėtų būti taikoma remiantis 
dokumentais pagrįstais moksliniais 
tyrimais, kuriuose būtų atsižvelgiama į 
Europos žvejybos rajonų ypatumus ir 
nagrinėjamos išmetimo į jūrą priežastys, 
siekiant užtikrinti, kad kiekvienu atveju 
būtų naudojami tinkami žvejybos 
įrankiai;

Or. el

Pakeitimas 343
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Būtina priimti priemones, skirtas 
sumažinti ir panaikinti šiuo metu didelį 
sužvejojamų nepageidaujamų žuvų kiekį ir 
į jūrą išmetamų žuvų kiekį. Dėl 
sužvejojamų nepageidaujamų žuvų ir į jūrą 
išmetamų žuvų veltui išeikvojama didelė 
išteklių dalis ir daromas neigiamas 
poveikis tausiam jūrų biologinių išteklių 
bei jūrų ekosistemų naudojimui ir 
finansiniam žuvininkystės perspektyvumui.
Turėtų būti nustatytas ir laipsniškai 
įgyvendinamas įpareigojimas užtikrinti, 
kad visos valdomų išteklių žuvys, 
sužvejotos vykdant žvejybos veiklą 
Europos Sąjungos vandenyse arba 
Europos Sąjungos žvejybos laivais, būtų 
iškraunamos.

(18) būtina priimti priemones, skirtas 
sumažinti ir panaikinti šiuo metu didelį 
sužvejojamų nepageidaujamų žuvų kiekį ir 
į jūrą išmetamų žuvų kiekį, atsižvelgiant į 
kiekvienos žvejybos rūšies ypatumus ir 
pagal valdymo planus imantis tinkamų 
sumažinimo priemonių. Dėl sužvejojamų 
nepageidaujamų žuvų ir į jūrą išmetamų 
žuvų veltui išeikvojama didelė išteklių 
dalis ir daromas neigiamas poveikis 
tausiam jūrų biologinių išteklių bei jūrų 
ekosistemų naudojimui ir finansiniam 
žuvininkystės perspektyvumui. Reikia 
atsižvelgti į konkrečią problemą, kai 
išmetimas į jūrą mažinamas vykdant 
mišriąją žvejybą ir žvejybą, kuri valdoma 
taikant ne BLSK sistemą, pvz., tokią, 
kokia vykdoma Viduržemio jūroje;

Or. es

Pakeitimas 344
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Būtina priimti priemones, skirtas 
sumažinti ir panaikinti šiuo metu didelį
sužvejojamų nepageidaujamų žuvų kiekį ir 
į jūrą išmetamų žuvų kiekį. Dėl 
sužvejojamų nepageidaujamų žuvų ir į jūrą 
išmetamų žuvų veltui išeikvojama didelė 
išteklių dalis ir daromas neigiamas 
poveikis tausiam jūrų biologinių išteklių 
bei jūrų ekosistemų naudojimui ir 
finansiniam žuvininkystės perspektyvumui.
Turėtų būti nustatytas ir laipsniškai
įgyvendinamas įpareigojimas užtikrinti, 
kad visos valdomų išteklių žuvys, 
sužvejotos vykdant žvejybos veiklą 
Europos Sąjungos vandenyse arba Europos 

(18) būtina priimti priemones, skirtas itin
sumažinti sužvejojamų nepageidaujamų 
žuvų kiekį ir į jūrą išmetamų žuvų kiekį, 
atsižvelgiant į kiekvienos žvejybos rūšies 
ypatumus ir remiantis išankstiniais 
vertinimais, kuriuose nagrinėjamos 
išmetimo į jūrą priežastys ir siūlomų
priemonių socialinis, ekonominis ir 
aplinkosauginis poveikis. Dėl sužvejojamų 
nepageidaujamų žuvų ir į jūrą išmetamų 
žuvų veltui išeikvojama didelė išteklių 
dalis ir gali būti daromas neigiamas 
poveikis tausiam jūrų biologinių išteklių 
bei jūrų ekosistemų naudojimui ir 
finansiniam žuvininkystės perspektyvumui.
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Sąjungos žvejybos laivais, būtų 
iškraunamos.

Siekiant didesnio žvejybos įrankių 
selektyvumo, turėtų būti nustatyti ir 
laipsniškai įgyvendinami valdomų išteklių
žuvų, sužvejotų vykdant žvejybos veiklą 
Europos Sąjungos vandenyse arba Europos 
Sąjungos žvejybos laivais, išmetimo į jūrą 
mažinimo planai;

Or. fr

Pakeitimas 345
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18 a) siekiant sukurti žvejybos 
selektyvumo didinimo paskatas, neturėtų 
būti didinamas bendras leidžiamas 
sugauti kiekis, kad į jį būtų galima 
įtraukti kiekį, kuris kitaip būtų išmestas į 
jūrą;

Or. en

Pakeitimas 346
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18 a) įpareigojimas iškrauti visas 
sužvejotas žuvis turėtų būti nustatytas 
atsižvelgiant į kiekvieną žvejybos rūšį. 
Rūšims, kurių galimybės išgyventi po 
išmetimo į jūrą didelės, šis reglamentas 
nebus taikomas;

Or. en
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Pakeitimas 347
Bastiaan Belder

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18 a) teisės aktai, pagal kuriuos mišriąją 
žvejybą vykdantys žvejai anksčiau 
privalėjo išmesti į jūrą dalį laimikio, 
turėtų būti pakeisti. Visų pirma turėtų būti 
atlikti išmetamų į jūrą žuvų išgyvenimo 
galimybių tyrimai. Taikant teisėkūros ir 
finansinius būdus, turėtų būti sudarytos 
galimybės imtis iniciatyvų naudoti 
selektyvesnius ir naujoviškus įrankius;

Or. en

Pakeitimas 348
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
18 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18 b) siekiant sukurti žvejybos 
selektyvumo didinimo paskatas, neturėtų 
būti didinamas bendras leidžiamas 
sugauti kiekis, kad į jį būtų galima 
įtraukti kiekį, kuris kitaip būtų išmestas į 
jūrą;

Or. en

Pakeitimas 349
Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Sužvejotų nepageidaujamų žuvų 
iškrovimas neturėtų būti visiškai 
ekonomiškai naudingas veiklos 
vykdytojui. Iškrovus mažiausio išteklių 
išsaugojimą užtikrinančio orientacinio 
dydžio nesiekiančias žuvis, jų paskirtis 
turėtų būti apribota ir jos negali būti 
parduodamos žmonių maistui.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 350
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Sužvejotų nepageidaujamų žuvų 
iškrovimas neturėtų būti visiškai 
ekonomiškai naudingas veiklos 
vykdytojui. Iškrovus mažiausio išteklių 
išsaugojimą užtikrinančio orientacinio 
dydžio nesiekiančias žuvis, jų paskirtis 
turėtų būti apribota ir jos negali būti 
parduodamos žmonių maistui.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 351
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 352
Lucas Hartong

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Sužvejotų nepageidaujamų žuvų 
iškrovimas neturėtų būti visiškai 
ekonomiškai naudingas veiklos vykdytojui. 
Iškrovus mažiausio išteklių išsaugojimą 
užtikrinančio orientacinio dydžio 
nesiekiančias žuvis, jų paskirtis turėtų 
būti apribota ir jos negali būti 
parduodamos žmonių maistui.

(19) sužvejotų nepageidaujamų žuvų 
iškrovimas neturėtų būti visiškai 
ekonomiškai naudingas ar nenaudingas
veiklos vykdytojui;

Or. nl

Pakeitimas 353
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Sužvejotų nepageidaujamų žuvų 
iškrovimas neturėtų būti visiškai 
ekonomiškai naudingas veiklos vykdytojui. 
Iškrovus mažiausio išteklių išsaugojimą 
užtikrinančio orientacinio dydžio 
nesiekiančias žuvis, jų paskirtis turėtų būti 
apribota ir jos negali būti parduodamos 
žmonių maistui.

(19) Sužvejotų nepageidaujamų žuvų 
iškrovimas neturėtų būti visiškai 
ekonomiškai naudingas veiklos vykdytojui. 
iškrovus mažiausio išteklių išsaugojimą 
užtikrinančio orientacinio dydžio 
nesiekiančias žuvis, jų paskirtis turėtų būti 
kontroliuojama ir jos negali būti 
parduodamos žmonių maistui;

Or. pt
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Pakeitimas 354
Guido Milana

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Sužvejotų nepageidaujamų žuvų 
iškrovimas neturėtų būti visiškai 
ekonomiškai naudingas veiklos vykdytojui. 
Iškrovus mažiausio išteklių išsaugojimą 
užtikrinančio orientacinio dydžio 
nesiekiančias žuvis, jų paskirtis turėtų būti 
apribota ir jos negali būti parduodamos 
žmonių maistui.

(19) sužvejotų nepageidaujamų žuvų 
iškrovimas neturėtų būti visiškai 
ekonomiškai naudingas veiklos vykdytojui. 
Iškrovus mažiausio išteklių išsaugojimą 
užtikrinančio orientacinio dydžio 
nesiekiančias žuvis, jų paskirtis turėtų būti 
apribota ir jos negali būti parduodamos 
žmonių maistui ar kam kitam;

Or. it

Pakeitimas 355
Luis Manuel Capoulas Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Sužvejotų nepageidaujamų žuvų 
iškrovimas neturėtų būti visiškai 
ekonomiškai naudingas veiklos vykdytojui.
Iškrovus mažiausio išteklių išsaugojimą 
užtikrinančio orientacinio dydžio 
nesiekiančias žuvis, jų paskirtis turėtų būti 
apribota ir jos negali būti parduodamos 
žmonių maistui.

(19) sužvejotų nepageidaujamų žuvų 
iškrovimas neturėtų būti visiškai 
ekonomiškai naudingas veiklos vykdytojui.
Iškrovus mažiausio išteklių išsaugojimą 
užtikrinančio orientacinio dydžio 
nesiekiančias žuvis, jų paskirtis turėtų būti 
apribota ir iškraunami produktai turėtų
būti nemokamai dalijami paramos ar 
labdaros tikslais ar ne žmonėms skirtam
maistui.

Or. pt

Pakeitimas 356
Estelle Grelier
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Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Siekiant išsaugoti išteklius turėtų būti 
nustatyti aiškūs tam tikrų techninių 
priemonių tikslai.

(20) siekiant išsaugoti išteklius turėtų būti 
nustatyti aiškūs tam tikrų techninių 
priemonių tikslai, o valdymo lygmenys 
turėtų būti nustatyti atsižvelgiant į 
valdymo poreikius;

Or. fr

Pakeitimas 357
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Siekiant išsaugoti išteklius turėtų būti 
nustatyti aiškūs tam tikrų techninių 
priemonių tikslai.

(20) siekiant išsaugoti išteklius ir 
atitinkamai pritaikyti laivynus ir žvejybą,
turėtų būti nustatyti aiškūs tam tikrų 
techninių priemonių tikslai;

Or. pt

Pakeitimas 358
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Siekiant išsaugoti išteklius turėtų būti 
nustatyti aiškūs tam tikrų techninių 
priemonių tikslai.

(20) siekiant išsaugoti išteklius turėtų būti 
nustatyti aiškūs tam tikrų techninių 
priemonių tikslai, o valdymo lygmenys 
turėtų būti nustatyti atsižvelgiant į 
valdymo poreikius;

Or. es
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Pakeitimas 359
Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Siekiant, kad išteklių, kurių 
išsaugojimo planai neparengti, naudojimo 
lygis būtų toks, kad būtų galima taikyti 
didžiausio tausaus leidžiamo sužvejoti 
kiekio principą, reikėtų apriboti leidžiamus 
sužvejoti jų žuvų kiekius ir (arba) žvejybos 
pastangas.

(21) siekiant, kad išteklių, kuriems 
taikomas BLSK ir kvotos ar pastangų 
tvarka ir kurių išsaugojimo planai 
neparengti, naudojimo lygis būtų toks, kad 
būtų galima taikyti didžiausio galimo 
tausios žvejybos laimikio principą, reikėtų 
apriboti leidžiamus sužvejoti jų žuvų 
kiekius ir (arba) žvejybos pastangas, 
pasiūlant laipsniškai įgyvendinamus 
planus, parengtus remiantis aiškiais 
moksliniais duomenimis, dėl kurių esama 
bendro sutarimo;

Or. fr

Pakeitimas 360
Carmen Fraga Estévez

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Siekiant, kad išteklių, kurių 
išsaugojimo planai neparengti, naudojimo 
lygis būtų toks, kad būtų galima taikyti 
didžiausio tausaus leidžiamo sužvejoti 
kiekio principą, reikėtų apriboti leidžiamus 
sužvejoti jų žuvų kiekius ir (arba) žvejybos 
pastangas.

(21) siekiant, kad išteklių, kurių 
išsaugojimo planai neparengti, naudojimo 
lygis būtų maždaug toks, kaip didžiausias 
galimas tausios žvejybos laimikis, reikėtų 
apriboti leidžiamus sužvejoti jų žuvų 
kiekius ir (arba) žvejybos pastangas;

Or. es

Pakeitimas 361
Maria do Céu Patrão Neves
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Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Siekiant, kad išteklių, kurių 
išsaugojimo planai neparengti, naudojimo 
lygis būtų toks, kad būtų galima taikyti 
didžiausio tausaus leidžiamo sužvejoti 
kiekio principą, reikėtų apriboti leidžiamus 
sužvejoti jų žuvų kiekius ir (arba) žvejybos 
pastangas.

(21) siekiant, kad išteklių, kurių 
išsaugojimo planai neparengti, naudojimo 
lygis būtų toks, kad būtų galima taikyti 
didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio
principą, prireikus reikėtų apriboti 
leidžiamus sužvejoti jų žuvų kiekius ir 
(arba) žvejybos pastangas;

Or. pt

Pakeitimas 362
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Siekiant, kad išteklių, kurių 
išsaugojimo planai neparengti, naudojimo 
lygis būtų toks, kad būtų galima taikyti 
didžiausio tausaus leidžiamo sužvejoti 
kiekio principą, reikėtų apriboti leidžiamus 
sužvejoti jų žuvų kiekius ir (arba) žvejybos 
pastangas.

(21) siekiant, kad išteklių, kurių 
išsaugojimo planai neparengti, naudojimo 
lygis būtų toks, kad būtų galima taikyti 
didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio
principą, reikėtų pasiūlyti laipsniškai 
įgyvendinamus planus, parengtus 
remiantis aiškiais moksliniais
duomenimis, dėl kurių esama bendro 
sutarimo;

Or. es

Pakeitimas 363
Luis Manuel Capoulas Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Siekiant, kad išteklių, kurių 
išsaugojimo planai neparengti, naudojimo 

(21) siekiant, kad išteklių, kurių 
išsaugojimo planai neparengti, naudojimo 
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lygis būtų toks, kad būtų galima taikyti 
didžiausio tausaus leidžiamo sužvejoti 
kiekio principą, reikėtų apriboti leidžiamus 
sužvejoti jų žuvų kiekius ir (arba) žvejybos 
pastangas.

lygis būtų toks, kad būtų galima taikyti 
didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio
principą, reikėtų apriboti leidžiamus 
sužvejoti jų žuvų kiekius ir (arba) žvejybos 
pastangas. Jeigu turimų duomenų 
nepakanka, žvejyba turėtų būti valdoma 
taikant apytikrius standartus;

Or. pt

Pakeitimas 364
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Siekiant, kad išteklių, kurių 
išsaugojimo planai neparengti, naudojimo 
lygis būtų toks, kad būtų galima taikyti 
didžiausio tausaus leidžiamo sužvejoti 
kiekio principą, reikėtų apriboti leidžiamus 
sužvejoti jų žuvų kiekius ir (arba) žvejybos 
pastangas.

(21) siekiant, kad išteklių, kurių 
išsaugojimo planai neparengti, naudojimo 
lygis būtų toks, kad būtų galima taikyti 
didžiausio galimo tausio žvejybos laimikio
principą, reikėtų nustatyti ir taikyti 
tinkamas technines išteklių išsaugojimo 
priemones;

Or. en

Pakeitimas 365
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Siekiant, kad išteklių, kurių 
išsaugojimo planai neparengti, naudojimo 
lygis būtų toks, kad būtų galima taikyti 
didžiausio tausaus leidžiamo sužvejoti 
kiekio principą, reikėtų apriboti leidžiamus 
sužvejoti jų žuvų kiekius ir (arba) žvejybos 
pastangas.

(21) siekiant, kad komercinių išteklių, 
kurių išsaugojimo planai neparengti, 
naudojimo lygis būtų toks, kad būtų galima 
taikyti didžiausio galimo tausios žvejybos 
laimikio principą, reikėtų rekomenduoti 
taikyti laipsniškas programas, 
grindžiamas patikimais moksliniais 
įrodymais;
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Or. el

Pakeitimas 366
George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Siekiant, kad išteklių, kurių 
išsaugojimo planai neparengti, naudojimo 
lygis būtų toks, kad būtų galima taikyti 
didžiausio tausaus leidžiamo sužvejoti 
kiekio principą, reikėtų apriboti leidžiamus 
sužvejoti jų žuvų kiekius ir (arba) žvejybos 
pastangas.

(21) siekiant, kad išteklių, kurių 
išsaugojimo planai neparengti, naudojimo 
lygis būtų toks, kad būtų galima taikyti 
didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio
principą, reikėtų, jei įmanoma, apriboti 
leidžiamus sužvejoti jų žuvų kiekius ir 
(arba) žvejybos pastangas;

Or. en

Pakeitimas 367
Guido Milana, Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) Bendrąja žuvininkystės politika 
turėtų būti užtikrinta, kad bendrai 
apibrėžti tikslai būtų įgyvendinti visuose 
Sąjungos laivynuose ir žvejybos 
rajonuose. Tam, kad būtų pasiekti naujų 
teisėkūros procedūra priimamų aktų 
tikslai, tais atvejais, kai prisitaikyti yra 
ypač sunku, reikės nustatyti 
pereinamuosius prisitaikymo laikotarpius, 
siekiant tvarios žuvininkystės.

Or. it

Pakeitimas 368
Guido Milana
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Pasiūlymas dėl reglamento
21 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21b) Europos Sąjunga turėtų padidinti 
savo pastangas, kad būtų užtikrintas 
veiksmingas tarptautinis 
bendradarbiavimas ir išteklių valdymas 
jūrose, kurios ribojasi su Sąjunga ir 
trečiosiomis šalimis, kai tinkama, 
kurdama tokių vietovių regionines 
žuvininkystės organizacijas.

Or. it

Pakeitimas 369
Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Atsižvelgiant į netvirtą žuvininkystės 
sektoriaus ekonominę padėtį ir tam tikrų 
pakrantės bendruomenių priklausomybę 
nuo žvejybos veiklos, būtina užtikrinti 
santykinį žvejybos veiklos stabilumą 
paskirstant žvejybos galimybes valstybėms 
narėms paskirstant taip, kad kiekvienai 
tektų iš anksto numatyta išteklių dalis.

(22) Atsižvelgiant į netvirtą žuvininkystės 
sektoriaus ekonominę padėtį ir tam tikrų 
pakrantės bendruomenių priklausomybę 
nuo žvejybos veiklos, būtina užtikrinti 
santykinį žvejybos veiklos stabilumą 
paskirstant žvejybos galimybes valstybėms 
narėms paskirstant taip, kad kiekvienai 
tektų iš anksto numatyta išteklių dalis. Tai 
taip pat reiškia, kad bet koks žvejybos 
galimybių sumažinimas turėtų būti 
vykdomas laipsniškai, kad jis laikui 
bėgant būtų įsisavinamas ir 
kompensuojamas.

Or. fr

Pakeitimas 370
Alain Cadec
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Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Atsižvelgiant į netvirtą žuvininkystės 
sektoriaus ekonominę padėtį ir tam tikrų 
pakrantės bendruomenių priklausomybę 
nuo žvejybos veiklos, būtina užtikrinti 
santykinį žvejybos veiklos stabilumą 
paskirstant žvejybos galimybes valstybėms 
narėms paskirstant taip, kad kiekvienai 
tektų iš anksto numatyta išteklių dalis.

(22) Atsižvelgiant į netvirtą dalies
žuvininkystės sektoriaus ekonominę padėtį 
ir tam tikrų pakrantės bendruomenių 
priklausomybę nuo žvejybos veiklos, 
būtina užtikrinti santykinį žvejybos veiklos 
stabilumą paskirstant žvejybos galimybes 
valstybėms narėms paskirstant taip, kad 
kiekvienai tektų iš anksto numatyta išteklių 
dalis.

Or. fr

Pakeitimas 371
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Atsižvelgiant į netvirtą žuvininkystės 
sektoriaus ekonominę padėtį ir tam tikrų 
pakrantės bendruomenių priklausomybę 
nuo žvejybos veiklos, būtina užtikrinti 
santykinį žvejybos veiklos stabilumą 
paskirstant žvejybos galimybes valstybėms 
narėms paskirstant taip, kad kiekvienai 
tektų iš anksto numatyta išteklių dalis.

