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Pakeitimas 1310
Carmen Fraga Estévez

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) socialinio ir ekonominio poveikio 
tyrimas, kuris apima įvairias alternatyvas 
ir tvarkaraščius, taip pat galimus 
trumpalaikius praradimus, susijusius su 
veikla, kuri priklauso nuo kiekvieno 
žvejybos rajono;

Or. es

Pakeitimas 1311
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) nuostatos dėl sistemingo žvejybos 
galimybių mažinimo, kai turimi 
kokybiniai ar kiekybiniai žvejybos 
duomenys pablogėja;

Or. en

Pakeitimas 1312
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) techninės priemonės, įskaitant 
nepageidaujamų žuvų sužvejojimo 

Išbraukta.
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panaikinimą;

Or. en

Pagrindimas

Perkelta į kitą, naują 11a straipsnį, išdėstytą toliau.

Pakeitimas 1313
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) techninės priemonės, įskaitant 
nepageidaujamų žuvų sužvejojimo
panaikinimą;

e) techninės priemonės, įskaitant didelį
nepageidaujamų žuvų sužvejojimo
sumažinimą;

Or. fr

Pakeitimas 1314
Carmen Fraga Estévez

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) techninės priemonės, įskaitant 
nepageidaujamų žuvų sužvejojimo 
panaikinimą;

e) techninės priemonės, taikomos siekiant 
šio reglamento 15 straipsnyje numatytų 
tikslų;

Or. es

Pagrindimas

Šios dalies turinys neturėtų paveikti pagal 15 straipsnį nustatytų priemonių dėl žuvų išmetimo 
į jūrą.
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Pakeitimas 1315
Dolores García-Hierro Caraballo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) techninės priemonės, įskaitant 
nepageidaujamų žuvų sužvejojimo
panaikinimą;

e) techninės priemonės, įskaitant
laipsnišką nepageidaujamų žuvų 
sužvejojimo sumažinimą;

Or. es

Pakeitimas 1316
Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) techninės priemonės, įskaitant 
nepageidaujamų žuvų sužvejojimo 
panaikinimą;

e) techninės priemonės, įskaitant 
nepageidaujamų žuvų sužvejojimo
sumažinimą ir, kai įmanoma, laipsnišką 
išmetimo į jūrą panaikinimą pagal 
išmetimo į jūrą valdymo planus;

Or. fr

Pakeitimas 1317
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) techninės priemonės, įskaitant 
nepageidaujamų žuvų sužvejojimo 
panaikinimą;

e) išsaugojimo ir techninės priemonės, 
įskaitant nepageidaujamų žuvų 
sužvejojimo vengimą ir panaikinimą ir 
būtinųjų žuvų buveinių apsaugą;

Or. en
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Pakeitimas 1318
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) techninės priemonės, įskaitant
nepageidaujamų žuvų sužvejojimo 
panaikinimą;

e) techninės priemonės, įskaitant
didžiausią išmetimo į jūrą sumažinimą 
pagal išmetimo į jūrą valdymo planus;

Or. es

Pakeitimas 1319
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) techninės priemonės, įskaitant 
nepageidaujamų žuvų sužvejojimo 
panaikinimą;

e) techninės priemonės, įskaitant 
nepageidaujamų žuvų sužvejojimo 
panaikinimą ir žvejybos veiklos apribojimą 
tam tikrose zonose ir (arba) tam tikrais 
laikotarpiais;

Or. en

Pakeitimas 1320
Luis Manuel Capoulas Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) techninės priemonės, įskaitant 
nepageidaujamų žuvų sužvejojimo
panaikinimą;

e) techninės ir išsaugojimo priemonės, 
įskaitant nepageidaujamų žuvų 
sužvejojimo sumažinimą;
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Or. pt

Pakeitimas 1321
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) techninės priemonės, įskaitant
nepageidaujamų žuvų sužvejojimo 
panaikinimą;

e) išsamus techninių priemonių, skirtų
nepageidaujamų ir neleidžiamų žvejoti 
komercinių ir nekomercinių rūšių žuvų
sužvejojimui panaikinti per trejus metus 
nuo daugiamečio plano įsigaliojimo 
dienos, rinkinys;

Or. en

Pakeitimas 1322
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) techninės priemonės, įskaitant 
nepageidaujamų žuvų sužvejojimo 
panaikinimą;

e) techninės priemonės, įskaitant 
nepageidaujamų žuvų sužvejojimo
sumažinimą ir, jei įmanoma, laipsnišką
panaikinimą;

Or. pt

Pakeitimas 1323
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) techninės priemonės, įskaitant 
nepageidaujamų žuvų sužvejojimo 
panaikinimą;

e) techninės priemonės, įskaitant
didžiausią išmetimo į jūrą sumažinimą ir, 
jei įmanoma, nepageidaujamų žuvų 
sužvejojimo panaikinimą;

Or. el

Pakeitimas 1324
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) techninės priemonės, įskaitant
nepageidaujamų žuvų sužvejojimo 
panaikinimą;

e) techninės priemonės, įskaitant:

Or. es

Pakeitimas 1325
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) techninės priemonės, įskaitant 
nepageidaujamų žuvų sužvejojimo 
panaikinimą;

e) techninės priemonės, įskaitant 
nepageidaujamų žuvų sužvejojimo
sumažinimą ir, kai įmanoma, laipsnišką 
išmetimo į jūrą panaikinimą pagal 
išmetimo į jūrą valdymo planus;

Or. fr

Pakeitimas 1326
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies e punkto i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) priemonės, kuriomis siekiama padėti 
išlaikyti ar atkurti biologiškai saugų žuvų 
išteklių dydį tobulinant atranką pagal dydį 
ir, jei tinkama, pagal rūšis;

Or. es

Pakeitimas 1327
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) laipsniško nepageidaujamų žuvų 
sužvejojimo panaikinimo priemonės ir 
(arba)

Or. es

Pakeitimas 1328
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies e punkto iii papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) sužvejojamų per mažo dydžio individų 
kiekio mažinimo priemonės ir (arba)

Or. es

Pakeitimas 1329
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies e punkto iv papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) žvejybos įrankių poveikio ekosistemai 
ir aplinkai mažinimo priemonės, ypač 
siekiant apsaugoti biologiškai 
pažeidžiamus išteklius ir buveines.

Or. es

Pakeitimas 1330
Kriton Arsenis, Guido Milana

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) priemonės, skirtos Direktyvos 
92/43/EEB II ir IV prieduose išvardytoms 
rūšims apsaugoti nuo žvejybos veiklos 
poveikio;

Or. en

Pakeitimas 1331
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) priemonės, kuriomis sudaromos 
sąlygos įvykdyti įpareigojimą užtikrinti, 
kad visos sužvejotos žuvys būtų 
iškraunamos;

Or. es
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Pakeitimas 1332
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) kiekybiniai rodikliai, susiję su 
periodišku pažangos, padarytos 
įgyvendinant daugiamečio plano tikslus, 
stebėjimu ir vertinimu;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Perkelta į kitą, naują 11a straipsnį, išdėstytą toliau.

Pakeitimas 1333
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) kiekybiniai rodikliai, susiję su 
periodišku pažangos, padarytos 
įgyvendinant daugiamečio plano tikslus, 
stebėjimu ir vertinimu;

f) kiekybiniai biologiniai, ekonominiai ir 
socialiniai rodikliai, susiję su periodišku 
pažangos, padarytos įgyvendinant 
daugiamečio plano tikslus, stebėjimu ir 
vertinimu;

Or. fr

Pakeitimas 1334
Carmen Fraga Estévez

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) kiekybiniai rodikliai, susiję su f) kiekybiniai rodikliai, įskaitant 
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periodišku pažangos, padarytos 
įgyvendinant daugiamečio plano tikslus, 
stebėjimu ir vertinimu;

socialinius ir ekonominius padarinius,
susiję su periodišku pažangos, padarytos 
įgyvendinant daugiamečio plano tikslus, 
stebėjimu ir vertinimu;