(22) Atsižvelgiant į netvirtą žuvininkystės 
sektoriaus ekonominę padėtį, tam tikrų 
pakrantės bendruomenių priklausomybę 
nuo žvejybos veiklos, ir tai, kad dėl 
santykinio stabilumo principo atsirado 
dideli valstybėms narėms skiriamų kvotų 
ir šių valstybių narių laivynų realių 
poreikių ir panaudojimo galimybių 
skirtumai, dėl to šis principas šiuo metu 
nebetinkamas žvejybos galimybėms 
skirstyti ir juo nesuteikiama garantijos,
kad žvejybos teisės vis dar priklauso 
atitinkamoms pakrančių bendruomenėms, 
būtina panaikinti santykinio stabilumo 
principą, kadangi jis prarado savo 
pradinę prasmę ir neturėtų būti svarbesnis 
už Sutarčių nuostatas, siekiant išvengti 
valstybėms narėms, kurios 
diskriminuojamos taikant šį principą, 
daromos žalos.

Or. es
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Pakeitimas 372
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Atsižvelgiant į netvirtą žuvininkystės 
sektoriaus ekonominę padėtį ir tam tikrų 
pakrantės bendruomenių priklausomybę 
nuo žvejybos veiklos, būtina užtikrinti 
santykinį žvejybos veiklos stabilumą 
paskirstant žvejybos galimybes valstybėms 
narėms paskirstant taip, kad kiekvienai 
tektų iš anksto numatyta išteklių dalis.

(22) Atsižvelgiant į netvirtą žuvininkystės 
sektoriaus ekonominę padėtį ir tam tikrų 
pakrantės bendruomenių priklausomybę 
nuo žvejybos veiklos, būtina užtikrinti 
santykinį žvejybos veiklos stabilumą 
paskirstant žvejybos galimybes valstybėms 
narėms paskirstant taip, kad kiekvienai 
tektų iš anksto numatyta išteklių dalis, 
atsižvelgiant į tai, ar jos laikosi bendros 
žuvininkystės politikos nuostatų.

Or. en

Pakeitimas 373
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Atsižvelgiant į netvirtą žuvininkystės 
sektoriaus ekonominę padėtį ir tam tikrų 
pakrantės bendruomenių priklausomybę 
nuo žvejybos veiklos, būtina užtikrinti 
santykinį žvejybos veiklos stabilumą 
paskirstant žvejybos galimybes valstybėms 
narėms paskirstant taip, kad kiekvienai 
tektų iš anksto numatyta išteklių dalis.

(22) Atsižvelgiant į netvirtą žuvininkystės 
sektoriaus ekonominę padėtį ir tam tikrų 
pakrantės bendruomenių priklausomybę 
nuo žvejybos veiklos, būtina užtikrinti 
santykinį žvejybos veiklos stabilumą 
paskirstant žvejybos galimybes valstybėms 
narėms paskirstant taip, kad kiekvienai 
tektų iš anksto numatyta išteklių dalis, ir 
atsižvelgiant į galimas socialines ir 
ekonomines pasekmes.

Or. el
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Pakeitimas 374
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Šis santykinis žvejybos veiklos 
stabilumas, atsižvelgiant į laikiną išteklių 
biologinę padėtį, turėtų užtikrinti, kad būtų 
patenkinti konkretūs regionų, kurių vietos 
bendruomenės ypač priklauso nuo 
žuvininkystės ir su ja susijusios veiklos, 
poreikiai, kaip Taryba nustatė 1976 m. 
lapkričio 3 d. rezoliucijoje dėl 200 mylių 
žvejybos zonos Bendrijoje įkūrimo tam 
tikrų išorinių aspektų, įsigaliojusios 
1977 m. sausio 1 d., ypač jos VII priede. 
Todėl siekiamo santykinio stabilumo 
sąvoką reikėtų suprasti būtent taip.

(23) Šis santykinis žvejybos veiklos 
stabilumas, atsižvelgiant į laikiną išteklių 
biologinę padėtį, turėtų užtikrinti, kad būtų 
patenkinti konkretūs regionų, kurių vietos 
bendruomenės ypač priklauso nuo 
žuvininkystės ir su ja susijusios veiklos, 
poreikiai, ypatingą dėmesį skiriant 
atokiausiems regionams, kaip Taryba 
nustatė 1976 m. lapkričio 3 d. rezoliucijoje 
dėl 200 mylių žvejybos zonos Bendrijoje 
įkūrimo tam tikrų išorinių aspektų , 
įsigaliojusios 1977 m. sausio 1 d., ypač jos 
VII priede. Todėl siekiamo santykinio 
stabilumo sąvoką reikėtų suprasti būtent 
taip.

Or. pt

Pakeitimas 375
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta galimybė teikti Komisijai pagrįstus 
prašymus parengti priemones pagal 
bendrąją žuvininkystės politiką, kurias 
valstybės narės pripažįsta būtinomis 
siekiant vykdyti įsipareigojimus dėl 
specialių apsaugos teritorijų pagal 2009 m. 
lapkričio 30 d. Tarybos direktyvos 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos 4 straipsnį, specialių saugomų 
teritorijų pagal 1992 m. gegužės 21 d. 
Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl 
natūralių buveinių ir laukinės faunos bei 

(24) Valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta galimybė teikti Komisijai pagrįstus 
prašymus parengti priemones pagal 
bendrąją žuvininkystės politiką, kurias 
valstybės narės pripažįsta būtinomis 
siekiant vykdyti įsipareigojimus dėl 
specialių apsaugos teritorijų, visų pirma 
biologiniu ir geografiniu aspektu 
pažeidžiamų teritorijų, pagal 2009 m. 
lapkričio 30 d. Tarybos direktyvos 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos 4 straipsnį, specialių saugomų 
teritorijų pagal 1992 m. gegužės 21 d. 
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floros apsaugos 6 straipsnį ir saugomų jūrų 
teritorijų pagal 2008 m. birželio 17 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2008/56/EB, nustatančios Bendrijos 
veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje 
pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų 
direktyva), 13 straipsnio 4 dalį.

Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl 
natūralių buveinių ir laukinės faunos bei 
floros apsaugos 6 straipsnį ir saugomų jūrų 
teritorijų pagal 2008 m. birželio 17 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2008/56/EB, nustatančios Bendrijos 
veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje 
pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų 
direktyva) , 13 straipsnio 4 dalį.

Or. pt

Pakeitimas 376
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta galimybė teikti Komisijai pagrįstus 
prašymus parengti priemones pagal 
bendrąją žuvininkystės politiką, kurias 
valstybės narės pripažįsta būtinomis 
siekiant vykdyti įsipareigojimus dėl 
specialių apsaugos teritorijų pagal 2009 m. 
lapkričio 30 d. Tarybos direktyvos 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos 4 straipsnį, specialių saugomų 
teritorijų pagal 1992 m. gegužės 21 d. 
Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl 
natūralių buveinių ir laukinės faunos bei 
floros apsaugos 6 straipsnį ir saugomų jūrų 
teritorijų pagal 2008 m. birželio 17 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2008/56/EB, nustatančios Bendrijos 
veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje 
pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų 
direktyva), 13 straipsnio 4 dalį.

(24) Valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta galimybė teikti Komisijai pagrįstus 
prašymus parengti priemones pagal 
bendrąją žuvininkystės politiką, kurias 
valstybės narės pripažįsta būtinomis 
siekiant vykdyti įsipareigojimus dėl 
specialių apsaugos teritorijų pagal 2009 m. 
lapkričio 30 d. Tarybos direktyvos 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos 4 straipsnį, specialių saugomų 
teritorijų pagal 1992 m. gegužės 21 d. 
Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl 
natūralių buveinių ir laukinės faunos bei 
floros apsaugos 6 straipsnį ir saugomų jūrų 
teritorijų pagal 2008 m. birželio 17 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2008/56/EB, nustatančios Bendrijos 
veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje 
pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų 
direktyva), 13 straipsnio 4 dalį. Europos 
lygiu bus pateiktas pasiūlymas sukurti 
„Saugomų jūrų teritorijų tinklą“ pagrįstą 
žvejybos intensyvumu ir atitinkamų rūsių 
pažeidžiamumu, taip pat darna su įvairių 
rūšių jūrų aplinkos panaudojimu.

Or. es
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Pakeitimas 377
Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Komisija turėtų galėti priimti laikinas 
priemones, kai dėl žvejybos jūrų biologinių 
išteklių arba jūrų ekosistemų išsaugojimui 
kyla rimta grėsmė, dėl kurios būtina imtis 
skubių veiksmų.

(25) Komisija, pasikonsultavusi su 
atitinkamomis patariamosiomis tarybomis 
ir atitinkamomis valstybėmis narėmis,
turėtų galėti priimti laikinas priemones, kai 
dėl žvejybos jūrų biologinių išteklių arba 
jūrų ekosistemų išsaugojimui kyla rimta 
grėsmė, dėl kurios būtina imtis skubių 
veiksmų.

Or. fr

Pakeitimas 378
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Komisija turėtų galėti priimti laikinas 
priemones, kai dėl žvejybos jūrų biologinių 
išteklių arba jūrų ekosistemų išsaugojimui 
kyla rimta grėsmė, dėl kurios būtina imtis 
skubių veiksmų.

(25) Komisija, remdamasi tvirtais 
moksliniais įrodymais ir atsižvelgdama į 
suinteresuotųjų šalių, visų pirma 
patariamųjų tarybų, nuomonę, turėtų 
galėti priimti laikinas skubos priemones, 
kai dėl žvejybos jūrų biologinių išteklių 
arba jūrų ekosistemų išsaugojimui kyla 
rimta grėsmė, dėl kurios būtina imtis 
skubių veiksmų.

Or. pt

Pakeitimas 379
Ana Miranda
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Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Komisija turėtų galėti priimti laikinas 
priemones, kai dėl žvejybos jūrų biologinių 
išteklių arba jūrų ekosistemų išsaugojimui 
kyla rimta grėsmė, dėl kurios būtina imtis 
skubių veiksmų.

(25) Komisija turėtų galėti priimti laikinas 
priemones, kai dėl pernelyg intensyvios
žvejybos, tam tikrų miestų plėtros 
projektų poveikio jūrų aplinkai ir taršos ir 
klimato kaitos poveikio jūrų biologinių 
išteklių arba jūrų ekosistemų išsaugojimui 
kyla rimta grėsmė, dėl kurios būtina imtis 
skubių veiksmų. Jei žvejyba laikinai 
sustabdoma ar nutraukiama dėl bet kurios 
iš šių laikinų priemonių, turėtų būti 
įgyvendinami socialiniai planai siekiant 
veiklos vykdytojams suteikti 
kompensacijas ir prioritetinėmis 
priemonėmis skatinti juos tęsti veiklą
žuvininkystės sektoriaus gamybos procese.

Or. es

Pakeitimas 380
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Komisija turėtų galėti priimti laikinas 
priemones, kai dėl žvejybos jūrų biologinių 
išteklių arba jūrų ekosistemų išsaugojimui 
kyla rimta grėsmė, dėl kurios būtina imtis 
skubių veiksmų.

(25) Komisija turėtų galėti priimti laikinas 
priemones, kai dėl žvejybos jūrų biologinių 
išteklių arba jūrų ekosistemų išsaugojimui 
kyla rimta grėsmė, dėl kurios būtina imtis 
skubių veiksmų. Šios priemonės turėtų 
būti parengtos pagal iš anksto nustatytą 
tvarkaraštį ir turėtų būti taikomos 
fiksuotu laikotarpiu.

Or. en

Pagrindimas

Atitinka galiojančias nuostatas.



PE489.437v01-00 88/164 AM\901580LT.doc

LT

Pakeitimas 381
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25 a) Valstybės narės turėtų galėti priimti 
laikinas priemones, kai dėl žvejybos jūrų 
biologinių išteklių arba ekosistemų 
išsaugojimui kyla rimta grėsmė, dėl 
kurios būtina imtis skubių veiksmų.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės yra arčiau atitinkamų žuvininkystės įmonių, todėl gali reaguoti greičiau.  
Todėl decentralizuojant būtų suteikiamos galios valstybėms narėms tais atvejais, kai reikia 
imtis skubių veiksmų.

Pakeitimas 382
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Valstybės narės turėtų galėti priimti 
išsaugojimo ir technines priemones 
bendros žuvininkystės politikai 
įgyvendinti, kad taikant šią politiką būtų 
geriau atsižvelgiama į individualias 
žvejybos realijas bei ypatumus ir kad ši 
politika būtų labiau remiama.

(26) Valstybės narės turėtų galėti priimti 
išsaugojimo ir technines priemones 
bendros žuvininkystės politikai 
įgyvendinti, kad taikant šią politiką būtų 
geriau atsižvelgiama į įvairių jūrų baseinų 
ir įvairių žvejybos rūšių individualias 
žvejybos realijas bei ypatumus ir kad ši 
politika būtų labiau remiama.

Or. fr

Pakeitimas 383
Estelle Grelier
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Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Valstybės narės turėtų galėti priimti 
išsaugojimo ir technines priemones 
bendros žuvininkystės politikai 
įgyvendinti, kad taikant šią politiką būtų 
geriau atsižvelgiama į individualias 
žvejybos realijas bei ypatumus ir kad ši 
politika būtų labiau remiama.

(26) Valstybės narės turėtų galėti
konsultuodamosi su pramonės veiklos 
vykdytojais ir mokslininkais priimti 
išsaugojimo ir technines priemones 
bendros žuvininkystės politikai 
įgyvendinti, kad taikant šią politiką būtų 
geriau atsižvelgiama į individualias 
žvejybos realijas bei ypatumus ir kad ši 
politika būtų labiau remiama.

Or. fr

Pakeitimas 384
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Valstybės narės turėtų galėti priimti 
išsaugojimo ir technines priemones 
bendros žuvininkystės politikai 
įgyvendinti, kad taikant šią politiką būtų 
geriau atsižvelgiama į individualias 
žvejybos realijas bei ypatumus ir kad ši 
politika būtų labiau remiama.

(26) Valstybės narės turėtų galėti priimti 
išsaugojimo ir technines priemones 
bendros žuvininkystės politikai 
įgyvendinti, kad taikant šią politiką būtų 
geriau atsižvelgiama į individualias 
žvejybos realijas bei ypatumus ir kad ši 
politika būtų labiau remiama, veikiant 
laikantis vietos valdymo principo.

Or. pt

Pakeitimas 385
Carmen Fraga Estévez

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Valstybės narės turėtų galėti priimti (26) Bendros žuvininkystės politikos 
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išsaugojimo ir technines priemones
bendros žuvininkystės politikai 
įgyvendinti, kad taikant šią politiką būtų 
geriau atsižvelgiama į individualias 
žvejybos realijas bei ypatumus ir kad ši 
politika būtų labiau remiama.

valdymas turėtų būti efektyvesnis atlikus 
suskirstymą regionais, tačiau ši politika
dėl to jokiu būdu neturi vėl tapti 
nacionaline. Tuo tikslu ir laikantis 
Tarybos sprendimo 2009/937/ES, 
patvirtinančio Tarybos darbo tvarkos 
taisykles 19 straipsnio 3 dalies remiantis 
patariamųjų tarybų parengtomis 
ataskaitomis bus sukurtos regioninės 
žuvininkystės darbo grupės, kurios valdys 
žvejybos veiklą atskirose zonose, 
valstybėms narėms, vykdančioms 
kiekvienos zonos ar žuvų populiacijos 
žvejybą, imantis ryžtingesnių veiksmų.

Or. es

Pagrindimas

Konstatuojamoji dalis pritaikyta siekiant atsižvelgti į tai, kad III antraštinėje dalyje 
sukuriamas naujas skyrius, kuriuo siekiama CFP pritaikyti prie tikro suskirstymo regionais.

Pakeitimas 386
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Valstybės narės turėtų galėti priimti 
išsaugojimo ir technines priemones 
bendros žuvininkystės politikai 
įgyvendinti, kad taikant šią politiką būtų 
geriau atsižvelgiama į individualias 
žvejybos realijas bei ypatumus ir kad ši 
politika būtų labiau remiama.

(26) Valstybės narės, glaudžiai 
bendradarbiaudamos su patariamosiomis 
tarybomis, turėtų galėti priimti išsaugojimo 
ir technines priemones bendros 
žuvininkystės politikai įgyvendinti, kad 
taikant šią politiką būtų geriau 
atsižvelgiama į individualias žvejybos 
realijas bei ypatumus ir kad ši politika būtų 
labiau remiama.

Or. fr

Pakeitimas 387
Bastiaan Belder
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Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Valstybės narės turėtų galėti priimti 
išsaugojimo ir technines priemones 
bendros žuvininkystės politikai 
įgyvendinti, kad taikant šią politiką būtų 
geriau atsižvelgiama į individualias 
žvejybos realijas bei ypatumus ir kad ši 
politika būtų labiau remiama.

(26) Valstybės narės, tinkamai 
atsižvelgusios į atitinkamų patariamųjų 
tarybų ir suinteresuotųjų subjektų 
nuomones, turėtų galėti priimti 
išsaugojimo ir technines priemones 
bendros žuvininkystės politikai 
įgyvendinti, kad taikant šią politiką būtų 
geriau atsižvelgiama į individualias 
žvejybos realijas bei ypatumus ir kad ši 
politika būtų labiau remiama.

Or. en

Pakeitimas 388
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Valstybės narės turėtų galėti priimti
išsaugojimo ir technines priemones
bendros žuvininkystės politikai 
įgyvendinti, kad taikant šią politiką būtų 
geriau atsižvelgiama į individualias 
žvejybos realijas bei ypatumus ir kad ši 
politika būtų labiau remiama.

(26) Valstybės narės turėtų būti atsakingos 
už išsaugojimo ir technines priemonių
bendros žuvininkystės politikai įgyvendinti
priėmimą, kad taikant šią politiką būtų 
geriau atsižvelgiama į individualias 
žvejybos realijas bei ypatumus ir kad ši 
politika būtų labiau remiama.

Or. en

Pakeitimas 389
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26 a) Valstybės narės turėtų būti 
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skatinamos bendradarbiauti tarpusavyje 
regionų lygiu.

Or. en

Pakeitimas 390
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) Suskirstymo regionais problemos 
sprendimas yra geras valdymas ir 
taisyklių pritaikymas prie atskirų 
kiekvienos žvejybos ir jūrų zonos 
charakteristikų, o žuvininkystės 
suskirstymo regionais srityje laikantis 
subsidiarumo principo valstybėms narėms 
turėtų būti deleguojamos išplėstinės 
galios, kad būtų įtrauktas žuvininkystės 
sektorius ir sukuriama sąveika; bendros 
žuvininkystės politikos tikslus platesniu 
aspektu galima pasiekti tik jei priimant 
sprendimus labiau dalyvautų sektorius ir 
suinteresuotieji subjektai.

Or. pt

Pakeitimas 391
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama priimti išsaugojimo ir valdymo 
priemones, visiems Europos Sąjungos 
žvejybos laivams taikytinas jų 12 jūrmylių 
zonose, su sąlyga, kad tais atvejais, kai jos 
taikomos Sąjungos žvejybos laivams iš 
kitų valstybių narių, jos nėra 

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

kitomis suinteresuotomis valstybėmis 
narėmis ir kad Sąjunga dar nėra priėmusi 
būtent šios zonos išsaugojimui ir valdymui 
skirtų priemonių.

Or. pt

Pakeitimas 392
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) Reikėtų duoti leidimą perkėlinėti 
laivus tarp skirtingų geografinių jūros 
zonų tik tuo atveju, jei užtikrinama, kad 
padidinant žvejybos pajėgas dėl 
atitinkamoje zonoje žvejojančių laivų 
skaičiaus nebus pakenkta žvejybos 
tvarumui ir vietos bendruomenių 
tvarumui.

Or. pt

Pakeitimas 393
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) Azorų salų, Madeiros ir Kanarų 
salų atokiausių regionų atveju valstybėms 
narėms turėtų būti leidžiama priimti 
specialias išsaugojimo ir valdymo 
priemones, visiems Europos Sąjungos 
žvejybos laivams taikytinas 200 jūrmylių 
zonose, atitinkančiose jų atitinkamas 
išskirtines ekonomines zonas, su sąlyga, 
kad tais atvejais, kad prieš tai 
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pasikonsultuojama su kitomis 
suinteresuotomis valstybėmis narėmis ir 
kad Sąjunga dar nėra priėmusi būtent 
šios zonos išsaugojimui ir valdymui skirtų 
priemonių.

Or. pt

Pakeitimas 394
Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama priimti Europos Sąjungos 
vandenų išteklių išsaugojimo ir valdymo 
priemones, taikomas tik su jų vėliava 
plaukiojantiems Sąjungos žvejybos 
laivams.

(28) Valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama pasikonsultavus su 
profesionaliais veiklos vykdytojais ir 
mokslininkais priimti Europos Sąjungos 
vandenų išteklių išsaugojimo ir valdymo 
priemones, taikomas tik su jų vėliava 
plaukiojantiems Sąjungos žvejybos 
laivams. Kai tinkama, turėtų būti įtrauktos 
kitos su žvejyba susijusios valstybės narės.

Or. fr

Pakeitimas 395
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 
31 d. turėtų būti įgyvendinta daugelį pagal 
bendrąją žuvininkystės politiką valdomų 
žuvų išteklių apimanti perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų sistema, taikoma 
visiems 12 metrų arba ilgesniems laivams 
ir visiems kitiems traukiamaisiais žvejybos 
įrankiais žvejojantiems laivams. Valstybės 
narės gali nuspręsti laivams, kurių ilgis 

Išbraukta.