Or. es

Pakeitimas 1335
Dolores García-Hierro Caraballo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) kiekybiniai rodikliai, susiję su 
periodišku pažangos, padarytos 
įgyvendinant daugiamečio plano tikslus, 
stebėjimu ir vertinimu;

f) kiekybiniai rodikliai, susiję su periodišku 
pažangos, padarytos įgyvendinant 
daugiamečio plano tikslus, stebėjimu ir 
vertinimu, ir galimi jos socialiniai ir 
ekonominiai padariniai;

Or. es

Pakeitimas 1336
Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) kiekybiniai rodikliai, susiję su 
periodišku pažangos, padarytos 
įgyvendinant daugiamečio plano tikslus, 
stebėjimu ir vertinimu;

f) kiekybiniai biologiniai, ekonominiai ir 
socialiniai rodikliai, susiję su periodišku 
pažangos, padarytos įgyvendinant 
daugiamečio plano tikslus, stebėjimu ir 
vertinimu;

Or. fr

Pakeitimas 1337
Luis Manuel Capoulas Santos
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) kiekybiniai rodikliai, susiję su 
periodišku pažangos, padarytos 
įgyvendinant daugiamečio plano tikslus, 
stebėjimu ir vertinimu;

f) kiekybiniai rodikliai, susiję su periodišku 
pažangos, ypač socialiniu ir ekonominiu 
požiūriu, padarytos įgyvendinant 
daugiamečio plano tikslus, stebėjimu ir 
vertinimu;

Or. pt

Pakeitimas 1338
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) kiekybiniai rodikliai, susiję su 
periodišku pažangos, padarytos 
įgyvendinant daugiamečio plano tikslus, 
stebėjimu ir vertinimu;

f) kiekybiniai rodikliai, susiję su periodišku 
pažangos, padarytos įgyvendinant 
daugiamečio plano socialinius, 
ekonominius ir aplinkos tikslus, stebėjimu 
ir vertinimu;

Or. es

Pakeitimas 1339
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) kiekybiniai rodikliai, susiję su 
periodišku pažangos, padarytos 
įgyvendinant daugiamečio plano tikslus, 
stebėjimu ir vertinimu;

f) kiekybiniai rodikliai, susiję su periodišku 
pažangos, padarytos įgyvendinant 
daugiamečio plano tikslus, stebėjimu ir 
vertinimu, ir socialiniai bei ekonominiai 
padariniai;

Or. es
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Pakeitimas 1340
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) konkrečios priemonės ir tikslai, susiję 
su anadrominių ir katadrominių rūšių 
žuvų gyvenimo ciklo dalimi, praleista 
gėluose vandenyse;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Perkelta į kitą, naują 11a straipsnį, išdėstytą toliau.

Pakeitimas 1341
Kriton Arsenis, Guido Milana

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) tikslai, susiję su kitais gyvaisiais 
vandens ištekliais ir jūrų ekosistemų 
išsaugojimo būklės išlaikymu arba 
gerinimu;

Or. en

Pakeitimas 1342
Guido Milana, Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) įsteigti žuvų išteklių atkūrimo zonas; 

Or. it

Pakeitimas 1343
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) žvejybos poveikio ekosistemai 
maksimalus mažinimas;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Perkelta į kitą, naują 11a straipsnį, išdėstytą toliau.

Pakeitimas 1344
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) žvejybos poveikio ekosistemai 
maksimalus mažinimas;

h) žvejybos poveikio ekosistemai 
maksimalus mažinimas užtikrinant tausų 
veiklos plėtojimą;

Or. fr

Pakeitimas 1345
Carmen Fraga Estévez
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) žvejybos poveikio ekosistemai 
maksimalus mažinimas;

h) nepageidaujamo žvejybos poveikio 
ekosistemai mažinimas;

Or. es

Pagrindimas

Vienintelis būdas sumažinti žvejybos poveikį būtų nežvejoti.

Pakeitimas 1346
Dolores García-Hierro Caraballo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) žvejybos poveikio ekosistemai 
maksimalus mažinimas;

h) nepageidaujamo žvejybos poveikio 
ekosistemai maksimalus mažinimas;

Or. es

Pakeitimas 1347
Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) žvejybos poveikio ekosistemai 
maksimalus mažinimas;

h) žvejybos poveikio ekosistemai 
maksimalus mažinimas užtikrinant tausų 
jos veiklos plėtojimą;

Or. fr
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Pakeitimas 1348
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) žvejybos poveikio ekosistemai 
maksimalus mažinimas;

(h) nepageidaujamo žvejybos poveikio 
ekosistemai maksimalus mažinimas;

Or. es

Pakeitimas 1349
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) žvejybos poveikio ekosistemai 
maksimalus mažinimas;

h) nepageidaujamo žvejybos poveikio 
ekosistemai maksimalus mažinimas;

Or. es

Pakeitimas 1350
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) galimų socialinių ir ekonominių 
padarinių tyrimai;

Or. el

Pakeitimas 1351
Dolores García-Hierro Caraballo
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) apsaugos priemonės ir jų panaudojimo 
kriterijai;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1352
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) apsaugos priemonės ir jų panaudojimo 
kriterijai;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Perkelta į kitą, naują 11a straipsnį, išdėstytą toliau.

Pakeitimas 1353
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) apsaugos priemonės ir jų panaudojimo 
kriterijai;

Išbraukta.

Or. es
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Pakeitimas 1354
Kriton Arsenis, Guido Milana

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) apsaugos priemonės ir jų panaudojimo 
kriterijai;

i) apsaugos priemonės, jų panaudojimo 
kriterijai ir metinės jų panaudojimo 
ataskaitos, pateikiant išsamius duomenis 
apie taikytas atsargumo priemones ir jų 
veiksmingumo vertinimą;

Or. en

Pakeitimas 1355
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) socialinio ir ekonominio poveikio 
tyrimai;

Or. es

Pakeitimas 1356
Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) atitinkamiems žvejybos rajonams 
parengtuose planuose numatytų 
priemonių socialinis ir ekonominis 
poveikis;

Or. fr
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Pakeitimas 1357
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) reikalavimus atitinkančių 
suinteresuotųjų subjektų, dalyvaujančių 
rengiant ir įgyvendinant daugiamečius 
planus, sąrašas;

Or. en

Pakeitimas 1358
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) parama galutiniam ar laikinam veiklos 
ir laivų eksploatacijos nutraukimui;

Or. es

Pakeitimas 1359
Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) mokslininkams ir žvejams skiriamos 
duomenų rinkimo ir mokslinių elgesio 
tyrimų vykdymo priemonės siekiant 
išplėsti atitinkamas žinias apie 
ekosistemą;
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Or. en

Pagrindimas

Užtikrinti žvejų vaidmenį rengiant mokslines rekomendacijas, siekiant pagerinti mokslinių 
rekomendacijų kokybę ir neleisti, kad žvejojant netausiai būtų pateikiamas pasiteisinimas, kad 
jos netikslios.

Pakeitimas 1360
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies i b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ib) žvejybos pajėgumų ir poveikio aplinkai 
vertinimas. Šiuo vertinimu turėtų būti 
remiamasi patvirtinant selektyvesnių 
žvejybos įrankių ir žvejybos metodų, 
turinčių mažesnį poveikį jūrų ekosistemai, 
naudojimą;

Or. en

Pakeitimas 1361
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies i c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ic) veiksmingos netikslinių ar 
nepageidaujamų rūšių priegaudos 
priežiūros ir kontrolės priemonės;

Or. en

Pakeitimas 1362
Kriton Arsenis
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies i d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

id) procedūros, skiriamos taikant 
proporcingas, atgrasios ir veiksmingas 
sankcijas už reikalavimų nesilaikymą.