AM\901580LT.doc 95/164 PE489.437v01-00

LT

iki 12 metrų ir kurie nenaudoja 
traukiamųjų žvejybos įrankių, netaikyti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemos. Šia sistema turėtų būti 
prisidedama prie sektoriaus jau 
sąlygojamo laivynų mažinimo ir geresnių 
ūkinės veiklos rezultatų, kartu sukuriant 
teisiniu atžvilgiu saugias ir išimtines 
žvejybos koncesijas, skirtas naudotis 
valstybės narės metinėmis žvejybos 
galimybėmis. Kadangi jūrų biologiniai 
ištekliai yra bendras turtas, 
perleidžiamosiomis žvejybos koncesijomis 
turėtų būti suteikiama naudotojo teisė tik į 
dalį valstybės narės metinių žvejybos 
galimybių, kurios gali būti atšauktos 
pagal nustatytas taisykles.

Or. fr

Pakeitimas 396
Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 
31 d. turėtų būti įgyvendinta daugelį pagal 
bendrąją žuvininkystės politiką valdomų 
žuvų išteklių apimanti perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų sistema, taikoma 
visiems 12 metrų arba ilgesniems laivams 
ir visiems kitiems traukiamaisiais žvejybos 
įrankiais žvejojantiems laivams. Valstybės 
narės gali nuspręsti laivams, kurių ilgis 
iki 12 metrų ir kurie nenaudoja 
traukiamųjų žvejybos įrankių, netaikyti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemos. Šia sistema turėtų būti 
prisidedama prie sektoriaus jau 
sąlygojamo laivynų mažinimo ir geresnių 
ūkinės veiklos rezultatų, kartu sukuriant 
teisiniu atžvilgiu saugias ir išimtines 
žvejybos koncesijas, skirtas naudotis 
valstybės narės metinėmis žvejybos 

Išbraukta.
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galimybėmis. Kadangi jūrų biologiniai 
ištekliai yra bendras turtas, 
perleidžiamosiomis žvejybos koncesijomis 
turėtų būti suteikiama naudotojo teisė tik į 
dalį valstybės narės metinių žvejybos 
galimybių, kurios gali būti atšauktos 
pagal nustatytas taisykles.

Or. fr

Pakeitimas 397
Guido Milana

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 
31 d. turėtų būti įgyvendinta daugelį pagal 
bendrąją žuvininkystės politiką valdomų 
žuvų išteklių apimanti perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų sistema, taikoma 
visiems 12 metrų arba ilgesniems laivams 
ir visiems kitiems traukiamaisiais žvejybos 
įrankiais žvejojantiems laivams. Valstybės 
narės gali nuspręsti laivams, kurių ilgis 
iki 12 metrų ir kurie nenaudoja 
traukiamųjų žvejybos įrankių, netaikyti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemos. Šia sistema turėtų būti 
prisidedama prie sektoriaus jau 
sąlygojamo laivynų mažinimo ir geresnių 
ūkinės veiklos rezultatų, kartu sukuriant 
teisiniu atžvilgiu saugias ir išimtines 
žvejybos koncesijas, skirtas naudotis 
valstybės narės metinėmis žvejybos 
galimybėmis. Kadangi jūrų biologiniai 
ištekliai yra bendras turtas, 
perleidžiamosiomis žvejybos koncesijomis 
turėtų būti suteikiama naudotojo teisė tik į 
dalį valstybės narės metinių žvejybos 
galimybių, kurios gali būti atšauktos 
pagal nustatytas taisykles.

Išbraukta.

Or. it
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Pakeitimas 398
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 
31 d. turėtų būti įgyvendinta daugelį pagal 
bendrąją žuvininkystės politiką valdomų 
žuvų išteklių apimanti perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų sistema, taikoma 
visiems 12 metrų arba ilgesniems laivams 
ir visiems kitiems traukiamaisiais žvejybos 
įrankiais žvejojantiems laivams. Valstybės
narės gali nuspręsti laivams, kurių ilgis 
iki 12 metrų ir kurie nenaudoja 
traukiamųjų žvejybos įrankių, netaikyti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemos. Šia sistema turėtų būti 
prisidedama prie sektoriaus jau 
sąlygojamo laivynų mažinimo ir geresnių 
ūkinės veiklos rezultatų, kartu sukuriant 
teisiniu atžvilgiu saugias ir išimtines 
žvejybos koncesijas, skirtas naudotis 
valstybės narės metinėmis žvejybos 
galimybėmis. Kadangi jūrų biologiniai 
ištekliai yra bendras turtas, 
perleidžiamosiomis žvejybos koncesijomis 
turėtų būti suteikiama naudotojo teisė tik į 
dalį valstybės narės metinių žvejybos 
galimybių, kurios gali būti atšauktos 
pagal nustatytas taisykles.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 399
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 
31 d. turėtų būti įgyvendinta daugelį pagal 
bendrąją žuvininkystės politiką valdomų 
žuvų išteklių apimanti perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų sistema, taikoma 
visiems 12 metrų arba ilgesniems laivams 
ir visiems kitiems traukiamaisiais žvejybos 
įrankiais žvejojantiems laivams. Valstybės 
narės gali nuspręsti laivams, kurių ilgis 
iki 12 metrų ir kurie nenaudoja 
traukiamųjų žvejybos įrankių, netaikyti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemos. Šia sistema turėtų būti 
prisidedama prie sektoriaus jau 
sąlygojamo laivynų mažinimo ir geresnių 
ūkinės veiklos rezultatų, kartu sukuriant 
teisiniu atžvilgiu saugias ir išimtines 
žvejybos koncesijas, skirtas naudotis 
valstybės narės metinėmis žvejybos 
galimybėmis. Kadangi jūrų biologiniai 
ištekliai yra bendras turtas, 
perleidžiamosiomis žvejybos koncesijomis 
turėtų būti suteikiama naudotojo teisė tik į 
dalį valstybės narės metinių žvejybos 
galimybių, kurios gali būti atšauktos 
pagal nustatytas taisykles.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 400
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 
31 d. turėtų būti įgyvendinta daugelį pagal 
bendrąją žuvininkystės politiką valdomų 
žuvų išteklių apimanti perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų sistema, taikoma 
visiems 12 metrų arba ilgesniems laivams 
ir visiems kitiems traukiamaisiais žvejybos 

Išbraukta.
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įrankiais žvejojantiems laivams. Valstybės 
narės gali nuspręsti laivams, kurių ilgis 
iki 12 metrų ir kurie nenaudoja 
traukiamųjų žvejybos įrankių, netaikyti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemos. Šia sistema turėtų būti 
prisidedama prie sektoriaus jau 
sąlygojamo laivynų mažinimo ir geresnių 
ūkinės veiklos rezultatų, kartu sukuriant 
teisiniu atžvilgiu saugias ir išimtines 
žvejybos koncesijas, skirtas naudotis 
valstybės narės metinėmis žvejybos 
galimybėmis. Kadangi jūrų biologiniai 
ištekliai yra bendras turtas, 
perleidžiamosiomis žvejybos koncesijomis 
turėtų būti suteikiama naudotojo teisė tik į 
dalį valstybės narės metinių žvejybos 
galimybių, kurios gali būti atšauktos 
pagal nustatytas taisykles.

Or. pt

Pakeitimas 401
Jim Higgins

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 
31 d. turėtų būti įgyvendinta daugelį pagal 
bendrąją žuvininkystės politiką valdomų 
žuvų išteklių apimanti perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų sistema, taikoma 
visiems 12 metrų arba ilgesniems laivams 
ir visiems kitiems traukiamaisiais žvejybos 
įrankiais žvejojantiems laivams. Valstybės 
narės gali nuspręsti laivams, kurių ilgis 
iki 12 metrų ir kurie nenaudoja 
traukiamųjų žvejybos įrankių, netaikyti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemos. Šia sistema turėtų būti 
prisidedama prie sektoriaus jau 
sąlygojamo laivynų mažinimo ir geresnių 
ūkinės veiklos rezultatų, kartu sukuriant 
teisiniu atžvilgiu saugias ir išimtines 

Išbraukta.
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žvejybos koncesijas, skirtas naudotis 
valstybės narės metinėmis žvejybos 
galimybėmis. Kadangi jūrų biologiniai 
ištekliai yra bendras turtas, 
perleidžiamosiomis žvejybos koncesijomis 
turėtų būti suteikiama naudotojo teisė tik į 
dalį valstybės narės metinių žvejybos 
galimybių, kurios gali būti atšauktos 
pagal nustatytas taisykles.

Or. en

Pakeitimas 402
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 31 d. 
turėtų būti įgyvendinta daugelį pagal 
bendrąją žuvininkystės politiką valdomų 
žuvų išteklių apimanti perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų sistema, taikoma 
visiems 12 metrų arba ilgesniems laivams 
ir visiems kitiems traukiamaisiais žvejybos 
įrankiais žvejojantiems laivams. Valstybės 
narės gali nuspręsti laivams, kurių ilgis iki 
12 metrų ir kurie nenaudoja traukiamųjų 
žvejybos įrankių, netaikyti perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų sistemos. Šia sistema 
turėtų būti prisidedama prie sektoriaus jau 
sąlygojamo laivynų mažinimo ir geresnių 
ūkinės veiklos rezultatų, kartu sukuriant 
teisiniu atžvilgiu saugias ir išimtines 
žvejybos koncesijas, skirtas naudotis 
valstybės narės metinėmis žvejybos 
galimybėmis. Kadangi jūrų biologiniai 
ištekliai yra bendras turtas, 
perleidžiamosiomis žvejybos koncesijomis 
turėtų būti suteikiama naudotojo teisė tik į 
dalį valstybės narės metinių žvejybos 
galimybių, kurios gali būti atšauktos pagal 
nustatytas taisykles.

(29) Ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 31 d. 
turėtų būti įgyvendinta savanoriška
daugelį pagal bendrąją žuvininkystės 
politiką valdomų žuvų išteklių apimanti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistema, 
taikoma visiems 12 metrų arba ilgesniems 
laivams ir visiems kitiems traukiamaisiais 
žvejybos įrankiais žvejojantiems laivams. 
Valstybės narės gali nuspręsti laivams, 
kurių ilgis iki 12 metrų ir kurie nenaudoja 
traukiamųjų žvejybos įrankių, netaikyti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemos. Šia sistema turėtų būti 
prisidedama prie sektoriaus jau sąlygojamo 
laivynų mažinimo ir geresnių ūkinės 
veiklos rezultatų, kartu sukuriant teisiniu 
atžvilgiu saugias ir išimtines žvejybos 
koncesijas, skirtas naudotis valstybės narės 
metinėmis žvejybos galimybėmis. Kadangi 
jūrų biologiniai ištekliai yra bendras turtas, 
perleidžiamosiomis žvejybos koncesijomis 
turėtų būti suteikiama naudotojo teisė tik į 
dalį valstybės narės metinių žvejybos 
galimybių, kurios gali būti atšauktos pagal 
nustatytas taisykles.

Or. en
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Pakeitimas 403
Nikolaos Salavrakos

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 
31 d. turėtų būti įgyvendinta daugelį pagal 
bendrąją žuvininkystės politiką valdomų 
žuvų išteklių apimanti perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų sistema, taikoma 
visiems 12 metrų arba ilgesniems laivams 
ir visiems kitiems traukiamaisiais žvejybos 
įrankiais žvejojantiems laivams. Valstybės 
narės gali nuspręsti laivams, kurių ilgis iki 
12 metrų ir kurie nenaudoja traukiamųjų 
žvejybos įrankių, netaikyti perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų sistemos. Šia sistema 
turėtų būti prisidedama prie sektoriaus jau 
sąlygojamo laivynų mažinimo ir geresnių 
ūkinės veiklos rezultatų, kartu sukuriant 
teisiniu atžvilgiu saugias ir išimtines 
žvejybos koncesijas, skirtas naudotis 
valstybės narės metinėmis žvejybos 
galimybėmis. Kadangi jūrų biologiniai 
ištekliai yra bendras turtas, 
perleidžiamosiomis žvejybos koncesijomis 
turėtų būti suteikiama naudotojo teisė tik į 
dalį valstybės narės metinių žvejybos 
galimybių, kurios gali būti atšauktos pagal 
nustatytas taisykles.

(29) Daugelį pagal bendrąją žuvininkystės 
politiką valdomų žuvų išteklių apimanti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistema
kelia susirūpinimą dėl koncentracijos ir 
monopolijų kūrimo. Ją laikantis 
subsidiarumo ir proporcingumo pricipo 
savanoriškai gali įgyvendinti valstybės 
narės ir ji taikoma visiems 12 metrų arba 
ilgesniems laivams ir visiems kitiems 
traukiamaisiais žvejybos įrankiais 
žvejojantiems laivams. Valstybės narės gali 
nuspręsti laivams, kurių ilgis iki 12 metrų 
ir kurie nenaudoja traukiamųjų žvejybos 
įrankių, netaikyti perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų sistemos. Šia sistema turėtų būti 
prisidedama prie sektoriaus jau sąlygojamo 
laivynų mažinimo ir geresnių ūkinės 
veiklos rezultatų, kartu sukuriant teisiniu 
atžvilgiu saugias ir išimtines žvejybos 
koncesijas, skirtas naudotis valstybės narės 
metinėmis žvejybos galimybėmis. Kadangi 
jūrų biologiniai ištekliai yra bendras turtas, 
perleidžiamosiomis žvejybos koncesijomis 
turėtų būti suteikiama naudotojo teisė tik į 
dalį valstybės narės metinių žvejybos 
galimybių, kurios gali būti atšauktos pagal 
nustatytas taisykles.

Or. en

Pakeitimas 404
Carmen Fraga Estévez

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 31 d. 
turėtų būti įgyvendinta daugelį pagal 
bendrąją žuvininkystės politiką valdomų 
žuvų išteklių apimanti perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų sistema, taikoma 
visiems 12 metrų arba ilgesniems laivams 
ir visiems kitiems traukiamaisiais žvejybos 
įrankiais žvejojantiems laivams. Valstybės 
narės gali nuspręsti laivams, kurių ilgis iki 
12 metrų ir kurie nenaudoja traukiamųjų 
žvejybos įrankių, netaikyti perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų sistemos. Šia sistema 
turėtų būti prisidedama prie sektoriaus jau 
sąlygojamo laivynų mažinimo ir geresnių 
ūkinės veiklos rezultatų, kartu sukuriant 
teisiniu atžvilgiu saugias ir išimtines 
žvejybos koncesijas, skirtas naudotis 
valstybės narės metinėmis žvejybos 
galimybėmis. Kadangi jūrų biologiniai 
ištekliai yra bendras turtas, 
perleidžiamosiomis žvejybos koncesijomis 
turėtų būti suteikiama naudotojo teisė tik į 
dalį valstybės narės metinių žvejybos 
galimybių, kurios gali būti atšauktos pagal 
nustatytas taisykles.

(29) Ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 31 d. 
turėtų būti įgyvendinta daugelį pagal 
bendrąją žuvininkystės politiką valdomų 
žuvų išteklių apimanti perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų sistema, taikoma 
visiems 15 metrų arba ilgesniems laivams 
ir visiems kitiems traukiamaisiais žvejybos 
įrankiais žvejojantiems laivams. Valstybės 
narės gali nuspręsti laivams, kurių ilgis iki 
15 metrų ir kurie nenaudoja traukiamųjų 
žvejybos įrankių, vykdantiems 
trumpesnius nei 24 valandų trukmės 
žvejybos reisus, netaikyti perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų sistemos. Šia sistema 
turėtų būti prisidedama prie sektoriaus jau 
sąlygojamo laivynų mažinimo ir geresnių 
ūkinės veiklos rezultatų, kartu sukuriant 
teisiniu atžvilgiu saugias ir išimtines 
žvejybos koncesijas, skirtas naudotis 
valstybės narės metinėmis žvejybos 
galimybėmis. Kadangi jūrų biologiniai 
ištekliai yra bendras turtas, 
perleidžiamosiomis žvejybos koncesijomis 
turėtų būti suteikiama naudotojo teisė tik į 
dalį valstybės narės metinių žvejybos 
galimybių, kurios gali būti atšauktos pagal 
nustatytas taisykles.

Or. es

Pagrindimas

Kai kuriais atvejais nedidelio masto žvejybos laivyno priklausomai nuo geografinių ir 
meteorologinių sąlygų negalima apibrėžti trumpesniu nei 12 metrų laivo ilgiu.

Pakeitimas 405
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 31 d. (29) Ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 31 d.
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turėtų būti įgyvendinta daugelį pagal
bendrąją žuvininkystės politiką valdomų 
žuvų išteklių apimanti perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų sistema, taikoma 
visiems 12 metrų arba ilgesniems laivams 
ir visiems kitiems traukiamaisiais žvejybos 
įrankiais žvejojantiems laivams. Valstybės 
narės gali nuspręsti laivams, kurių ilgis iki 
12 metrų ir kurie nenaudoja traukiamųjų 
žvejybos įrankių, netaikyti perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų sistemos. Šia sistema 
turėtų būti prisidedama prie sektoriaus jau 
sąlygojamo laivynų mažinimo ir geresnių 
ūkinės veiklos rezultatų, kartu sukuriant 
teisiniu atžvilgiu saugias ir išimtines 
žvejybos koncesijas, skirtas naudotis 
valstybės narės metinėmis žvejybos 
galimybėmis. Kadangi jūrų biologiniai 
ištekliai yra bendras turtas, 
perleidžiamosiomis žvejybos koncesijomis 
turėtų būti suteikiama naudotojo teisė tik į 
dalį valstybės narės metinių žvejybos 
galimybių, kurios gali būti atšauktos pagal 
nustatytas taisykles.

bus įgyvendinta savanoriška pagal bendrą 
leidžiamą sužvejoti kiekį ir bendrosios
žuvininkystės politikos kvotas valdomų 
žuvų išteklių apimanti perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų sistema, taikoma 
visiems 12 metrų arba ilgesniems laivams 
ir visiems kitiems traukiamaisiais žvejybos 
įrankiais žvejojantiems laivams. Valstybės 
narės gali nuspręsti laivams, kurių ilgis iki 
12 metrų ir kurie naudoja traukiamųjų 
žvejybos įrankius, taikyti perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų sistemą. Šia sistema 
turėtų būti prisidedama prie sektoriaus jau 
sąlygojamo laivynų mažinimo tais atvejais, 
kai laivyno pajėgumas neatitinka turimų 
išteklių, ir geresnių ūkinės veiklos 
rezultatų, kartu sukuriant teisiniu atžvilgiu 
saugias ir išimtines žvejybos koncesijas, 
skirtas naudotis valstybės narės metinėmis 
žvejybos galimybėmis. Kadangi jūrų 
biologiniai ištekliai yra bendras turtas, 
perleidžiamosiomis žvejybos koncesijomis 
turėtų būti suteikiama naudotojo teisė tik į 
dalį valstybės narės metinių žvejybos 
galimybių, kurios gali būti atšauktos pagal 
nustatytas taisykles.

Or. pt

Pakeitimas 406
Luis Manuel Capoulas Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 
31 d. turėtų būti įgyvendinta daugelį pagal 
bendrąją žuvininkystės politiką valdomų 
žuvų išteklių apimanti perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų sistema, taikoma 
visiems 12 metrų arba ilgesniems laivams 
ir visiems kitiems traukiamaisiais žvejybos 
įrankiais žvejojantiems laivams. Valstybės 
narės gali nuspręsti laivams, kurių ilgis 
iki 12 metrų ir kurie nenaudoja 

(29) Valstybės narės gali įgyvendinti
daugelį pagal bendrąją žuvininkystės 
politiką valdomų žuvų išteklių apimančią
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistemą.
Šia sistema turėtų būti prisidedama prie 
sektoriaus jau sąlygojamo laivynų 
mažinimo ir geresnių ūkinės veiklos 
rezultatų. Kadangi jūrų biologiniai ištekliai 
yra bendras turtas, perleidžiamosiomis 
žvejybos koncesijomis turėtų būti 
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traukiamųjų žvejybos įrankių, netaikyti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemos. Šia sistema turėtų būti 
prisidedama prie sektoriaus jau sąlygojamo 
laivynų mažinimo ir geresnių ūkinės 
veiklos rezultatų, kartu sukuriant teisiniu 
atžvilgiu saugias ir išimtines žvejybos 
koncesijas, skirtas naudotis valstybės 
narės metinėmis žvejybos galimybėmis.
Kadangi jūrų biologiniai ištekliai yra 
bendras turtas, perleidžiamosiomis 
žvejybos koncesijomis turėtų būti 
suteikiama naudotojo teisė tik į dalį 
valstybės narės metinių žvejybos 
galimybių, kurios gali būti atšauktos pagal 
nustatytas taisykles.

suteikiama naudotojo teisė tik į dalį 
valstybės narės metinių žvejybos 
galimybių, kurios gali būti atšauktos pagal 
nustatytas taisykles.