Or. en

Pakeitimas 1363
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(j) visos kitos daugiamečių planų tikslams 
pasiekti tinkančios priemonės.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Perkelta į kitą, naują 11a straipsnį, išdėstytą toliau.

Pakeitimas 1364
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(j) visos kitos daugiamečių planų tikslams 
pasiekti tinkančios priemonės.

j) atitinkamiems žvejybos rajonams 
parengtuose planuose numatytų 
priemonių socialinio ir ekonominio 
poveikio vertinimas;

Or. fr
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Pagrindimas

Pirminis Komisijos tekstas yra nepakankamai aiškus ir per platus: pagal jį būtų galima 
priimti beprecedentes priemones.

Pakeitimas 1365
Carmen Fraga Estévez

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(j) visos kitos daugiamečių planų tikslams 
pasiekti tinkančios priemonės.

j) visos kitos daugiamečių planų tikslams 
pasiekti tinkančios ir proporcingos
priemonės.

Or. es

Pakeitimas 1366
Dolores García-Hierro Caraballo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(j) visos kitos daugiamečių planų tikslams 
pasiekti tinkančios priemonės.

j) visos kitos daugiamečių planų tikslams 
pasiekti tinkančios ir proporcingos
priemonės.

Or. es

Pakeitimas 1367
Luis Manuel Capoulas Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(j) visos kitos daugiamečių planų tikslams j) visos kitos daugiamečių planų tikslams 
pasiekti tinkančios priemonės, įskaitant 
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pasiekti tinkančios priemonės. galimų neigiamų pasekmių atitinkamų 
pakrančių bendruomenėms socialines ir 
ekonomines švelninimo priemones.

Or. pt

Pakeitimas 1368
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(j) visos kitos daugiamečių planų tikslams 
pasiekti tinkančios priemonės.

j) kompensuojamosios ir gretutinės 
socialinės bei ekonominės  priemonės ir
visos kitos daugiamečių planų tikslams 
pasiekti tinkančios ir proporcingos
priemonės.

Or. es

Pakeitimas 1369
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) išsamios teisėmis grindžiamų valdymo 
sistemų nuostatos, kai laikoma, kad reikia 
taikyti koordinavimo metodą;

Or. en

Pakeitimas 1370
Dolores García-Hierro Caraballo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies j a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) priemonės, kuriomis siekiama švelninti 
socialinius ir ekonominius padarinius jų 
taikymo srityje.

Or. es

Pakeitimas 1371
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) taisyklės, kuriomis sudaromos sąlygos 
įvykdyti įpareigojimą užtikrinti, kad visos 
komerciniais tikslais sužvejotos žuvys 
būtų iškraunamos pagal 15 straipsnio 1 
dalies b punktą;

Or. en

Pakeitimas 1372
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) socialinio ir ekonominio poveikio 
tyrimas.

Or. es

Pakeitimas 1373
Anna Rosbach
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) žuvų vaidmens, gausos ir įvairovės 
apibūdinimas, atsižvelgiant į biologinę 
įvairovę ir jūrų mitybos tinklus, taip pat 
priemonės, kuriomis siekiama atkurti ir 
išlaikyti tokių mitybos tinklų, jei juos 
veikia žvejybos veikla, veikimą;

Or. en

Pagrindimas

Ištekliai turėtų būti tiriami atsižvelgiant į jų ryšį su ekosistema, įskaitant jų santykį su jūrų 
mitybos tinklais.

Pakeitimas 1374
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Perkelta į 7 straipsnį, nes tai valdymo klausimas.

Pakeitimas 1375
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies j a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) priemonės, kuriomis siekiama švelninti 
socialinius ir ekonominius padarinius jų 
taikymo srityje.

Or. es

Pakeitimas 1376
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies j b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

jb) jei rezultatas neigiamai paveiktų 
užimtumą ir žvejybos pelningumą, 
ekonominis planas padėtų pašalinti šiuos 
padarinius.