Or. pt

Pakeitimas 407
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 31 d.
turėtų būti įgyvendinta daugelį pagal 
bendrąją žuvininkystės politiką valdomų 
žuvų išteklių apimanti perleidžiamųjų
žvejybos koncesijų sistema, taikoma 
visiems 12 metrų arba ilgesniems laivams 
ir visiems kitiems traukiamaisiais žvejybos 
įrankiais žvejojantiems laivams. Valstybės 
narės gali nuspręsti laivams, kurių ilgis 
iki 12 metrų ir kurie nenaudoja 
traukiamųjų žvejybos įrankių, netaikyti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemos. Šia sistema turėtų būti 
prisidedama prie sektoriaus jau 
sąlygojamo laivynų mažinimo ir geresnių 
ūkinės veiklos rezultatų, kartu sukuriant
teisiniu atžvilgiu saugias ir išimtines
žvejybos koncesijas, skirtas naudotis 
valstybės narės metinėmis žvejybos 
galimybėmis. Kadangi jūrų biologiniai 

(29) Ne vėliau kaip per vienus metus po 
šio reglamento įsigaliojimo valstybės 
narės turėtų savanoriškai ir atspindint 
dabartinę tvarką įgyvendinti daugelį pagal 
bendrąją žuvininkystės politiką valdomų 
žuvų išteklių apimanti žvejybos koncesijų 
sistema. Šia sistema turėtų būti 
prisidedama prie teisiniu atžvilgiu saugių 
ir išimtinių žvejybos koncesijų, skirtų
naudotis valstybės narės metinėmis 
žvejybos galimybėmis, sukūrimo. Kadangi 
jūrų biologiniai ištekliai yra bendras turtas, 
žvejybos koncesijomis turėtų būti 
suteikiama naudotojo teisė tik į dalį 
valstybės narės metinių žvejybos 
galimybių, kurios gali būti atšauktos pagal 
nustatytas taisykles.
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ištekliai yra bendras turtas,
perleidžiamosiomis žvejybos koncesijomis 
turėtų būti suteikiama naudotojo teisė tik į 
dalį valstybės narės metinių žvejybos 
galimybių, kurios gali būti atšauktos pagal 
nustatytas taisykles.

Or. en

Pakeitimas 408
Pat the Cope Gallagher

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 31 d.
turėtų būti įgyvendinta daugelį pagal 
bendrąją žuvininkystės politiką valdomų 
žuvų išteklių apimanti perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų sistema, taikoma 
visiems 12 metrų arba ilgesniems laivams 
ir visiems kitiems traukiamaisiais žvejybos 
įrankiais žvejojantiems laivams. Valstybės 
narės gali nuspręsti laivams, kurių ilgis iki 
12 metrų ir kurie nenaudoja traukiamųjų 
žvejybos įrankių, netaikyti perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų sistemos. Šia sistema 
turėtų būti prisidedama prie sektoriaus jau 
sąlygojamo laivynų mažinimo ir geresnių 
ūkinės veiklos rezultatų, kartu sukuriant 
teisiniu atžvilgiu saugias ir išimtines 
žvejybos koncesijas, skirtas naudotis 
valstybės narės metinėmis žvejybos 
galimybėmis. Kadangi jūrų biologiniai 
ištekliai yra bendras turtas, 
perleidžiamosiomis žvejybos koncesijomis 
turėtų būti suteikiama naudotojo teisė tik į 
dalį valstybės narės metinių žvejybos 
galimybių, kurios gali būti atšauktos pagal 
nustatytas taisykles.

(29) Ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 31 d.
gali būti įgyvendinta daugelį pagal 
bendrąją žuvininkystės politiką valdomų 
žuvų išteklių apimanti perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų sistema, taikoma 
visiems 12 metrų arba ilgesniems laivams 
ir visiems kitiems traukiamaisiais žvejybos 
įrankiais žvejojantiems laivams. Valstybės 
narės gali nuspręsti laivams, kurių ilgis iki 
12 metrų ir kurie nenaudoja traukiamųjų 
žvejybos įrankių, netaikyti perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų sistemos. Šia sistema 
turėtų būti prisidedama prie sektoriaus jau 
sąlygojamo laivynų mažinimo ir geresnių 
ūkinės veiklos rezultatų, kartu sukuriant 
teisiniu atžvilgiu saugias ir išimtines 
žvejybos koncesijas, skirtas naudotis 
valstybės narės metinėmis žvejybos 
galimybėmis. Kadangi jūrų biologiniai 
ištekliai yra bendras turtas, 
perleidžiamosiomis žvejybos koncesijomis 
turėtų būti suteikiama naudotojo teisė tik į 
dalį valstybės narės metinių žvejybos 
galimybių, kurios gali būti atšauktos pagal 
nustatytas taisykles.

Or. en
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Pagrindimas

Įvedus privalomas perleidžiamųjų žvejybos koncesijas greitai susikoncentruotų kvotos, kurias 
kontroliuotų mažas komercinių subjektų skaičius ir todėl būtų ardomos pakrančių žvejybos 
bendruomenės. Tokie pasikeitimai darytų labai neigiamą poveikį tradicinėms žvejybos 
bendruomenėms visoje ES ir jie neturėtų būti remiami.

Pakeitimas 409
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 
31 d. turėtų būti įgyvendinta daugelį pagal 
bendrąją žuvininkystės politiką valdomų 
žuvų išteklių apimanti perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų sistema, taikoma 
visiems 12 metrų arba ilgesniems laivams 
ir visiems kitiems traukiamaisiais žvejybos 
įrankiais žvejojantiems laivams. Valstybės 
narės gali nuspręsti laivams, kurių ilgis iki
12 metrų ir kurie nenaudoja traukiamųjų 
žvejybos įrankių, netaikyti perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų sistemos. Šia sistema 
turėtų būti prisidedama prie sektoriaus jau 
sąlygojamo laivynų mažinimo ir geresnių 
ūkinės veiklos rezultatų, kartu sukuriant 
teisiniu atžvilgiu saugias ir išimtines 
žvejybos koncesijas, skirtas naudotis 
valstybės narės metinėmis žvejybos 
galimybėmis. Kadangi jūrų biologiniai 
ištekliai yra bendras turtas, 
perleidžiamosiomis žvejybos koncesijomis 
turėtų būti suteikiama naudotojo teisė tik į 
dalį valstybės narės metinių žvejybos 
galimybių, kurios gali būti atšauktos pagal 
nustatytas taisykles.

(29) Savanoriškai gali būti įgyvendinta 
daugelį pagal bendrąją žuvininkystės 
politiką valdomų žuvų išteklių apimanti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistema, 
taikoma visiems 15 metrų arba ilgesniems 
laivams ir visiems kitiems traukiamaisiais 
žvejybos įrankiais žvejojantiems laivams.
Valstybės narės gali nuspręsti laivams, 
kurių ilgis iki 15 metrų ir kurie nenaudoja 
traukiamųjų žvejybos įrankių, netaikyti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemos. Šia sistema turėtų būti 
prisidedama prie sektoriaus jau sąlygojamo 
laivynų mažinimo ir geresnių ūkinės 
veiklos rezultatų, kartu sukuriant teisiniu 
atžvilgiu saugias ir išimtines žvejybos 
koncesijas, skirtas naudotis valstybės narės 
metinėmis žvejybos galimybėmis. Kadangi 
jūrų biologiniai ištekliai yra bendras turtas, 
perleidžiamosiomis žvejybos koncesijomis 
turėtų būti suteikiama naudotojo teisė tik į 
dalį valstybės narės metinių žvejybos 
galimybių, kurios gali būti atšauktos pagal 
nustatytas taisykles.

Or. es

Pakeitimas 410
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 
31 d. turėtų būti įgyvendinta daugelį pagal 
bendrąją žuvininkystės politiką valdomų 
žuvų išteklių apimanti perleidžiamųjų
žvejybos koncesijų sistema, taikoma 
visiems 12 metrų arba ilgesniems laivams 
ir visiems kitiems traukiamaisiais žvejybos 
įrankiais žvejojantiems laivams. Valstybės 
narės gali nuspręsti laivams, kurių ilgis 
iki 12 metrų ir kurie nenaudoja 
traukiamųjų žvejybos įrankių, netaikyti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemos. Šia sistema turėtų būti 
prisidedama prie sektoriaus jau 
sąlygojamo laivynų mažinimo ir geresnių 
ūkinės veiklos rezultatų, kartu sukuriant 
teisiniu atžvilgiu saugias ir išimtines 
žvejybos koncesijas, skirtas naudotis 
valstybės narės metinėmis žvejybos 
galimybėmis. Kadangi jūrų biologiniai 
ištekliai yra bendras turtas, 
perleidžiamosiomis žvejybos koncesijomis 
turėtų būti suteikiama naudotojo teisė tik į 
dalį valstybės narės metinių žvejybos 
galimybių, kurios gali būti atšauktos 
pagal nustatytas taisykles.

(29) Prieiga prie žuvų išteklių turėtų būti
paremta aplinkos ir socialiniais kriterijai 
kaip atsakingos žvejybos skatinimo 
priemonėmis, kuriomis  būtų užtikrinama, 
kad būtų skatinami mažiausiai aplinkai 
kenkiančiu būdu žvejojantys ir daugiausia 
naudos visuomenei teikiantys veiklos 
vykdytojai.

Or. en

Pakeitimas 411
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 
31 d. turėtų būti įgyvendinta daugelį pagal 
bendrąją žuvininkystės politiką valdomų 
žuvų išteklių apimanti perleidžiamųjų 

(29) Valstybės narės turėtų būti atsakingos 
už savo atskirų žvejybos galimybių
skyrimo sistemų parengimą.
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žvejybos koncesijų sistema, taikoma 
visiems 12 metrų arba ilgesniems laivams 
ir visiems kitiems traukiamaisiais žvejybos 
įrankiais žvejojantiems laivams. Valstybės 
narės gali nuspręsti laivams, kurių ilgis iki 
12 metrų ir kurie nenaudoja traukiamųjų 
žvejybos įrankių, netaikyti perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų sistemos. Šia sistema
turėtų būti prisidedama prie sektoriaus jau 
sąlygojamo laivynų mažinimo ir geresnių 
ūkinės veiklos rezultatų, kartu sukuriant 
teisiniu atžvilgiu saugias ir išimtines
žvejybos koncesijas, skirtas naudotis 
valstybės narės metinėmis žvejybos 
galimybėmis. Kadangi jūrų biologiniai 
ištekliai yra bendras turtas, 
perleidžiamosiomis žvejybos koncesijomis 
turėtų būti suteikiama naudotojo teisė tik į 
dalį valstybės narės metinių žvejybos
galimybių, kurios gali būti atšauktos 
pagal nustatytas taisykles.

Or. en

Pakeitimas 412
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 
31 d. turėtų būti įgyvendinta daugelį pagal 
bendrąją žuvininkystės politiką valdomų 
žuvų išteklių apimanti perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų sistema, taikoma
visiems 12 metrų arba ilgesniems laivams 
ir visiems kitiems traukiamaisiais žvejybos 
įrankiais žvejojantiems laivams. Valstybės 
narės gali nuspręsti laivams, kurių ilgis iki 
12 metrų ir kurie nenaudoja traukiamųjų 
žvejybos įrankių, netaikyti perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų sistemos. Šia sistema 
turėtų būti prisidedama prie sektoriaus jau 
sąlygojamo laivynų mažinimo ir geresnių 
ūkinės veiklos rezultatų, kartu sukuriant 

(29) Valstybės narės gali savo nuožiūra 
įgyvendinti daugelį pagal bendrąją 
žuvininkystės politiką valdomų žuvų 
išteklių apimanti perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų sistemą, taikomą visiems 12 
metrų arba ilgesniems laivams ir visiems 
kitiems traukiamaisiais žvejybos įrankiais 
žvejojantiems laivams. Valstybės narės gali 
nuspręsti laivams, kurių ilgis iki 12 metrų 
ir kurie nenaudoja traukiamųjų žvejybos 
įrankių, netaikyti perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų sistemos. Šia sistema turėtų būti 
prisidedama prie sektoriaus jau sąlygojamo 
laivynų mažinimo ir geresnių ūkinės 
veiklos rezultatų, kartu sukuriant teisiniu 
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teisiniu atžvilgiu saugias ir išimtines 
žvejybos koncesijas, skirtas naudotis 
valstybės narės metinėmis žvejybos 
galimybėmis. Kadangi jūrų biologiniai 
ištekliai yra bendras turtas, 
perleidžiamosiomis žvejybos koncesijomis 
turėtų būti suteikiama naudotojo teisė tik į 
dalį valstybės narės metinių žvejybos 
galimybių, kurios gali būti atšauktos pagal 
nustatytas taisykles.

atžvilgiu saugias ir išimtines žvejybos 
koncesijas, skirtas naudotis valstybės narės 
metinėmis žvejybos galimybėmis. Kadangi 
jūrų biologiniai ištekliai yra bendras turtas, 
perleidžiamosiomis žvejybos koncesijomis 
turėtų būti suteikiama naudotojo teisė tik į 
dalį valstybės narės metinių žvejybos 
galimybių, kurios gali būti atšauktos pagal 
nustatytas taisykles.

Or. el

Pakeitimas 413
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 31 d. 
turėtų būti įgyvendinta daugelį pagal 
bendrąją žuvininkystės politiką valdomų 
žuvų išteklių apimanti perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų sistema, taikoma 
visiems 12 metrų arba ilgesniems laivams 
ir visiems kitiems traukiamaisiais žvejybos 
įrankiais žvejojantiems laivams. Valstybės 
narės gali nuspręsti laivams, kurių ilgis iki 
12 metrų ir kurie nenaudoja traukiamųjų 
žvejybos įrankių, netaikyti perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų sistemos. Šia sistema 
turėtų būti prisidedama prie sektoriaus jau 
sąlygojamo laivynų mažinimo ir geresnių 
ūkinės veiklos rezultatų, kartu sukuriant 
teisiniu atžvilgiu saugias ir išimtines 
žvejybos koncesijas, skirtas naudotis 
valstybės narės metinėmis žvejybos 
galimybėmis. Kadangi jūrų biologiniai 
ištekliai yra bendras turtas, 
perleidžiamosiomis žvejybos koncesijomis 
turėtų būti suteikiama naudotojo teisė tik į 
dalį valstybės narės metinių žvejybos 
galimybių, kurios gali būti atšauktos pagal 
nustatytas taisykles.

(29) Ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 31 d. 
turėtų būti įgyvendinta daugelį pagal 
bendrąją žuvininkystės politiką valdomų 
žuvų išteklių apimanti žvejybos koncesijų 
sistema, taikoma atviros jūros ir tolimosios 
žvejybos laivynams. Valstybės narės gali 
nuspręsti laivams, kurių ilgis iki 15 metrų, 
arba kurie vykdo kasdienius žvejybos 
reisus, netaikyti perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų sistemos. Šia sistema turėtų būti
prisidedama prie sektoriaus jau sąlygojamo 
laivynų mažinimo ir geresnių ūkinės 
veiklos rezultatų, kartu sukuriant teisiniu 
atžvilgiu saugias ir išimtines žvejybos 
koncesijas, skirtas naudotis valstybės narės 
metinėmis žvejybos galimybėmis. Kadangi 
jūrų biologiniai ištekliai yra bendras turtas, 
perleidžiamosiomis žvejybos koncesijomis 
turėtų būti suteikiama naudotojo teisė tik į 
dalį valstybės narės metinių žvejybos 
galimybių, kurios gali būti atšauktos pagal 
nustatytas taisykles.
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Or. es

Pakeitimas 414
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 31 d. 
turėtų būti įgyvendinta daugelį pagal 
bendrąją žuvininkystės politiką valdomų 
žuvų išteklių apimanti perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų sistema, taikoma 
visiems 12 metrų arba ilgesniems laivams 
ir visiems kitiems traukiamaisiais žvejybos 
įrankiais žvejojantiems laivams. Valstybės 
narės gali nuspręsti laivams, kurių ilgis iki 
12 metrų ir kurie nenaudoja traukiamųjų 
žvejybos įrankių, netaikyti perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų sistemos. Šia sistema 
turėtų būti prisidedama prie sektoriaus jau 
sąlygojamo laivynų mažinimo ir geresnių 
ūkinės veiklos rezultatų, kartu sukuriant 
teisiniu atžvilgiu saugias ir išimtines 
žvejybos koncesijas, skirtas naudotis 
valstybės narės metinėmis žvejybos 
galimybėmis. Kadangi jūrų biologiniai 
ištekliai yra bendras turtas, 
perleidžiamosiomis žvejybos koncesijomis 
turėtų būti suteikiama naudotojo teisė tik į 
dalį valstybės narės metinių žvejybos 
galimybių, kurios gali būti atšauktos pagal 
nustatytas taisykles.

(29) Ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 31 d. 
turėtų būti įgyvendinta daugelį pagal 
bendrąją žuvininkystės politiką valdomų 
žuvų išteklių apimanti perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų sistema, kuri 
kiekvienoje valstybėje narėje 
įgyvendinama savanoriškai ir taikoma 
visiems 12 metrų arba ilgesniems laivams 
ir visiems kitiems traukiamaisiais žvejybos 
įrankiais žvejojantiems laivams. Valstybės 
narės gali nuspręsti laivams, kurių ilgis iki 
12 metrų ir kurie nenaudoja traukiamųjų 
žvejybos įrankių, netaikyti perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų sistemos. Šia sistema 
turėtų būti prisidedama prie sektoriaus jau 
sąlygojamo laivynų mažinimo ir geresnių 
ūkinės veiklos rezultatų, kartu sukuriant 
teisiniu atžvilgiu saugias ir išimtines 
žvejybos koncesijas, skirtas naudotis 
valstybės narės metinėmis žvejybos 
galimybėmis. Kadangi jūrų biologiniai 
ištekliai yra bendras turtas, 
perleidžiamosiomis žvejybos koncesijomis 
turėtų būti suteikiama naudotojo teisė tik į 
dalį valstybės narės metinių žvejybos 
galimybių, kurios gali būti atšauktos pagal 
nustatytas taisykles.

Or. pt

Pakeitimas 415
Nikolaos Salavrakos

Pasiūlymas dėl reglamento
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29 a) Mano, kad Komisija turėtų atlikti 
laivynų vertinimus, kad būtų galima gauti 
ES lygiu patikimus rezultatus apie tikslią 
perteklinio pajėgumo padėtį ir būtų 
galima pasiūlyti tinkamas ir tikslines jo 
sumažinimo priemones.

Or. en

Pakeitimas 416
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistema būtų tinkamas būdas laivyno 
veiklą priderinti prie turimų išteklių tais 
atvejais, kai atitinkami laivai žvejoja 
naudodami traukiamuosius žvejybos
įrankius, tačiau ji neturėtų būti taikoma 
pakrantės ir ne pramoninei žvejybai, t. y. 
žvejybai, kurioje naudojami trumpesni nei 
15 metrų ilgio laivai, kuri tiekia 
produktus, kurie turi būti vartojami švieži, 
kuri gerbia savo aplinką ir amatų 
tradicijas, kuri yra įsišaknijusi vietos 
kontekste ir nuo jo socialiai ir 
ekonomiškai priklausoma, kuri yra šeimos 
nuosavybė ir vykdoma šeimos ir kurioje 
naudojami aplinkai nekenkiančių rūšių 
įrankiai. 

Or. es

Pakeitimas 417
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Žvejybos koncesijos turėtų būti 
perleidžiamos arba išnuomojamos, 
siekiant decentralizuoti žvejybos 
galimybių valdymą, dalį jo perkeliant 
žvejybos sektoriui ir užtikrinant, kad 
sektorių paliekantiems žvejams nereikėtų 
būti priklausomiems nuo valstybės 
finansinės paramos pagal bendrą 
žuvininkystės politiką.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 418
Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Žvejybos koncesijos turėtų būti 
perleidžiamos arba išnuomojamos, 
siekiant decentralizuoti žvejybos 
galimybių valdymą, dalį jo perkeliant 
žvejybos sektoriui ir užtikrinant, kad 
sektorių paliekantiems žvejams nereikėtų 
būti priklausomiems nuo valstybės 
finansinės paramos pagal bendrą 
žuvininkystės politiką.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 419
Guido Milana

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Žvejybos koncesijos turėtų būti 
perleidžiamos arba išnuomojamos, 

Išbraukta.
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siekiant decentralizuoti žvejybos 
galimybių valdymą, dalį jo perkeliant 
žvejybos sektoriui ir užtikrinant, kad 
sektorių paliekantiems žvejams nereikėtų 
būti priklausomiems nuo valstybės 
finansinės paramos pagal bendrą 
žuvininkystės politiką.

Or. it

Pakeitimas 420
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Žvejybos koncesijos turėtų būti 
perleidžiamos arba išnuomojamos, 
siekiant decentralizuoti žvejybos 
galimybių valdymą, dalį jo perkeliant 
žvejybos sektoriui ir užtikrinant, kad 
sektorių paliekantiems žvejams nereikėtų 
būti priklausomiems nuo valstybės 
finansinės paramos pagal bendrą 
žuvininkystės politiką.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 421
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Žvejybos koncesijos turėtų būti 
perleidžiamos arba išnuomojamos, 
siekiant decentralizuoti žvejybos 
galimybių valdymą, dalį jo perkeliant 
žvejybos sektoriui ir užtikrinant, kad 
sektorių paliekantiems žvejams nereikėtų 
būti priklausomiems nuo valstybės 

Išbraukta.
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finansinės paramos pagal bendrą 
žuvininkystės politiką.

Or. en

Pakeitimas 422
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Žvejybos koncesijos turėtų būti 
perleidžiamos arba išnuomojamos, 
siekiant decentralizuoti žvejybos 
galimybių valdymą, dalį jo perkeliant 
žvejybos sektoriui ir užtikrinant, kad 
sektorių paliekantiems žvejams nereikėtų 
būti priklausomiems nuo valstybės 
finansinės paramos pagal bendrą 
žuvininkystės politiką.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 423
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Žvejybos koncesijos turėtų būti 
perleidžiamos arba išnuomojamos, 
siekiant decentralizuoti žvejybos 
galimybių valdymą, dalį jo perkeliant 
žvejybos sektoriui ir užtikrinant, kad 
sektorių paliekantiems žvejams nereikėtų 
būti priklausomiems nuo valstybės 
finansinės paramos pagal bendrą 
žuvininkystės politiką.

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 424
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Žvejybos koncesijos turėtų būti 
perleidžiamos arba išnuomojamos, 
siekiant decentralizuoti žvejybos 
galimybių valdymą, dalį jo perkeliant 
žvejybos sektoriui ir užtikrinant, kad 
sektorių paliekantiems žvejams nereikėtų 
būti priklausomiems nuo valstybės 
finansinės paramos pagal bendrą 
žuvininkystės politiką.

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 425
Jim Higgins

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Žvejybos koncesijos turėtų būti 
perleidžiamos arba išnuomojamos, 
siekiant decentralizuoti žvejybos 
galimybių valdymą, dalį jo perkeliant 
žvejybos sektoriui ir užtikrinant, kad 
sektorių paliekantiems žvejams nereikėtų 
būti priklausomiems nuo valstybės
finansinės paramos pagal bendrą 
žuvininkystės politiką.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 426
Nikolaos Salavrakos
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Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Žvejybos koncesijos turėtų būti 
perleidžiamos arba išnuomojamos, siekiant 
decentralizuoti žvejybos galimybių 
valdymą, dalį jo perkeliant žvejybos 
sektoriui ir užtikrinant, kad sektorių 
paliekantiems žvejams nereikėtų būti 
priklausomiems nuo valstybės finansinės 
paramos pagal bendrą žuvininkystės 
politiką.

(30) Žvejybos koncesijos gali būti 
perleidžiamos arba išnuomojamos
remiantis sąžiningais, objektyviais ir 
skaidriais kriterijais, prioritetinę prieigą 
suteikiant subjektams, žvejojantiems 
socialiniu ir aplinkos požiūriu atsakingu 
būdu, siekiant decentralizuoti žvejybos 
galimybių valdymą, dalį jo perkeliant 
žvejybos sektoriui ir užtikrinant, kad 
sektorių paliekantiems žvejams nereikėtų 
būti priklausomiems nuo valstybės 
finansinės paramos pagal bendrą 
žuvininkystės politiką. Laikantis 
subsidiarumo ir proporcingumo principo, 
valstybėms narėms turėtų būti 
suteikiamos galios naudoti tinkamiausias 
priemones siekiant sumažinti perteklinį 
pajėgumą, prireikus, pagal specifines 
skirtingų žvejybos laivynų ir jūrų baseinų 
charakteristikas.

Or. en

Pakeitimas 427
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Žvejybos koncesijos turėtų būti 
perleidžiamos arba išnuomojamos, siekiant 
decentralizuoti žvejybos galimybių 
valdymą, dalį jo perkeliant žvejybos 
sektoriui ir užtikrinant, kad sektorių 
paliekantiems žvejams nereikėtų būti 
priklausomiems nuo valstybės finansinės 
paramos pagal bendrą žuvininkystės 
politiką.

(30) Žvejybos koncesijos turėtų būti 
perleidžiamos arba išnuomojamos, siekiant 
decentralizuoti žvejybos galimybių 
valdymą, dalį jo perkeliant žvejybos 
sektoriui, siekiant sukurti sąlygas, kurių 
reikia tam, kad sektorių paliekantiems 
žvejams nereikėtų būti priklausomiems nuo 
valstybės finansinės paramos pagal bendrą 
žuvininkystės politiką.

Or. pt
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Pakeitimas 428
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Žvejybos koncesijos turėtų būti 
perleidžiamos arba išnuomojamos, siekiant 
decentralizuoti žvejybos galimybių 
valdymą, dalį jo perkeliant žvejybos 
sektoriui ir užtikrinant, kad sektorių 
paliekantiems žvejams nereikėtų būti 
priklausomiems nuo valstybės finansinės 
paramos pagal bendrą žuvininkystės 
politiką.

(30) Žvejybos koncesijos turėtų būti 
perleidžiamos arba išnuomojamos, siekiant 
decentralizuoti žvejybos galimybių 
valdymą, dalį jo perkeliant žvejybos 
sektoriui.

Or. en

Pakeitimas 429
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Žvejybos koncesijos turėtų būti 
perleidžiamos arba išnuomojamos, 
siekiant decentralizuoti žvejybos galimybių 
valdymą, dalį jo perkeliant žvejybos 
sektoriui ir užtikrinant, kad sektorių 
paliekantiems žvejams nereikėtų būti 
priklausomiems nuo valstybės finansinės 
paramos pagal bendrą žuvininkystės 
politiką.

(30) Kiekviena valstybė narė gali priimti 
perleidžiamas arba išnuomojamas
žvejybos koncesijas, siekiant 
decentralizuoti žvejybos galimybių 
valdymą, dalį jo perkeliant žvejybos 
sektoriui ir užtikrinant, kad sektorių 
paliekantiems žvejams nereikėtų būti 
priklausomiems nuo valstybės finansinės 
paramos pagal bendrą žuvininkystės 
politiką.

Or. el

Pakeitimas 430
Luís Paulo Alves
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Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Žvejybos koncesijos turėtų būti 
perleidžiamos arba išnuomojamos, siekiant 
decentralizuoti žvejybos galimybių 
valdymą, dalį jo perkeliant žvejybos 
sektoriui ir užtikrinant, kad sektorių 
paliekantiems žvejams nereikėtų būti 
priklausomiems nuo valstybės finansinės 
paramos pagal bendrą žuvininkystės 
politiką.

(30) Žvejybos koncesijos turėtų būti 
perleidžiamos arba išnuomojamos pagal 
kiekvienos valstybės narės nustatytą 
sistemą, siekiant decentralizuoti žvejybos 
galimybių valdymą, dalį jo perkeliant 
žvejybos sektoriui ir užtikrinant, kad 
sektorių paliekantiems žvejams nereikėtų 
būti priklausomiems nuo valstybės 
finansinės paramos pagal bendrą 
žuvininkystės politiką.

Or. pt

Pakeitimas 431
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Kai kurių nedidelių laivynų 
specifinės charakteristikos ir socialinis bei 
ekonominis pažeidžiamumas yra 
priežastys, dėl kurių privaloma 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistema 
taikoma tik dideliems laivams. 
Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistema 
turėtų apimti tuos žuvų išteklius, kurių 
žvejybos galimybės yra paskirtos.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 432
Guido Milana

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Kai kurių nedidelių laivynų 
specifinės charakteristikos ir socialinis bei 
ekonominis pažeidžiamumas yra 
priežastys, dėl kurių privaloma 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistema 
taikoma tik dideliems laivams. 
Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistema 
turėtų apimti tuos žuvų išteklius, kurių 
žvejybos galimybės yra paskirtos.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 433
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Kai kurių nedidelių laivynų 
specifinės charakteristikos ir socialinis bei 
ekonominis pažeidžiamumas yra 
priežastys, dėl kurių privaloma 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistema 
taikoma tik dideliems laivams. 
Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistema 
turėtų apimti tuos žuvų išteklius, kurių 
žvejybos galimybės yra paskirtos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 434
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Kai kurių nedidelių laivynų 
specifinės charakteristikos ir socialinis bei 

Išbraukta.
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ekonominis pažeidžiamumas yra 
priežastys, dėl kurių privaloma 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistema 
taikoma tik dideliems laivams. 
Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistema 
turėtų apimti tuos žuvų išteklius, kurių 
žvejybos galimybės yra paskirtos.

Or. pt

Pakeitimas 435
Jim Higgins

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Kai kurių nedidelių laivynų 
specifinės charakteristikos ir socialinis bei 
ekonominis pažeidžiamumas yra 
priežastys, dėl kurių privaloma 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistema 
taikoma tik dideliems laivams. 
Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistema 
turėtų apimti tuos žuvų išteklius, kurių 
žvejybos galimybės yra paskirtos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 436
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Kai kurių nedidelių laivynų specifinės 
charakteristikos ir socialinis bei 
ekonominis pažeidžiamumas yra 
priežastys, dėl kurių privaloma 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistema 
taikoma tik dideliems laivams.
Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistema 

(31) Jei valstybės narės pasirenka 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemos taikyti tik dideliems laivams, tai 
pateisinama kai kurių nedidelių laivynų
specifinėmis charakteristikomis ir 
socialinius bei ekonominiu 
pažeidžiamumu. Perleidžiamųjų žvejybos 
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turėtų apimti tuos žuvų išteklius, kurių 
žvejybos galimybės yra paskirtos.

koncesijų sistema turėtų apimti tuos žuvų 
išteklius, kurių žvejybos galimybės yra 
paskirtos.

Or. en

Pakeitimas 437
Nikolaos Salavrakos

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Kai kurių nedidelių laivynų specifinės 
charakteristikos ir socialinis bei 
ekonominis pažeidžiamumas yra 
priežastys, dėl kurių privaloma 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistema 
taikoma tik dideliems laivams.
Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistema 
turėtų apimti tuos žuvų išteklius, kurių 
žvejybos galimybės yra paskirtos.

(31) Kai kurių nedidelių laivynų specifinės 
charakteristikos ir socialinis bei 
ekonominis pažeidžiamumas yra 
priežastys, dėl kurių perleidžiamosios
žvejybos koncesijos taikomos tik 
dideliems laivams. Perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų sistema turėtų apimti 
tuos žuvų išteklius, kurių žvejybos 
galimybės yra paskirtos.

Or. en

Pakeitimas 438
Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Kai kurių nedidelių laivynų specifinės 
charakteristikos ir socialinis bei 
ekonominis pažeidžiamumas yra 
priežastys, dėl kurių privaloma 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistema 
taikoma tik dideliems laivams. 
Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistema 
turėtų apimti tuos žuvų išteklius, kurių 
žvejybos galimybės yra paskirtos.

(31) Kai kurių nedidelių laivynų specifinės 
charakteristikos ir socialinis bei 
ekonominis pažeidžiamumas yra 
priežastys, dėl kurių priimamos 
papildomos valdymo priemonės.

Or. fr
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Pakeitimas 439
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Kai kurių nedidelių laivynų specifinės 
charakteristikos ir socialinis bei 
ekonominis pažeidžiamumas yra 
priežastys, dėl kurių privaloma
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistema 
taikoma tik dideliems laivams.
Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistema 
turėtų apimti tuos žuvų išteklius, kurių 
žvejybos galimybės yra paskirtos.

(31) Kai kurių nedidelių laivynų specifinės 
charakteristikos ir socialinis bei 
ekonominis pažeidžiamumas yra 
priežastys, dėl kurių svarstoma taikyti 
savanorišką perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų sistemą tik dideliems laivams.
Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistema 
turėtų apimti tik tuos žuvų išteklius, kurie 
valdomi taikant bendrą leidžiamą 
sužvejoti kiekį kvotas.

Or. pt

Pakeitimas 440
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Kai kurių nedidelių laivynų
specifinės charakteristikos ir socialinis bei 
ekonominis pažeidžiamumas yra 
priežastys, dėl kurių privaloma
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistema 
taikoma tik dideliems laivams. 
Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistema turėtų apimti tuos žuvų išteklius, 
kurių žvejybos galimybės yra paskirtos.

(31) Nedidelio masto žvejybos ir moliuskų 
rinkimo specifinės charakteristikos ir 
socialinis bei ekonominis pažeidžiamumas 
yra priežastys, dėl kurių joms netaikoma
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistema
ir turi būti nustatyta atskira nedidelio 
masto žvejybos ir moliuskų rinkimui
taikoma tvarka. Tuo tikslu būsimojoje 
finansinėje priemonėje reikėtų tam tikrą 
procentinę dalį lėšų skirti nedidelio masto 
žvejybai, moliuskų rinkimui ir 
ekstensyviai akvakultūrai ir turėtų būti 
sukurta atskira paramos nedidelio masto 
žvejybai programa, skirta pakrančių 
bendruomenėms, kurios priklauso nuo
žvejybos, prioritetinę prieigą prie išteklių 
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suteikiant subjektams, žvejojantiems ir 
renkantiems moliuskus aplinkos ir 
socialiniu požiūriu tvariausiu būdu.

Or. es

Pakeitimas 441
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Kai kurių nedidelių laivynų 
specifinės charakteristikos ir socialinis bei 
ekonominis pažeidžiamumas yra 
priežastys, dėl kurių privaloma 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistema 
taikoma tik dideliems laivams. 
Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistema 
turėtų apimti tuos žuvų išteklius, kurių 
žvejybos galimybės yra paskirtos.

(31) Kadangi kiekvienos valstybės narės
žvejybos laivynai turi specifines 
charakteristikas ir prisideda prie 
pakrančių bendruomenių socialinės ir 
ekonominės gerovės, valstybės narės 
turėtų būti atsakingos už savo atskirų 
žvejybos galimybių paskirstymo, taip pat 
atsižvelgiant į jų nedidelius laivynus, 
sistemų pasirinkimą.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų išsaugoti kompetenciją apibrėžti savo nedidelius laivynus ir nuspręsti, 
kokios valdymo priemonės jiems taikomos.

Pakeitimas 442
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Kai kurių nedidelių laivynų
specifinės charakteristikos ir socialinis bei 
ekonominis pažeidžiamumas yra 
priežastys, dėl kurių privaloma 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistema 
taikoma tik dideliems laivams.

(31) Pakrančių laivyno specifinės 
charakteristikos ir socialinis bei 
ekonominis pažeidžiamumas yra 
priežastys, dėl kurių privaloma 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistema 
taikoma tik dideliems laivams.
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Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistema 
turėtų apimti tuos žuvų išteklius, kurių 
žvejybos galimybės yra paskirtos.

Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistema 
turėtų apimti tuos žuvų išteklius, kurių 
žvejybos galimybės yra paskirtos.

Or. es

Pakeitimas 443
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Kai kurių nedidelių laivynų specifinės 
charakteristikos ir socialinis bei 
ekonominis pažeidžiamumas yra 
priežastys, dėl kurių privaloma 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistema
taikoma tik dideliems laivams.
Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistema 
turėtų apimti tuos žuvų išteklius, kurių 
žvejybos galimybės yra paskirtos.

(31) Kai kurių nedidelių laivynų specifinės 
charakteristikos ir socialinis bei 
ekonominis pažeidžiamumas yra 
priežastys, dėl kurių kiekvienoje valstybėje 
narėje taikoma privaloma perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų sistema. Perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų sistema turėtų apimti 
tuos žuvų išteklius, kurių žvejybos 
galimybės yra paskirtos.

Or. pt

Pakeitimas 444
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31a) Laikantis subsidiarumo principo 
kiekvienai valstybei narei turėtų būti 
leidžiama pasirinkti jai paskirtų žvejybos 
galimybių paskirstymo būdą, nenustatant 
jokios Europos lygiu privalomos 
paskirstymo sistemos. Tuo būdu valstybės 
narės toliau galės savo nuožiūra nustatyti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemą, arba tokios sistemos nenustatyti.

Or. fr
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Pakeitimas 445
Carmen Fraga Estévez

Pasiūlymas dėl reglamento
31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31a) Tam, kad būtų galima kaip 
įmanoma sparčiau laivynų pajėgumus 
suderinti su turimais žuvų ištekliais, laivų, 
įtrauktų į perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų sistemą, savininkams iš naujojo 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės 
fondo turėtų būti skiriama viešųjų lėšų 
laivų eksploatacijos nutraukimui.

Or. es

Pakeitimas 446
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
31 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31b) Turėtų būti nustatyta privaloma 
sistema, pagal kurią būtų vertinami laivų 
registrai ir tikrinamos pajėgumų ribos, 
siekiant užtikrinti, kad kiekviena valstybė 
narė laikytųsi jai paskirtų pajėgumų ribų 
ir pagerinti žuvininkystės kontrolės 
sistemą, kad žvejybos pajėgumai būtų 
suderinti su turimais ištekliais.

Or. fr

Pakeitimas 447
Guido Milana

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Europos Sąjungos žvejybos laivams, 
kuriems perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų sistema netaikoma, gali būti 
taikomos specialios priemonės, skirtos 
Sąjungos žvejybos laivų skaičiui ir turimų 
išteklių kiekiui suderinti. Šiose 
priemonėse turėtų būti nustatytos 
privalomos viršutinės laivyno pajėgumų 
ribos ir nacionalinės įtraukimo į laivyną 
ir (arba) pasitraukimo iš laivyno 
programos, susijusios su Europos 
žuvininkystės fondo teikiamu finansavimu 
eksploatacijos nutraukimui.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 448
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Europos Sąjungos žvejybos laivams, 
kuriems perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų sistema netaikoma, gali būti 
taikomos specialios priemonės, skirtos 
Sąjungos žvejybos laivų skaičiui ir turimų 
išteklių kiekiui suderinti. Šiose 
priemonėse turėtų būti nustatytos 
privalomos viršutinės laivyno pajėgumų 
ribos ir nacionalinės įtraukimo į laivyną 
ir (arba) pasitraukimo iš laivyno 
programos, susijusios su Europos 
žuvininkystės fondo teikiamu finansavimu 
eksploatacijos nutraukimui.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 449
João Ferreira
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Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Europos Sąjungos žvejybos laivams, 
kuriems perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų sistema netaikoma, gali būti 
taikomos specialios priemonės, skirtos 
Sąjungos žvejybos laivų skaičiui ir turimų 
išteklių kiekiui suderinti. Šiose 
priemonėse turėtų būti nustatytos 
privalomos viršutinės laivyno pajėgumų 
ribos ir nacionalinės įtraukimo į laivyną 
ir (arba) pasitraukimo iš laivyno 
programos, susijusios su Europos 
žuvininkystės fondo teikiamu finansavimu 
eksploatacijos nutraukimui.

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 450
Jim Higgins

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Europos Sąjungos žvejybos laivams, 
kuriems perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų sistema netaikoma, gali būti 
taikomos specialios priemonės, skirtos 
Sąjungos žvejybos laivų skaičiui ir turimų 
išteklių kiekiui suderinti. Šiose 
priemonėse turėtų būti nustatytos 
privalomos viršutinės laivyno pajėgumų 
ribos ir nacionalinės įtraukimo į laivyną 
ir (arba) pasitraukimo iš laivyno 
programos, susijusios su Europos 
žuvininkystės fondo teikiamu finansavimu 
eksploatacijos nutraukimui.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 451
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Europos Sąjungos žvejybos laivams, 
kuriems perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų sistema netaikoma, gali būti 
taikomos specialios priemonės, skirtos 
Sąjungos žvejybos laivų skaičiui ir turimų 
išteklių kiekiui suderinti. Šiose priemonėse 
turėtų būti nustatytos privalomos viršutinės 
laivyno pajėgumų ribos ir nacionalinės 
įtraukimo į laivyną ir (arba) pasitraukimo 
iš laivyno programos, susijusios su 
Europos žuvininkystės fondo teikiamu 
finansavimu eksploatacijos nutraukimui.

(32) Turėtų būti toliau taikomos specialios 
priemonės, skirtos Sąjungos žvejybos laivų 
skaičiui ir turimų išteklių kiekiui suderinti.
Šiose priemonėse turėtų būti nustatytos 
privalomos viršutinės laivyno pajėgumų 
ribos ir nacionalinės įtraukimo į laivyną ir
(arba) pasitraukimo iš laivyno programos, 
susijusios su Europos žuvininkystės fondo
ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės 
fondo teikiamu finansavimu eksploatacijos 
nutraukimui.

Or. fr

Pakeitimas 452
Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Europos Sąjungos žvejybos laivams, 
kuriems perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų sistema netaikoma, gali būti 
taikomos specialios priemonės, skirtos 
Sąjungos žvejybos laivų skaičiui ir turimų 
išteklių kiekiui suderinti. Šiose priemonėse 
turėtų būti nustatytos privalomos viršutinės 
laivyno pajėgumų ribos ir nacionalinės 
įtraukimo į laivyną ir (arba) pasitraukimo 
iš laivyno programos, susijusios su 
Europos žuvininkystės fondo teikiamu 
finansavimu eksploatacijos nutraukimui.

(32) Gali būti taikomos specialios 
priemonės, skirtos Sąjungos žvejybos
pajėgumams suderinti su įvairiais 
kiekviename jūrų baseine turimais 
ištekliais. Šiose priemonėse turėtų būti 
nustatytos privalomos viršutinės laivyno 
pajėgumų ribos ir nacionalinės įtraukimo į 
laivyną ir (arba) pasitraukimo iš laivyno 
programos, susijusios su Europos 
žuvininkystės fondo teikiamu finansavimu 
eksploatacijos nutraukimui. Turėtų būti iš 
anksto nuspręsta dėl pajėgumų matavimo 
būdo ir taip pat iš anksto turėtų būti 
įvertinti pajėgumai pagal kiekvienus ES 
atskirus išteklius ir baseinus. Laikantis 
suskirstymo regionais principo, kiekviena 
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valstybė narė turėtų galėti pasirinkti 
priemones ir instrumentus, kuriuos ji savo 
nuožiūra gali priimti siekiant sumažinti 
žvejybos pajėgumus, kurie, kaip anksčiau 
nustato Komisija, yra per dideli palyginti 
su ištekliais.