Or. es

Pakeitimas 1377
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 dalies j b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Daugiamečiai planai, kaip pagrindinė žvejybos valdymo priemonė, taip pat turėtų būti 
priemonė, kuria užtikrinama, kad žvejyba nedarytų jokio poveikio saugomoms rūšims arba 
kad šis poveikis būtų kuo mažesnis. Todėl į kiekvieną daugiametį planą privalėtų būti 
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įtraukiamos veiksmingos atsako į šį poveikį priemonės. 

Pakeitimas 1378
Luis Manuel Capoulas Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

priemonių socialinio ir ekonominio 
poveikio pakrančių bendruomenėms 
tyrimai.

Or. pt

Pakeitimas 1379
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11 a straipsnis
Valstybių narių veiksmai siekiant 

daugiamečių planų tikslų
Norėdamos pasiekti daugiamečių planų 
tikslus, valstybės narės turėtų būti 
skatinamos bendradarbiauti regioniniu 
pagrindu ir gali taikyti priemones, 
įskaitant:
a) technines priemones, įskaitant 
nepageidaujamų žuvų sužvejojimo 
panaikinimą;
b) kiekybinius rodiklius, susijusius su 
periodišku pažangos, padarytos 
įgyvendinant daugiamečio plano tikslus, 
stebėjimu ir vertinimu;
c) konkrečias priemones ir tikslus, 
susijusius su anadrominių ir 
katadrominių rūšių žuvų gyvenimo ciklo 
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dalimi, praleista gėluose vandenyse;
d) žvejybos poveikio ekosistemai 
maksimalų mažinimą;
e) apsaugos priemones ir jų panaudojimo 
kriterijus;
f) visas kitas daugiamečių planų tikslams 
pasiekti tinkančias priemones.

Or. en

Pagrindimas

Veiksmai, kurių reikia imtis norint pasiekti daugiamečių planų tikslus, turėtų priklausyti 
valstybių narių, bendradarbiaujančių regioniniu pagrindu, kompetencijai.  Todėl Komisijos 
pasiūlyto 11 straipsnio 6 punktai buvo perkelti į šį naują straipsnį, kuriame pabrėžiami 
valstybių narių įgaliojimai.

Pakeitimas 1380
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 12 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įsipareigojimų pagal Sąjungos teisės aktus
laikymasis

Įsipareigojimų pagal Sąjungos aplinkos 
apsaugos reikalavimus ir tarptautines 
sutartis laikymasis

Or. en

Pakeitimas 1381
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Specialiose saugomose teritorijose,
nustatytose Direktyvos 92/43/EEB 6 
straipsnyje, Direktyvos 2009/147/EB 4 
straipsnyje ir Direktyvos 2008/56/EB 13 

1. Bendra žuvininkystės politika ir visos 
tolesnės valstybių narių patvirtintos 
priemonės turi visiškai atitikti Direktyvą 
92/43/EEB, Direktyvą 2009/147/EB ir 
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straipsnio 4 dalyje, valstybės narės 
žvejybos veiklą vykdo taip, kad žvejybos 
poveikis šiose teritorijose būtų kuo 
mažesnis.

Direktyvą 2008/56/EB. Teritorijose,
nurodytose Direktyvos 92/43/EEB 6 
straipsnyje, Direktyvos 2009/147/EB 4 
straipsnyje ir Direktyvos 2008/56/EB 13 
straipsnio 4 dalyje, valstybės narės
užtikrina, kad žvejybos veikla būtų 
vykdoma taip, kad būtų išvengta didelio 
poveikio šioms teritorijoms, remiantis 
nuostatomis, susijusiomis su atitinkamu 
vertinimu, kaip nustatyta Direktyvos 
92/43/EB 6 straipsnio 3 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 1382
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Specialiose saugomose teritorijose, 
nustatytose Direktyvos 92/43/EEB 6 
straipsnyje, Direktyvos 2009/147/EB 4 
straipsnyje ir Direktyvos 2008/56/EB 13 
straipsnio 4 dalyje, valstybės narės 
žvejybos veiklą vykdo taip, kad žvejybos 
poveikis šiose teritorijose būtų kuo 
mažesnis.