Or. fr

Pakeitimas 453
Nikolaos Salavrakos

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Europos Sąjungos žvejybos laivams, 
kuriems perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistema netaikoma, gali būti taikomos 
specialios priemonės, skirtos Sąjungos 
žvejybos laivų skaičiui ir turimų išteklių 
kiekiui suderinti. Šiose priemonėse turėtų 
būti nustatytos privalomos viršutinės 
laivyno pajėgumų ribos ir nacionalinės 
įtraukimo į laivyną ir (arba) pasitraukimo 
iš laivyno programos, susijusios su 
Europos žuvininkystės fondo teikiamu 
finansavimu eksploatacijos nutraukimui.

(32) Europos Sąjungos žvejybos laivams, 
kuriems perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistema netaikoma, gali būti taikomos 
specialios priemonės, skirtos Sąjungos 
žvejybos laivų skaičiui ir turimų išteklių 
kiekiui suderinti. Šiose priemonėse
remiantis patikimais duomenimis turėtų 
būti nustatytos privalomos viršutinės 
laivyno pajėgumų ribos ir nacionalinės 
įtraukimo į laivyną ir (arba) pasitraukimo 
iš laivyno programos, susijusios su 
Europos žuvininkystės fondo teikiamu 
finansavimu eksploatacijos nutraukimui.

Or. en

Pakeitimas 454
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Europos Sąjungos žvejybos laivams, 
kuriems perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistema netaikoma, gali būti taikomos 
specialios priemonės, skirtos Sąjungos 

(32) Europos Sąjungos žvejybos laivams, 
kuriems perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistema netaikoma, gali būti taikomos 
specialios priemonės, skirtos Sąjungos 
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žvejybos laivų skaičiui ir turimų išteklių 
kiekiui suderinti. Šiose priemonėse turėtų 
būti nustatytos privalomos viršutinės 
laivyno pajėgumų ribos ir nacionalinės 
įtraukimo į laivyną ir (arba) pasitraukimo 
iš laivyno programos, susijusios su 
Europos žuvininkystės fondo teikiamu 
finansavimu eksploatacijos nutraukimui.

žvejybos laivų skaičiui ir turimų išteklių 
kiekiui suderinti. Šiose priemonėse turėtų 
būti nustatytos viršutinės laivyno pajėgumų 
ribos

Or. en

Pakeitimas 455
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Europos Sąjungos žvejybos laivams, 
kuriems perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistema netaikoma, gali būti taikomos 
specialios priemonės, skirtos Sąjungos 
žvejybos laivų skaičiui ir turimų išteklių 
kiekiui suderinti. Šiose priemonėse turėtų 
būti nustatytos privalomos viršutinės 
laivyno pajėgumų ribos ir nacionalinės 
įtraukimo į laivyną ir (arba) pasitraukimo 
iš laivyno programos, susijusios su 
Europos žuvininkystės fondo teikiamu 
finansavimu eksploatacijos nutraukimui.

(32) Europos Sąjungos žvejybos laivams, 
kuriems perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistema netaikoma, gali būti taikomos 
specialios priemonės, skirtos Sąjungos 
žvejybos laivų skaičiui ir turimų išteklių 
kiekiui suderinti. Atsižvelgiant, kad tai yra 
tam tikslui tinkama priemonė, 
pereinamojo laikotarpio metu toliau turėtų 
būti teikiama pagalba laivų eksploatacijos 
nutraukimui, kadangi jos nesuteikus būtų 
vėluojama suderinti valstybių narių 
pajėgumus ir būtų nukrypstama nuo 
bendros žuvininkystės politikos tikslų.

Or. es

Pakeitimas 456
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Europos Sąjungos žvejybos laivams, 
kuriems perleidžiamųjų žvejybos 

(32) Turėtų būti taikomos specialios 
priemonės, skirtos Sąjungos žvejybos laivų 
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koncesijų sistema netaikoma, gali būti 
taikomos specialios priemonės, skirtos 
Sąjungos žvejybos laivų skaičiui ir turimų 
išteklių kiekiui suderinti. Šiose priemonėse 
turėtų būti nustatytos privalomos viršutinės 
laivyno pajėgumų ribos ir nacionalinės 
įtraukimo į laivyną ir (arba) pasitraukimo 
iš laivyno programos, susijusios su 
Europos žuvininkystės fondo teikiamu 
finansavimu eksploatacijos nutraukimui.

skaičiui ir turimų išteklių kiekiui suderinti.
Šiose priemonėse turėtų būti nustatytos 
privalomos viršutinės laivyno pajėgumų 
ribos ir nacionalinės įtraukimo į laivyną ir
(arba) pasitraukimo iš laivyno programos, 
susijusios su Europos žuvininkystės fondo 
teikiamu finansavimu eksploatacijos 
nutraukimui.

Or. en

Pakeitimas 457
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32a) Turėtų būti nustatytos 
diferencijuoto pajėgumų valdymo 
sistemos, taikomos laivynams, 
veikiantiems tik už Sąjungos vandenų 
ribų ir atokiausiuose regionuose 
registruotiems laivynams, siekiant 
atsižvelgti į jų specifiką.

Or. fr

Pakeitimas 458
Guido Milana

Pasiūlymas dėl reglamento
32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32a) Valstybės narės gali nustatyti
neperleidžiamų ir neprivalomų žvejybos 
koncesijų sistemą.

Or. it
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Pakeitimas 459
Luis Manuel Capoulas Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32a) Žvejybos koncesijos gali tapti 
perleidžiamomis valstybės narės ribose, jei 
ta valstybė narė nesugebėjo suderinti savo 
žvejybos pajėgumų su turimais ištekliais.

Or. pt

Pakeitimas 460
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32a) Atsižvelgiant į poveikį, kurį šios 
priemonės gali daryti sektoriui, tiesiogiai 
ir netiesiogiai netenkant darbo, turėtų 
būti teikiama socialinė pagalba ir 
pakrančių bendruomenės turėtų 
įgyvendinti darbo vietų kūrimo planus, 
paremtus inovacijomis ir įvairinimu 
ekonomikos ir užimtumo aspektu, 
siekiant, kad reformos paveikti vyrai ir 
moterys rastų alternatyvų darbą. 

Or. es

Pakeitimas 461
Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) Valstybės narės turėtų registruoti 
būtiniausią informaciją apie Sąjungos 
žvejybos laivų, plaukiojančių su jos 
vėliava, charakteristikas ir veiklą. Šie įrašai 
turėtų būti prieinami Komisijai, kad ji 
galėtų stebėti valstybių narių laivynų dydį.

(33) Valstybės narės turėtų registruoti 
būtiniausią informaciją apie Sąjungos 
žvejybos laivų, plaukiojančių su jos 
vėliava, charakteristikas ir veiklą. Šie įrašai 
turėtų būti prieinami Komisijai, kad ji 
galėtų stebėti valstybių žvejybos pastangas.

Or. fr

Pakeitimas 462
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) Žuvininkystės valdymui, kuris 
pagrįstas patikimiausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, reikalingi suderinti, 
patikimi ir tikslūs duomenų rinkiniai.
Todėl valstybės narės turėtų rinkti
duomenis apie laivynus ir jų žvejybos 
veiklą, ypač biologinius duomenis apie 
sužvejotų žuvų kiekius, taip pat į jūrą 
išmestų žuvų kiekius, informaciją apie 
žuvų išteklių tyrimus ir apie galimą 
žvejybos veiklos poveikį aplinkai bei jūrų 
ekosistemoms.

(34) Žuvininkystės valdymui, kuris 
pagrįstas visapusiškomis ir tiksliomis
mokslinėmis rekomendacijomis, reikalingi 
suderinti, patikimi ir tikslūs duomenų 
rinkiniai. Todėl valstybės narės renka
duomenis apie laivynus ir jų žvejybos 
veiklą, ypač biologinius duomenis apie 
sužvejotų žuvų kiekius, taip pat į jūrą 
išmestų žuvų kiekius, informaciją apie 
žuvų išteklių tyrimus ir apie galimą 
žvejybos veiklos poveikį aplinkai bei jūrų 
ekosistemoms.

Or. en

Pakeitimas 463
Lucas Hartong

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) Žuvininkystės valdymui, kuris 
pagrįstas patikimiausiomis mokslinėmis 

(34) Žuvininkystės valdymui, kuris 
pagrįstas patikimiausiomis objektyviomis
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rekomendacijomis, reikalingi suderinti, 
patikimi ir tikslūs duomenų rinkiniai.
Todėl valstybės narės turėtų rinkti 
duomenis apie laivynus ir jų žvejybos 
veiklą, ypač biologinius duomenis apie 
sužvejotų žuvų kiekius, taip pat į jūrą 
išmestų žuvų kiekius, informaciją apie 
žuvų išteklių tyrimus ir apie galimą 
žvejybos veiklos poveikį aplinkai bei jūrų 
ekosistemoms.

mokslinėmis rekomendacijomis, reikalingi 
suderinti, patikimi ir tikslūs duomenų 
rinkiniai, gaunami iš daugiau nei vieno 
šaltinio. Todėl valstybės narės turėtų
organizuoti nepriklausomą duomenų apie 
laivynus ir jų žvejybos veiklą, ypač 
biologinius duomenis apie sužvejotų žuvų 
kiekius, taip pat į jūrą išmestų žuvų 
kiekius, informaciją apie žuvų išteklių 
tyrimus ir apie galimą žvejybos veiklos 
poveikį aplinkai bei jūrų ekosistemoms, 
rinkimą.

Or. nl

Pakeitimas 464
Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) Žuvininkystės valdymui, kuris 
pagrįstas patikimiausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, reikalingi suderinti, 
patikimi ir tikslūs duomenų rinkiniai.
Todėl valstybės narės turėtų rinkti 
duomenis apie laivynus ir jų žvejybos 
veiklą, ypač biologinius duomenis apie 
sužvejotų žuvų kiekius, taip pat į jūrą 
išmestų žuvų kiekius, informaciją apie 
žuvų išteklių tyrimus ir apie galimą 
žvejybos veiklos poveikį aplinkai bei jūrų 
ekosistemoms.

(34) Žuvininkystės valdymui, kuris 
pagrįstas patikimiausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, reikalingi suderinti, 
patikimi ir tikslūs duomenų rinkiniai.
Todėl valstybės narės, glaudžiai 
bendradarbiaudamos su mokslininkais ir 
pramone, turėtų rinkti duomenis apie 
laivynus ir jų žvejybos veiklą, ypač 
biologinius duomenis apie sužvejotų žuvų 
kiekius, taip pat į jūrą išmestų žuvų 
kiekius, informaciją apie žuvų išteklių 
tyrimus ir apie galimą žvejybos veiklos 
poveikį aplinkai bei jūrų ekosistemoms.
Šie duomenys turėtų būti renkami 
kaupiant ilgalaikius duomenis ir turėtų 
apimti kaip įmanoma daugiau išteklių 
Europos mastu. Duomenų rinkimo 
rezultatais ir duomenimis turėtų būti 
leidžiama naudotis susijusiems veiklos 
vykdytojams ir visuomenei.

Or. fr
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Pakeitimas 465
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) Žuvininkystės valdymui, kuris 
pagrįstas patikimiausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, reikalingi suderinti, 
patikimi ir tikslūs duomenų rinkiniai.
Todėl valstybės narės turėtų rinkti 
duomenis apie laivynus ir jų žvejybos 
veiklą, ypač biologinius duomenis apie 
sužvejotų žuvų kiekius, taip pat į jūrą 
išmestų žuvų kiekius, informaciją apie 
žuvų išteklių tyrimus ir apie galimą 
žvejybos veiklos poveikį aplinkai bei jūrų 
ekosistemoms.

(34) Žuvininkystės valdymui, kuris 
pagrįstas patikimiausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, reikalingi suderinti, 
patikimi ir tikslūs duomenų rinkiniai.
Todėl valstybės narės turėtų rinkti 
duomenis apie laivynus ir jų žvejybos 
veiklą, ypač biologinius duomenis apie 
sužvejotų žuvų kiekius, taip pat į jūrą 
išmestų žuvų kiekius, informaciją apie 
žuvų išteklių tyrimus ir apie galimą 
žvejybos veiklos poveikį aplinkai bei jūrų 
ekosistemoms; o Komisija turėtų suteikti 
reikiamas sąlygas duomenų suderinimui 
užtikrinti, siekiant skatinti ekosistema 
paremtą išteklių vertinimą.

Or. pt

Pakeitimas 466
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) Žuvininkystės valdymui, kuris 
pagrįstas patikimiausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, reikalingi suderinti, 
patikimi ir tikslūs duomenų rinkiniai.
Todėl valstybės narės turėtų rinkti 
duomenis apie laivynus ir jų žvejybos 
veiklą, ypač biologinius duomenis apie 
sužvejotų žuvų kiekius, taip pat į jūrą 
išmestų žuvų kiekius, informaciją apie 
žuvų išteklių tyrimus ir apie galimą 
žvejybos veiklos poveikį aplinkai bei jūrų 
ekosistemoms.

(34) Žuvininkystės valdymui, kuris 
pagrįstas patikimiausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, reikalingi suderinti, 
patikimi ir tikslūs duomenų rinkiniai.
Todėl valstybės narės turėtų rinkti 
duomenis apie laivynus ir jų žvejybos 
veiklą, ypač biologinius duomenis apie 
sužvejotų žuvų kiekius, įskaitant į jūrą 
išmestų žuvų kiekius, ir leisti jais naudotis 
galutiniams naudotojams ir plačiajai 
visuomenei.
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Or. es

Pakeitimas 467
Dolores García-Hierro Caraballo

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) Žuvininkystės valdymui, kuris 
pagrįstas patikimiausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, reikalingi suderinti, 
patikimi ir tikslūs duomenų rinkiniai.
Todėl valstybės narės turėtų rinkti 
duomenis apie laivynus ir jų žvejybos 
veiklą, ypač biologinius duomenis apie 
sužvejotų žuvų kiekius, taip pat į jūrą 
išmestų žuvų kiekius, informaciją apie 
žuvų išteklių tyrimus ir apie galimą 
žvejybos veiklos poveikį aplinkai bei jūrų 
ekosistemoms.

(34) Žuvininkystės valdymui, kuris 
pagrįstas patikimiausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, reikalingi suderinti, 
patikimi ir tikslūs duomenų rinkiniai.
Todėl valstybės narės turėtų rinkti 
duomenis apie laivynus ir jų žvejybos 
veiklą, ypač biologinius duomenis apie 
sužvejotų žuvų kiekius, taip pat į jūrą 
išmestų žuvų kiekius, informaciją apie 
žuvų išteklių tyrimus ir apie galimą 
žvejybos veiklos poveikį aplinkai bei jūrų 
ekosistemoms, ir leisti jais naudotis 
galutiniams naudotojams ir plačiajai 
visuomenei.

Or. es

Pakeitimas 468
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) Žuvininkystės valdymui, kuris 
pagrįstas patikimiausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, reikalingi suderinti, 
patikimi ir tikslūs duomenų rinkiniai. 
Todėl valstybės narės turėtų rinkti 
duomenis apie laivynus ir jų žvejybos 
veiklą, ypač biologinius duomenis apie 
sužvejotų žuvų kiekius, taip pat į jūrą 
išmestų žuvų kiekius, informaciją apie 
žuvų išteklių tyrimus ir apie galimą 

(34) Žuvininkystės valdymui, kuris 
pagrįstas patikimiausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, reikalingi suderinti, 
patikimi ir tikslūs duomenų rinkiniai. 
Todėl valstybės narės turėtų rinkti 
duomenis apie laivynus ir jų žvejybos 
veiklą, ypač biologinius duomenis apie 
sužvejotų žuvų kiekius, taip pat į jūrą 
išmestų žuvų kiekius, informaciją apie 
žuvų išteklių tyrimus ir apie galimą 
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žvejybos veiklos poveikį aplinkai bei jūrų 
ekosistemoms.

žvejybos veiklos poveikį aplinkai bei jūrų 
ekosistemoms. Duomenų rinkimui ir
valdymui pagal BŽP skiriamas sąjungos 
finansavimas.

Or. pt

Pakeitimas 469
George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) Žuvininkystės valdymui, kuris 
pagrįstas patikimiausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, reikalingi suderinti, 
patikimi ir tikslūs duomenų rinkiniai.
Todėl valstybės narės turėtų rinkti
duomenis apie laivynus ir jų žvejybos 
veiklą, ypač biologinius duomenis apie 
sužvejotų žuvų kiekius, taip pat į jūrą 
išmestų žuvų kiekius, informaciją apie 
žuvų išteklių tyrimus ir apie galimą 
žvejybos veiklos poveikį aplinkai bei jūrų 
ekosistemoms.

(34) Žuvininkystės valdymui, kuris 
pagrįstas visapusiškomis ir tiksliomis
mokslinėmis rekomendacijomis, reikalingi 
suderinti, patikimi ir tikslūs duomenų 
rinkiniai. Todėl valstybės narės renka
duomenis apie laivynus ir jų žvejybos 
veiklą, ypač biologinius duomenis apie 
sužvejotų žuvų kiekius, taip pat į jūrą 
išmestų žuvų kiekius, informaciją apie 
žuvų išteklių tyrimus ir apie galimą 
žvejybos veiklos poveikį aplinkai bei jūrų 
ekosistemoms.

Or. en

Pakeitimas 470
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) Turi būti renkami ir tokie duomenys, 
kurie palengvintų žuvininkystės, 
akvakultūros ir žuvininkystės bei 
akvakultūros produktų perdirbimo 
sektoriuose veikiančių įmonių ir tų 
pramonės šakų užimtumo tendencijų 
ekonominį vertinimą.

(35) Turi būti renkami ir tokie duomenys, 
kurie palengvintų žuvininkystės, 
akvakultūros ir žuvininkystės bei 
akvakultūros produktų perdirbimo 
sektoriuose veikiančių įmonių ir tų 
pramonės šakų užimtumo tendencijų 
ekonominį vertinimą, taip pat duomenys 
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apie poveikį žvejų bendruomenėms.

Or. es

Pakeitimas 471
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) Turi būti renkami ir tokie duomenys, 
kurie palengvintų žuvininkystės, 
akvakultūros ir žuvininkystės bei 
akvakultūros produktų perdirbimo 
sektoriuose veikiančių įmonių ir tų 
pramonės šakų užimtumo tendencijų 
ekonominį vertinimą.

(35) Turi būti renkami ir tokie duomenys, 
kurie palengvintų visų žuvininkystės, 
akvakultūros ir žuvininkystės bei 
akvakultūros produktų perdirbimo 
sektoriuose veikiančių įmonių
neatsižvelgiant į jų dydį ir tų pramonės 
šakų užimtumo tendencijų ekonominį 
vertinimą.

Or. el

Pakeitimas 472
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) Valstybės narės, remdamosi Europos 
Sąjungos programa, turėtų tvarkyti 
surinktus duomenis ir leisti jais naudotis 
galutiniams mokslinių duomenų 
vartotojams. Be to, valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti tarpusavyje ir derinti 
duomenų rinkimo veiklą. Prireikus 
valstybės narės turėtų bendradarbiauti ir su 
trečiosiomis tos pačios jūros baseino 
šalimis duomenų rinkimo srityje.

(36) Valstybės narės, remdamosi Europos 
Sąjungos programa, turėtų tvarkyti 
surinktus duomenis ir leisti jais naudotis 
galutiniams mokslinių duomenų 
vartotojams. Be to, valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti tarpusavyje ir derinti 
duomenų rinkimo veiklą. Prireikus 
valstybės narės, pasinaudodamos 
regioninėmis žuvininkystės valdymo 
organizacijomis, turėtų bendradarbiauti ir 
su trečiosiomis tos pačios jūros baseino 
šalimis duomenų rinkimo srityje.
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Or. fr

Pakeitimas 473
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) Valstybės narės, remdamosi Europos 
Sąjungos programa, turėtų tvarkyti
surinktus duomenis ir leisti jais naudotis 
galutiniams mokslinių duomenų 
vartotojams. Be to, valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti tarpusavyje ir derinti
duomenų rinkimo veiklą. Prireikus 
valstybės narės turėtų bendradarbiauti ir su 
trečiosiomis tos pačios jūros baseino 
šalimis duomenų rinkimo srityje.

(36) Valstybės narės, remdamosi Europos 
Sąjungos programa, tvarko surinktus 
duomenis ir leidžia jais naudotis 
galutiniams mokslinių duomenų 
vartotojams. Be to, valstybės narės
bendradarbiauja tarpusavyje ir derina
duomenų rinkimo veiklą. Prireikus 
valstybės narės turėtų bendradarbiauti ir su 
trečiosiomis tos pačios jūros baseino 
šalimis duomenų rinkimo srityje.

Or. en

Pakeitimas 474
Nikolaos Salavrakos

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) Valstybės narės, remdamosi Europos 
Sąjungos programa, turėtų tvarkyti 
surinktus duomenis ir leisti jais naudotis 
galutiniams mokslinių duomenų 
vartotojams. Be to, valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti tarpusavyje ir derinti 
duomenų rinkimo veiklą. Prireikus 
valstybės narės turėtų bendradarbiauti ir su 
trečiosiomis tos pačios jūros baseino 
šalimis duomenų rinkimo srityje.

(36) Valstybės narės, remdamosi Europos 
Sąjungos programa, turėtų tvarkyti 
surinktus duomenis ir leisti jais naudotis 
galutiniams mokslinių duomenų 
vartotojams. Be to, valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti tarpusavyje ir derinti 
duomenų rinkimo veiklą. Prireikus 
valstybės narės turėtų bendradarbiauti ir su 
trečiosiomis tos pačios jūros baseino 
šalimis duomenų rinkimo srityje
atsižvelgiant į tarptautinės teisės 
nuostatas, visų pirma į Jungtinių Tautų 
jūrų teisės konvenciją (UNCLOS).
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Pakeitimas 475
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) Valstybės narės, remdamosi Europos 
Sąjungos programa, turėtų tvarkyti 
surinktus duomenis ir leisti jais naudotis 
galutiniams mokslinių duomenų 
vartotojams. Be to, valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti tarpusavyje ir derinti 
duomenų rinkimo veiklą. Prireikus 
valstybės narės turėtų bendradarbiauti ir su 
trečiosiomis tos pačios jūros baseino 
šalimis duomenų rinkimo srityje.

(36) Valstybės narės, remdamosi Europos 
Sąjungos programa, turėtų tvarkyti 
surinktus duomenis ir leisti jais naudotis 
galutiniams mokslinių duomenų 
vartotojams, ir atitinkamus rezultatus 
pateikti suinteresuotiesiems subjektams. 
Be to, valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti tarpusavyje ir derinti 
duomenų rinkimo veiklą. Prireikus 
valstybės narės turėtų bendradarbiauti ir su 
trečiosiomis tos pačios jūros baseino 
šalimis duomenų rinkimo srityje.

Or. pt

Pakeitimas 476
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) Valstybės narės, remdamosi Europos 
Sąjungos programa, turėtų tvarkyti 
surinktus duomenis ir leisti jais naudotis 
galutiniams mokslinių duomenų 
vartotojams. Be to, valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti tarpusavyje ir derinti 
duomenų rinkimo veiklą. Prireikus 
valstybės narės turėtų bendradarbiauti ir su 
trečiosiomis tos pačios jūros baseino
šalimis duomenų rinkimo srityje.

(36) Valstybės narės, remdamosi Europos 
Sąjungos programa, turėtų tvarkyti 
surinktus duomenis ir leisti jais naudotis 
galutiniams mokslinių duomenų 
vartotojams. Be to, valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti tarpusavyje ir derinti 
duomenų rinkimo veiklą. Prireikus 
valstybės narės turėtų bendradarbiauti ir su 
trečiosiomis šalimis duomenų rinkimo 
srityje.

Or. en
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Pakeitimas 477
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) Valstybės narės, remdamosi Europos 
Sąjungos programa, turėtų tvarkyti 
surinktus duomenis ir leisti jais naudotis 
galutiniams mokslinių duomenų 
vartotojams. Be to, valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti tarpusavyje ir derinti 
duomenų rinkimo veiklą. Prireikus 
valstybės narės turėtų bendradarbiauti ir su 
trečiosiomis tos pačios jūros baseino 
šalimis duomenų rinkimo srityje.

(36) Valstybės narės, remdamosi Europos 
Sąjungos programa, turėtų tvarkyti 
surinktus duomenis ir leisti jais naudotis 
galutiniams mokslinių duomenų 
vartotojams. Be to, valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti tarpusavyje visais 
sprendimų priėmimo ir teisėkūros galių 
lygmenimis ir derinti duomenų rinkimo 
veiklą. Prireikus valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti ir su trečiosiomis tos 
pačios jūros baseino šalimis duomenų 
rinkimo srityje.

Or. es

Pakeitimas 478
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) Valstybės narės, remdamosi Europos 
Sąjungos programa, turėtų tvarkyti 
surinktus duomenis ir leisti jais naudotis 
galutiniams mokslinių duomenų 
vartotojams. Be to, valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti tarpusavyje ir derinti 
duomenų rinkimo veiklą. Prireikus 
valstybės narės turėtų bendradarbiauti ir su 
trečiosiomis tos pačios jūros baseino 
šalimis duomenų rinkimo srityje.

(36) Valstybės narės, remdamosi Europos 
Sąjungos programa, turėtų tvarkyti 
surinktus duomenis ir leisti jais naudotis 
galutiniams mokslinių duomenų
vartotojams. Be to, valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti tarpusavyje ir derinti 
duomenų rinkimo veiklą. Prireikus 
valstybės narės turėtų bendradarbiauti ir su 
trečiosiomis tos pačios jūros baseino 
šalimis duomenų rinkimo srityje. Abi šalys 
turėtų laikytis tarptautinių nuostatų ir 
konvencijų, visų pirma Jungtinių Tautų 
jūrų teisės konvencijos.
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Or. el

Pakeitimas 479
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) Valstybės narės, remdamosi Europos 
Sąjungos programa, turėtų tvarkyti 
surinktus duomenis ir leisti jais naudotis 
galutiniams mokslinių duomenų 
vartotojams. Be to, valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti tarpusavyje ir derinti 
duomenų rinkimo veiklą. Prireikus 
valstybės narės turėtų bendradarbiauti ir su 
trečiosiomis tos pačios jūros baseino 
šalimis duomenų rinkimo srityje.

(36) Valstybės narės, remdamosi Europos 
Sąjungos programa, turėtų tvarkyti 
surinktus duomenis ir leisti jais naudotis 
galutiniams mokslinių duomenų 
vartotojams. Į duomenų rinkimo veiklą 
turėtų būti labiau įtraukiamos regioninės 
valdžios institucijos. Be to, valstybės narės 
turėtų bendradarbiauti tarpusavyje ir derinti 
duomenų rinkimo veiklą. Prireikus 
valstybės narės turėtų bendradarbiauti ir su 
trečiosiomis tos pačios jūros baseino 
šalimis duomenų rinkimo srityje.

Or. es

Pakeitimas 480
George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) Valstybės narės, remdamosi Europos 
Sąjungos programa, turėtų tvarkyti
surinktus duomenis ir leisti jais naudotis 
galutiniams mokslinių duomenų 
vartotojams. Be to, valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti tarpusavyje ir derinti
duomenų rinkimo veiklą. Prireikus 
valstybės narės turėtų bendradarbiauti ir su 
trečiosiomis tos pačios jūros baseino 
šalimis duomenų rinkimo srityje.

(36) Valstybės narės, remdamosi Europos 
Sąjungos programa, tvarko surinktus 
duomenis ir leidžia jais naudotis 
galutiniams mokslinių duomenų 
vartotojams. Be to, valstybės narės
bendradarbiauja tarpusavyje ir derina
duomenų rinkimo veiklą. Prireikus 
valstybės narės turėtų bendradarbiauti ir su 
trečiosiomis tos pačios jūros baseino 
šalimis duomenų rinkimo srityje.

Or. en
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Pakeitimas 481
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) Į politiką orientuotas žuvininkystės 
mokslas turėtų būti paremtas nacionaliniu 
lygmeniu priimtomis žuvininkystės 
mokslinių duomenų rinkimo, mokslinių 
tyrimų ir naujovių diegimo programomis, 
suderintomis su kitomis valstybėmis 
narėmis, ir Europos Sąjungos mokslinių 
tyrimų bei inovacijų pagrindų 
priemonėmis.

(37) Į politiką orientuotas žuvininkystės 
mokslas sustiprinamas nacionaliniu 
lygmeniu priimtomis žuvininkystės 
mokslinių duomenų rinkimo, mokslinių 
tyrimų ir naujovių diegimo programomis, 
suderintomis su kitomis valstybėmis 
narėmis, ir Europos Sąjungos mokslinių 
tyrimų bei inovacijų pagrindų 
priemonėmis.

Or. en

Pakeitimas 482
Lucas Hartong

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) Į politiką orientuotas žuvininkystės 
mokslas turėtų būti paremtas nacionaliniu 
lygmeniu priimtomis žuvininkystės 
mokslinių duomenų rinkimo, mokslinių 
tyrimų ir naujovių diegimo programomis, 
suderintomis su kitomis valstybėmis 
narėmis, ir Europos Sąjungos mokslinių 
tyrimų bei inovacijų pagrindų 
priemonėmis.

(37) Į politiką orientuotas žuvininkystės 
mokslas turėtų būti paremtas nacionaliniu 
lygmeniu priimtomis žuvininkystės 
mokslinių duomenų rinkimo, 
nepriklausomų mokslinių tyrimų ir 
naujovių diegimo programomis, 
suderintomis su kitomis valstybėmis 
narėmis, ir Europos Sąjungos mokslinių 
tyrimų bei inovacijų pagrindų 
priemonėmis.

Or. nl

Pakeitimas 483
Maria do Céu Patrão Neves
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Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) Į politiką orientuotas žuvininkystės 
mokslas turėtų būti paremtas nacionaliniu 
lygmeniu priimtomis žuvininkystės 
mokslinių duomenų rinkimo, mokslinių 
tyrimų ir naujovių diegimo programomis, 
suderintomis su kitomis valstybėmis 
narėmis, ir Europos Sąjungos mokslinių 
tyrimų bei inovacijų pagrindų 
priemonėmis.

(37) Į politiką orientuotas žuvininkystės 
mokslas turėtų būti paremtas nacionaliniu 
lygmeniu priimtomis žuvininkystės 
mokslinių duomenų rinkimo, mokslinių 
tyrimų ir naujovių diegimo programomis, 
suderintomis su kitomis valstybėmis 
narėmis, taip pat Europos Sąjungos 
mokslinių tyrimų bei inovacijų pagrindų 
priemonėmis ir Komisijos vykdomu 
reikiamu duomenų derinimu ir 
sisteminimu.

Or. pt

Pakeitimas 484
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) Į politiką orientuotas žuvininkystės 
mokslas turėtų būti paremtas nacionaliniu
lygmeniu priimtomis žuvininkystės 
mokslinių duomenų rinkimo, mokslinių 
tyrimų ir naujovių diegimo programomis, 
suderintomis su kitomis valstybėmis 
narėmis, ir Europos Sąjungos mokslinių 
tyrimų bei inovacijų pagrindų 
priemonėmis.

(37) Į politiką orientuotas žuvininkystės 
mokslas, atsižvelgiant į skirtingus 
teisėkūros galių lygmenis, turėtų būti 
paremtas valstybiniu ir žemesniu lygmeniu 
priimtomis žuvininkystės mokslinių 
duomenų rinkimo, mokslinių tyrimų ir 
naujovių diegimo programomis, 
suderintomis su kitomis valstybėmis 
narėmis, ir Europos Sąjungos mokslinių 
tyrimų bei inovacijų pagrindų 
priemonėmis, tuo būdu sukuriant bendrą 
Sąjungos žuvininkystės sektoriaus 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programą.

Or. es



AM\901580LT.doc 145/164 PE489.437v01-00

LT

Pakeitimas 485
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) Į politiką orientuotas žuvininkystės 
mokslas turėtų būti paremtas nacionaliniu 
lygmeniu priimtomis žuvininkystės 
mokslinių duomenų rinkimo, mokslinių 
tyrimų ir naujovių diegimo programomis, 
suderintomis su kitomis valstybėmis 
narėmis, ir Europos Sąjungos mokslinių 
tyrimų bei inovacijų pagrindų 
priemonėmis.

(37) Į politiką orientuotas žuvininkystės 
mokslas turėtų būti paremtas vietos, 
regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu 
priimtomis žuvininkystės mokslinių 
duomenų rinkimo, mokslinių tyrimų ir 
naujovių diegimo programomis, 
suderintomis su kitomis valstybėmis 
narėmis, ir Europos Sąjungos mokslinių 
tyrimų bei inovacijų pagrindų 
priemonėmis.

Or. es

Pakeitimas 486
George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) Į politiką orientuotas žuvininkystės 
mokslas turėtų būti paremtas nacionaliniu 
lygmeniu priimtomis žuvininkystės 
mokslinių duomenų rinkimo, mokslinių 
tyrimų ir naujovių diegimo programomis, 
suderintomis su kitomis valstybėmis 
narėmis, ir Europos Sąjungos mokslinių 
tyrimų bei inovacijų pagrindų 
priemonėmis.

(37) Į politiką orientuotas žuvininkystės 
mokslas sustiprinamas nacionaliniu 
lygmeniu priimtomis žuvininkystės 
mokslinių duomenų rinkimo, mokslinių 
tyrimų ir naujovių diegimo programomis, 
suderintomis su kitomis valstybėmis 
narėmis, ir Europos Sąjungos mokslinių 
tyrimų bei inovacijų pagrindų 
priemonėmis.

Or. en

Pakeitimas 487
Izaskun Bilbao Barandica



PE489.437v01-00 146/164 AM\901580LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
38 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38a) Kadangi Europos žvejybos pramonė 
– valstybių narių laivynai, veikiantys 
visose jūrose ar ES piliečiams 
investuojant daugelyje šalių, yra svarbi 
tarptautiniu mastu, būtina pagyvinti 
atitinkamų sričių susitarimų sudarymo 
strategiją.

Or. es

Pakeitimas 488
Nikolaos Salavrakos

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) Su trečiosiomis šalimis sudarytais 
tausios žvejybos susitarimais turėtų būti 
užtikrinama, kad Europos Sąjungos 
žvejybos veikla trečiųjų šalių vandenyse 
būtų grindžiama geriausiomis turimomis 
mokslinėmis rekomendacijomis, 
užtikrinant tausų jūrų biologinių išteklių 
naudojimą. Tie susitarimai, pagal kuriuos 
už Sąjungos finansinį įnašą suteikiamos 
išteklių naudojimo teisės, turėtų padėti 
sukurti aukštos kokybės valdymo sistemą, 
garantuojančią, visų pirma, veiksmingas 
stebėsenos, kontrolės ir priežiūros 
priemones.

(39) Su trečiosiomis šalimis sudarytais 
tausios žvejybos susitarimais turėtų būti 
užtikrinama, kad Europos Sąjungos 
žvejybos veikla trečiųjų šalių vandenyse 
būtų grindžiama geriausiomis turimomis 
mokslinėmis rekomendacijomis, 
užtikrinant tausų jūrų biologinių išteklių 
naudojimą ir išsaugojimą. Tie susitarimai, 
pagal kuriuos už Sąjungos finansinį įnašą 
suteikiamos išteklių naudojimo teisės, 
turėtų padėti sukurti aukštos kokybės
mokslinių duomenų rinkimo sistemą ir 
aukštos kokybės valdymo sistemą, 
garantuojančią, visų pirma, veiksmingas 
stebėsenos, kontrolės ir priežiūros 
priemones.

Or. en

Pakeitimas 489
Carmen Fraga Estévez
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Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) Su trečiosiomis šalimis sudarytais 
tausios žvejybos susitarimais turėtų būti 
užtikrinama, kad Europos Sąjungos 
žvejybos veikla trečiųjų šalių vandenyse 
būtų grindžiama geriausiomis turimomis 
mokslinėmis rekomendacijomis, 
užtikrinant tausų jūrų biologinių išteklių 
naudojimą. Tie susitarimai, pagal kuriuos 
už Sąjungos finansinį įnašą suteikiamos 
išteklių naudojimo teisės, turėtų padėti 
sukurti aukštos kokybės valdymo sistemą, 
garantuojančią, visų pirma, veiksmingas 
stebėsenos, kontrolės ir priežiūros 
priemones.

(39) Su trečiosiomis šalimis sudarytais 
tausios žvejybos susitarimais turėtų būti 
užtikrinama, kad Europos Sąjungos 
žvejybos veikla trečiųjų šalių vandenyse 
būtų grindžiama geriausiomis turimomis 
mokslinėmis rekomendacijomis, 
užtikrinant tausų jūrų biologinių išteklių 
naudojimą. Tie susitarimai turėtų padėti 
sukurti aukštos kokybės valdymo sistemą, 
garantuojančią, visų pirma, veiksmingas 
stebėsenos, kontrolės ir priežiūros 
priemones.

Or. es

Pagrindimas

Sąjungos sudaromi susitarimai, be pirmiau nurodyto pavidalo, gali būti paremti žvejybos 
galimybių keitimusi. Jie turėtų būti pripažinti tausios žuvininkystės susitarimais ir jiems turėtų 
būti taikomi tie patys bendri tvarumo tikslai.

Pakeitimas 490
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) Su trečiosiomis šalimis sudarytais 
tausios žvejybos susitarimais turėtų būti 
užtikrinama, kad Europos Sąjungos 
žvejybos veikla trečiųjų šalių vandenyse 
būtų grindžiama geriausiomis turimomis 
mokslinėmis rekomendacijomis, 
užtikrinant tausų jūrų biologinių išteklių 
naudojimą. Tie susitarimai, pagal kuriuos 
už Sąjungos finansinį įnašą suteikiamos 
išteklių naudojimo teisės, turėtų padėti 
sukurti aukštos kokybės valdymo sistemą, 

(39) Su trečiosiomis šalimis sudarytais 
tausios žvejybos susitarimais turėtų būti 
užtikrinama, kad Europos Sąjungos 
žvejybos veikla trečiųjų šalių vandenyse 
būtų grindžiama geriausiomis turimomis 
mokslinėmis rekomendacijomis, 
užtikrinant tausų jūrų biologinių išteklių 
naudojimą ir laikantis UNCLOS 
pertekliaus principo. Tie susitarimai, pagal 
kuriuos už Sąjungos finansinį įnašą 
suteikiamos išteklių naudojimo teisės, 
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garantuojančią, visų pirma, veiksmingas 
stebėsenos, kontrolės ir priežiūros 
priemones.

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

Or. en

Pakeitimas 491
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) Su trečiosiomis šalimis sudarytais 
tausios žvejybos susitarimais turėtų būti 
užtikrinama, kad Europos Sąjungos 
žvejybos veikla trečiųjų šalių vandenyse 
būtų grindžiama geriausiomis turimomis 
mokslinėmis rekomendacijomis, 
užtikrinant tausų jūrų biologinių išteklių 
naudojimą. Tie susitarimai, pagal kuriuos 
už Sąjungos finansinį įnašą suteikiamos 
išteklių naudojimo teisės, turėtų padėti 
sukurti aukštos kokybės valdymo sistemą, 
garantuojančią, visų pirma, veiksmingas 
stebėsenos, kontrolės ir priežiūros 
priemones.

(39) Su trečiosiomis šalimis sudarytais 
tausios žvejybos susitarimais turėtų būti 
užtikrinama, kad Europos Sąjungos 
žvejybos veikla trečiųjų šalių vandenyse 
būtų grindžiama geriausiomis turimomis 
mokslinėmis rekomendacijomis, 
užtikrinant tausų jūrų biologinių išteklių 
naudojimą. Tie susitarimai, pagal kuriuos 
už Sąjungos finansinį įnašą suteikiamos 
išteklių naudojimo teisės, turėtų padėti 
sukurti aukštos kokybės valdymo sistemą, 
garantuojančią, visų pirma, veiksmingas 
stebėsenos, kontrolės ir priežiūros 
priemones, taip pat Europos laivyno 
bendrą vystymą, vykdomą kartu su 
trečiosiomis šalimis, ir ekonominį 
gyvybingumą;

Or. es

Pakeitimas 492
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
39 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39a) Sąjungai sudarant tausios 
žuvininkystės susitarimus su trečiosiomis 
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šalimis, esančiomis tuose pačiose jūrų 
baseinuose, kaip ir atokiausi regionai, ji 
turėtų užtikrinti kad ištekliai būtų 
paskirstomi sąžiningai.

Or. fr

Pakeitimas 493
Lucas Hartong

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) Sąlygos dėl žmogaus teisių 
įtraukimas į tausios žuvininkystės 
susitarimus turėtų būti visiškai suderintas 
su bendraisiais Sąjungos plėtros politikos 
tikslais.

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 494
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) Sąlygos dėl žmogaus teisių 
įtraukimas į tausios žuvininkystės 
susitarimus turėtų būti visiškai suderintas 
su bendraisiais Sąjungos plėtros politikos 
tikslais.

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 495
Izaskun Bilbao Barandica
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Pasiūlymas dėl reglamento
40 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40a) ES ir trečiųjų šalių žuvininkystės 
susitarimais turėtų būti užtikrinama, kad 
aplinkos apsaugos, ekonominiai ir 
socialiniai reikalavimai, taikomi žvejybai, 
kurios produktai importuojami, būtų 
lygiaverčiai Sąjungoje nustatytiems 
reikalavimams, kad Sąjungos produktai 
galėtų vienodomis sąlygomis konkuruoti 
su importuojamais produktais, taip pat 
atsakingu būdu populiarinant socialinio 
ir aplinkos vystymosi modelį. be to, 
trečiųjų šalių produktų konkurencija turi 
būti padaryta sąžininga tiek atitikties 
darbo sąlygų ir aplinkos apsaugos 
standartų aspektu, tiek tuo, kad jie būtų 
pagaminami naudojant teisėtą, 
deklaruojamą ir reguliuojamą žvejybą. 
Todėl atitinkamai trečiųjų šalių ir 
Europos Sąjungos produktams turi būti 
taikomas abipusiškumo principas.

Or. es

Pakeitimas 496
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(41) Pagarba demokratijos principams ir 
žmogaus teisėms, kaip nurodyta 
Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje ir 
kituose svarbiuose tarptautiniuose žmogaus 
teisių dokumentuose, ir teisinės valstybės 
principui turėtų būti būtinas tausios 
žuvininkystės susitarimų elementas, 
įtrauktas kaip speciali sąlyga dėl žmogaus 
teisių, ir, kai tinkama, nustatant 
atitinkamas nuostatas Sąjungos ir AKR 
šalių sudaromuose susitarimuose.
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Or. fr

Pakeitimas 497
Lucas Hartong

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. nl

Pakeitimas 498
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(41) Pagarba demokratijos principams ir 
žmogaus teisėms turėtų būti būtinas tausios 
žuvininkystės susitarimų elementas ir 
turėtų būti galima sustabdyti šių 
susitarimų ir jų įgyvendinimo protokolų 
galiojimą tais atvejais, kai rimtai 
pažeidžiami šie principai. Taip pat būtina, 
kad prieš sudarant susitarimą Sąjungos 
šalys partnerės būtų tiksliai ir visapusiškai 
informuojamos apie visų susitarimo šalių 
teises ir įsipareigojimus. AKR šalių atveju 
nustatyta, kad Kotonu susitarimo 8, 9 ir 
96 straipsniai yra atitinkamų teisės 
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nuostatų, privalomų Sąjungai ir jos 
partneriams, teisinis pagrindas, ir kad 
šiuo atveju nereikia nustatyti atskirų 
sąlygų.

Or. fr

Pakeitimas 499
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(41) Pagarba demokratijos principams ir 
žmogaus teisėms, kaip nurodyta 
Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje ir 
kituose svarbiuose tarptautiniuose žmogaus 
teisių dokumentuose, ir teisinės valstybės 
principui yra dalis tausios žuvininkystės 
susitarimų, į kuriuos, kai pagrįsta, gali 
būti įtraukta speciali sąlyga dėl žmogaus 
teisių, deranti su Sąjungos vystymosi 
tikslais.

Or. pt

Pakeitimas 500
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
41 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41a) Turėtų būti sukurta skaidri visų 
Sąjungos ir jos kaimynystėje esančių 
trečiųjų šalių žuvininkystės srities 
konsultavimosi siekiant keistis žvejybos 
galimybėmis ir jas paskirstyti, arba jų 
laivams suteikti galimybę žvejoti jų 
atitinkamuose vandenyse, sistema.

Or. fr
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Pakeitimas 501
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
41 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41a) Siekdama sustiprinti 
bendradarbiavimą su kaimyninėmis 
šalimis ir pagerinti bendrų išteklių 
valdymą, Sąjunga turėtų su tomis šalimis 
sudaryti bendradarbiavimo tausios 
žuvininkystės srityje susitarimus.

Or. es

Pakeitimas 502
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
41 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41b) Dėl Sąjungos ir trečiųjų šalių 
sudaromų žuvininkystės susitarimų dėl 
tarpusavio santykių žvejybos klausimais 
turi vykti metinės konsultacijos, tačiau 
juose nepateikiama jokia tiksli ir konkreti 
procedūra, pagal kurią Komisiją jas 
įgyvendintų. Todėl Tarybai turėtų būti 
leidžiama pateikti Komisijai metines 
rekomendacijas dėl jos rengiamų 
konsultacijų valdymo.

Or. fr

Pakeitimas 503
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
41 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41b) Dėl rimtos piratavimo problemos, su 
kuria susiduria pagal dvišalius ir 
daugiašalius susitarimus trečiosiose 
šalyse žvejojantys Europos laivai, turėtų 
būti sustiprintos priemonės ir operacijos, 
siekiant apsaugoti šiuos žvejybos laivus, 
kurie yra ypač pažeidžiami dėl piratavimo.

Or. es

Pakeitimas 504
Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 505
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(42) Akvakultūra turėtų padėti plėsti tvarų 
maisto gamybos potencialą visoje 
Sąjungoje, kad būtų užtikrintas ilgalaikis 
Europos piliečių aprūpinimas maistu, 
mažinamas žvejybos ir akvakultūros 
produktų importas į Europos Sąjungą ir 
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tenkinimo. prisidedama prie didėjančio vandens 
gyvūnų kilmės maisto produktų poreikio 
pasaulyje tenkinimo.

Or. pt

Pakeitimas 506
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 507
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(42) Akvakultūra, su sąlyga, kad
skatinamos rūšies akvakultūra būtų tausi 
ar ekstensyvi, gali padėti išsaugoti tvarų 
maisto gamybos potencialą visoje 
Sąjungoje, kad būtų užtikrintas ilgalaikis 
Europos piliečių aprūpinimas maistu ir 
prisidėta prie didėjančio vandens gyvūnų 
kilmės maisto produktų poreikio pasaulyje 
tenkinimo.

Or. es



PE489.437v01-00 156/164 AM\901580LT.doc

LT

Pakeitimas 508
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
42 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42a) Akvakultūra sudaro galimybių 
aplinkai nekenkiančiomis sąlygomis teikti 
sveikus, saugius ir aukštos kokybės 
produktus ir, kaip stabilizuojantis 
faktorius, gali prisidėti prie užimtumo 
daugelyje Europos regionų, daugiau ar 
mažiau priklausančių nuo žvejybos.

Or. pt

Pakeitimas 509
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(44) Žuvininkystės ir akvakultūros veiklos 
aspektu bendra žuvininkystės politika 
turėtų būti remiama 2020 m. Europos 
strategija dėl pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategija ir padedama 
siekti šioje strategijoje nustatytų tikslų.

Or. pt

Pakeitimas 510
Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
44 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44a) Turėtų būti nustatytos neprivalomos 
gairės dėl bendros žuvininkystės ir 
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akvakultūros politikos socialinio aspekto, 
siekiant, kad žmonės taptų svarbiausiu 
politikos aspektu, ir kad Sąjungoje būtų 
sukurtos minimalios žuvininkystės ir 
akvakultūros sektoriaus socialinės 
taisyklės, visų pirma siekiant darnos su 
Sąjungos saugumo sąlygomis ir gyvenimo 
ir darbo sąlygomis, bei užtikrinant 
mokymus ir galimybę įgyti profesiją.

Or. fr

Pakeitimas 511
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
44 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44a) Reikia turėti omenyje ir pabrėžti, 
kad moterys atlieka didžiulį darbą 
žvejybos srityje, kuris istoriškai ne tik turi 
pridėtinės vertės, tačiau, kaip, pvz., 
moterų tinklų gamintojų, uosto 
darbuotojų ir pakuotojų atveju, taip pat 
sudaro labai svarbią paties žuvininkystės 
sektoriaus dalį.

Or. es

Pakeitimas 512
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
44 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44a) Turėtų būti nustatytos gairės dėl 
bendros žuvininkystės ir akvakultūros 
politikos socialinio aspekto, siekiant, kad 
žmonės taptų svarbiausiu politikos 
aspektu, ir kad Sąjungoje būtų sukurtos 
minimalios žuvininkystės ir akvakultūros 
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sektoriaus socialinės taisyklės, visų pirma 
siekiant darnos su Sąjungos saugumo 
sąlygomis ir gyvenimo ir darbo sąlygomis, 
bei užtikrinant mokymus ir galimybę įgyti 
profesiją.

Or. fr

Pakeitimas 513
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) reikėtų parengti Sąjungos strategines 
gaires nacionalinės strategijos planams 
sudaryti, kad padidėtų akvakultūros 
sektoriaus konkurencingumas, būtų 
remiamas jos vystymas ir inovacijos, 
skatinama bei įvairinama ekonominė 
veikla, gerinama pakrantės regionų ir 
kaimo vietovių gyvenimo kokybė; be to, 
reikėtų nustatyti valstybių narių keitimosi 
informacija ir geriausia patirtimi 
mechanizmus, taikant atvirą nacionalinių 
priemonių, susijusių su verslo sauga, 
galimybe naudotis Europos Sąjungos 
vandenimis bei erdve ir administraciniu 
licencijų išdavimo supaprastinimu, 
derinimo metodą.

(45) reikėtų parengti su esamais 
apribojimais kiekvienoje valstybėje narėje 
suderintas Sąjungos strategines gaires 
nacionalinės strategijos planams sudaryti, 
kad padidėtų akvakultūros sektoriaus 
konkurencingumas, būtų remiamas jos 
vystymas ir inovacijos, skatinama 
ekonominė veikla ir padidinta gamyba,
kurioje naudojamos kiekvienai šaliai 
geriausiai pritaikytos rūšys ir gamybos 
metodai, gerinama pakrantės regionų ir 
kaimo vietovių gyvenimo kokybė; be to, 
reikėtų nustatyti valstybių narių keitimosi 
informacija ir geriausia patirtimi 
mechanizmus, taikant atvirą nacionalinių 
priemonių, susijusių su verslo sauga, 
galimybe naudotis Europos Sąjungos 
vandenimis bei erdve ir administraciniu 
licencijų išdavimo ar koncesijų suteikimo
supaprastinimu, derinimo metodą.

Or. pt

Pakeitimas 514
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) reikėtų parengti Sąjungos strategines 
gaires nacionalinės strategijos planams 
sudaryti, kad padidėtų akvakultūros
sektoriaus konkurencingumas, būtų 
remiamas jos vystymas ir inovacijos, 
skatinama bei įvairinama ekonominė 
veikla, gerinama pakrantės regionų ir 
kaimo vietovių gyvenimo kokybė; be to, 
reikėtų nustatyti valstybių narių keitimosi 
informacija ir geriausia patirtimi 
mechanizmus, taikant atvirą nacionalinių 
priemonių, susijusių su verslo sauga,
galimybe naudotis Europos Sąjungos 
vandenimis bei erdve ir administraciniu 
licencijų išdavimo supaprastinimu, 
derinimo metodą.

(45) Reikėtų parengti Sąjungos strategines 
gaires nacionalinės strategijos planams 
sudaryti, kad padidėtų ekstensyvios
akvakultūros konkurencingumas, būtų 
remiamas jos vystymas ir inovacijos, 
skatinama ekonominė veikla, gerinama 
pakrantės regionų ir kaimo vietovių 
gyvenimo kokybė. Be to, reikėtų nustatyti 
valstybių narių keitimosi informacija ir 
geriausia patirtimi mechanizmus, taikant 
atvirą nacionalinių priemonių, susijusių su 
verslo sauga ir galimybe naudotis Europos 
Sąjungos vandenimis bei erdve, derinimo 
metodą

Or. es

Pakeitimas 515
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) reikėtų parengti Sąjungos strategines 
gaires nacionalinės strategijos planams 
sudaryti, kad padidėtų akvakultūros 
sektoriaus konkurencingumas, būtų 
remiamas jos vystymas ir inovacijos, 
skatinama bei įvairinama ekonominė 
veikla, gerinama pakrantės regionų ir 
kaimo vietovių gyvenimo kokybė; be to, 
reikėtų nustatyti valstybių narių keitimosi 
informacija ir geriausia patirtimi 
mechanizmus, taikant atvirą nacionalinių 
priemonių, susijusių su verslo sauga, 
galimybe naudotis Europos Sąjungos 
vandenimis bei erdve ir administraciniu 
licencijų išdavimo supaprastinimu, 
derinimo metodą.

(45) reikėtų parengti Sąjungos strategines 
gaires nacionalinės strategijos planams 
sudaryti, kad padidėtų akvakultūros 
sektoriaus konkurencingumas, būtų 
remiamas jos vystymas ir inovacijos, 
skatinama bei įvairinama ekonominė 
veikla, gerinama pakrantės regionų ir 
kaimo vietovių gyvenimo kokybė; be to, 
reikėtų nustatyti keitimosi informacija ir 
geriausia patirtimi mechanizmus, taikant 
atvirą regioninių ir nacionalinių 
priemonių, susijusių su verslo sauga, 
galimybe naudotis Europos Sąjungos 
vandenimis bei erdve ir administraciniu 
licencijų išdavimo supaprastinimu, 
derinimo metodą.
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Or. es

Pakeitimas 516
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 517
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(46) Dėl ypatingo akvakultūros pobūdžio ir 
didžiulės jos įvairovės visose valstybėse 
narėse būtina, kad akvakultūros valdymas 
ir plėtojimas būtų vykdomas pagal 
kiekvienos valstybės narės teisinę sistemą, 
o Sąjunga turėtų skatinti akvakultūros 
plėtojimą, valdymo necentralizuojant
Sąjungos lygiu.

Or. en

Pakeitimas 518
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
46 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46a) Atsižvelgiant į atokiausių regionų 
ypatybes, visų pirma į jų geografinį 
atokumą ir žvejybos svarbą jų 
ekonomikai, turėtų būti sukurtas 
atokiausių regionų patariamasis 
komitetas, kurį sudarytų trys pakomitečiai 
(Pietvakarių vandenų pakomitetis, 
Pietvakarių Indijos vandenyno vandenų 
pakomitetis, Antilų salų ir Gvianos 
baseino vandenų pakomitetis). Šis 
patariamasis komitetas padėtų prisidėti 
prie priemonių kovojant su neteisėta, 
nedeklaruojama ir nevaldoma žvejyba 
pasaulyje.

Or. fr

Pakeitimas 519
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
46 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46b) Atsižvelgiant į žvejybos vidaus 
vandenyse ypatumus, ypač su ja susijusį 
didelį darbo vietų skaičių, tiesioginius ar 
netiesioginius šiai žvejybai kylančius 
pavojus, jai skiriamo dėmesio trūkumą ir 
jos kompetenciją rūšių ir vandens 
aplinkos klausimais, turėtų būti sukurtas 
patariamasis vidaus vandenų žvejybos 
regionų komitetas. Šis komitetas padės 
žvejybos subjektams kolektyviai 
susiorganizuoti taikant ekosistemos 
požiūrį.

Or. fr

Pakeitimas 520
Patrice Tirolien
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Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) Būtina padidinti Sąjungos 
žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus 
konkurencingumą, raginti supaprastinti 
tvarką siekiant pagerinti gamybos valdymą 
sektoriuje ir jo rinkodaros veiklą; bendru 
žuvininkystės ir akvakultūros produktų 
rinkos organizavimu turėtų būti 
užtikrinamos vienodos sąlygos visiems 
žuvininkystės ir akvakultūros produktams, 
kuriais prekiaujama Europos Sąjungoje, 
suteikiama geresnė galimybė vartotojams 
rinktis remiantis informacija, remiamas 
atsakingas vartojimas ir gerinamos 
ekonominės žinios ir supratimas apie 
Europos Sąjungos rinkas visoje tiekimo 
grandinėje.

(47) Būtina padidinti Sąjungos 
žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus 
konkurencingumą, raginti supaprastinti 
tvarką siekiant pagerinti gamybos valdymą 
sektoriuje ir jo rinkodaros veiklą; bendru 
žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos 
organizavimu turėtų būti užtikrinamos 
vienodos sąlygos visiems žvejybos ir 
akvakultūros Europos Sąjungos ar trečiųjų 
šalių kilmės produktams, kuriais 
prekiaujama, suteikiama geresnė galimybė 
vartotojams rinktis remiantis informacija, 
remiamas atsakingas vartojimas ir 
gerinamos ekonominės žinios ir supratimas 
apie Europos Sąjungos rinkas visoje 
tiekimo grandinėje. Į skyrių dėl bendro 
žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos 
organizavimo turėtų būti įtrauktos 
nuostatos, pagal kurias žuvininkystės ir 
akvakultūros produktai privalėtų atitikti 
tarptautiniu mastu pripažintus socialinius 
ir aplinkos apsaugos standartus.

arba fr

Pakeitimas 521
Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) Būtina padidinti Sąjungos 
žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus 
konkurencingumą, raginti supaprastinti 
tvarką siekiant pagerinti gamybos valdymą 
sektoriuje ir jo rinkodaros veiklą; bendru 
žuvininkystės ir akvakultūros produktų 
rinkos organizavimu turėtų būti 
užtikrinamos vienodos sąlygos visiems 

(47) Būtina padidinti Sąjungos 
žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus 
konkurencingumą, raginti supaprastinti 
tvarką siekiant pagerinti gamybos valdymą 
sektoriuje ir jo rinkodaros veiklą; bendru 
žuvininkystės ir akvakultūros produktų 
rinkos organizavimu turėtų būti 
užtikrinamos vienodos sąlygos visiems 
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žuvininkystės ir akvakultūros produktams, 
kuriais prekiaujama Europos Sąjungoje, 
suteikiama geresnė galimybė vartotojams 
rinktis remiantis informacija, remiamas 
atsakingas vartojimas ir gerinamos 
ekonominės žinios ir supratimas apie 
Europos Sąjungos rinkas visoje tiekimo 
grandinėje.

žuvininkystės ir akvakultūros produktams, 
kuriais prekiaujama Europos Sąjungoje, 
suteikiama geresnė galimybė vartotojams 
rinktis remiantis informacija, remiamas 
atsakingas vartojimas ir gerinamos 
ekonominės žinios ir supratimas apie 
Europos Sąjungos rinkas visoje tiekimo 
grandinėje. Bendram rinkos 
organizavimui taip pat turėtų būti 
sukurtos priemonės, pagal kurias būtų 
galima prisitaikyti prie pasikeitimų 
rinkoje, atsižvelgiant į išteklių padėtį ir 
ypač siekiant pasiekti didžiausią galimą 
tausios žvejybos laimikį. Galiausiai, jis 
turi palengvinti sektorių struktūrizavimą 
ir šių sektorių tiekimo ir vartotojų 
grandžių ryšius.

Or. fr

Pakeitimas 522
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) Būtina padidinti Sąjungos 
žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus 
konkurencingumą, raginti supaprastinti 
tvarką siekiant pagerinti gamybos valdymą 
sektoriuje ir jo rinkodaros veiklą; bendru 
žuvininkystės ir akvakultūros produktų 
rinkos organizavimu turėtų būti 
užtikrinamos vienodos sąlygos visiems 
žuvininkystės ir akvakultūros produktams, 
kuriais prekiaujama Europos Sąjungoje, 
suteikiama geresnė galimybė vartotojams 
rinktis remiantis informacija, remiamas 
atsakingas vartojimas ir gerinamos 
ekonominės žinios ir supratimas apie 
Europos Sąjungos rinkas visoje tiekimo 
grandinėje.

(47) Būtina padidinti Sąjungos 
žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus 
konkurencingumą, raginti supaprastinti
administracinę tvarką siekiant pagerinti 
gamybos valdymą sektoriuje ir jo 
rinkodaros veiklą; Prekybos požiūriu labai 
svarbu suderinti taisykles dėl mokėjimų 
ES gamintojams, kad jie būtų vykdomi per 
30 dienų nuo produktų pristatymo dienos. 
Bendru žuvininkystės ir akvakultūros 
produktų rinkos organizavimu turėtų būti 
užtikrinamos vienodos sąlygos visiems 
žuvininkystės ir akvakultūros produktams, 
kuriais prekiaujama Europos Sąjungoje,
nustačius ženklą, skiriantį Bendrijos 
produktus nuo importuojamų produktų,
suteikiama geresnė galimybė vartotojams 
rinktis remiantis informacija, remiamas 
atsakingas vartojimas ir gerinamos 
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ekonominės žinios ir supratimas apie 
Europos Sąjungos rinkas visoje tiekimo 
grandinėje.

Or. pt

Pakeitimas 523
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) Būtina padidinti Sąjungos 
žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus 
konkurencingumą, raginti supaprastinti 
tvarką siekiant pagerinti gamybos valdymą 
sektoriuje ir jo rinkodaros veiklą; bendru 
žuvininkystės ir akvakultūros produktų 
rinkos organizavimu turėtų būti 
užtikrinamos vienodos sąlygos visiems 
žuvininkystės ir akvakultūros produktams, 
kuriais prekiaujama Europos Sąjungoje, 
suteikiama geresnė galimybė vartotojams 
rinktis remiantis informacija, remiamas 
atsakingas vartojimas ir gerinamos 
ekonominės žinios ir supratimas apie 
Europos Sąjungos rinkas visoje tiekimo 
grandinėje.

(47) Būtina padidinti Sąjungos 
žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus 
konkurencingumą, raginti supaprastinti 
tvarką siekiant pagerinti gamybos valdymą 
sektoriuje ir jo rinkodaros veiklą; bendru 
žuvininkystės ir akvakultūros produktų 
rinkos organizavimu turėtų būti 
užtikrinamos vienodos sąlygos visiems 
žuvininkystės ir akvakultūros produktams, 
kuriais prekiaujama Europos Sąjungoje, 
suteikiama geresnė galimybė vartotojams 
rinktis remiantis informacija, paremta 
atsekamumu, remiamas atsakingas 
vartojimas ir gerinamos ekonominės žinios 
ir supratimas apie Europos Sąjungos rinkas 
visoje tiekimo grandinėje.

Or. es