1. Specialiose saugomose teritorijose, 
nustatytose Direktyvos 92/43/EEB 6 
straipsnyje, Direktyvos 2009/147/EB 4 
straipsnyje ir Direktyvos 2008/56/EB 13 
straipsnio 4 dalyje, valstybės narės 
žvejybos veiklą vykdo taip, kad žvejybos 
poveikis šiose teritorijose būtų kuo 
mažesnis. Pramoninės akvakultūros 
projektų, kurie veikia šių saugomų 
teritorijų išsaugojimą ir apsaugą, 
vykdymas šiose saugomose teritorijose 
turėtų būti ribojamas. 

Or. es

Pakeitimas 1383
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 12 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Specialiose saugomose teritorijose, 
nustatytose Direktyvos 92/43/EEB 6 
straipsnyje, Direktyvos 2009/147/EB 4 
straipsnyje ir Direktyvos 2008/56/EB 13 
straipsnio 4 dalyje, valstybės narės 
žvejybos veiklą vykdo taip, kad žvejybos 
poveikis šiose teritorijose būtų kuo 
mažesnis.

1. Specialiose saugomose teritorijose, 
nustatytose Direktyvos 92/43/EEB 6 
straipsnyje, Direktyvos 2009/147/EB 4 
straipsnyje ir Direktyvos 2008/56/EB 13 
straipsnio 4 dalyje, valstybės narės tikrina, 
ar žvejybos ir akvakultūros veikla atitinka 
reikalavimus; jei taip, jos nustato sąlygas 
ir būdą, kaip ta veikla galėtų būti 
vykdoma, kad būtų laikomasi minėtų 
direktyvų tikslų.

Or. es

Pakeitimas 1384
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Specialiose saugomose teritorijose, 
nustatytose Direktyvos 92/43/EEB 6 
straipsnyje, Direktyvos 2009/147/EB 4 
straipsnyje ir Direktyvos 2008/56/EB 13 
straipsnio 4 dalyje, valstybės narės 
žvejybos veiklą vykdo taip, kad žvejybos 
poveikis šiose teritorijose būtų kuo 
mažesnis.

1. Specialiose saugomose teritorijose, 
nustatytose Direktyvos 92/43/EEB 6 
straipsnyje, specialiose apsaugos 
teritorijose, nustatytose Direktyvos 
2009/147/EB 4 straipsnyje, saugomose 
jūrų teritorijose, nustatytose Direktyvos 
2008/56/EB 13 straipsnio 4 dalyje, 
valstybės narės žvejybos veiklą vykdo taip, 
kad žvejybos poveikis šiose specialiose
teritorijose būtų kuo mažesnis, kaip 
nurodyta galiojančiose šiuo reglamentu 
nustatytose taisyklėse. Siekdamos 
užtikrinti vienodas sąlygas įvairiems 
Europos Sąjungos vandenyse 
veikiantiems laivams, valstybės narės 
vadovaujasi bendru Europos požiūriu į 
žvejybos valdymą tinklo „Natura 2000“ 
teritorijose. Šis bendras Europos požiūris 
apima metodą, taikomą tiriant žvejybos 
„Natura 2000“ teritorijose keliamus 
pavojus ir pavojus gyventojams ir tų rūšių 
gyvūnams, dėl kurių jos buvo nustatytos; 
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pagal šį požiūrį palengvinama prieiga prie 
informacijos apie žvejybą jūroje, kurios 
reikia norint taikyti šiuos tyrimus 
(neatsižvelgiant į vėliavą, su kuria 
plaukiojama), ir, pasikonsultavus su 
regioninėmis patariamosiomis tarybomis, 
pagal įprastą teisėkūros procedūrą 
nustatomos konsultavimosi su 
suinteresuotaisiais subjektais procedūros.

Or. fr

Pakeitimas 1385
Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Specialiose saugomose teritorijose, 
nustatytose Direktyvos 92/43/EEB 6 
straipsnyje, Direktyvos 2009/147/EB 4 
straipsnyje ir Direktyvos 2008/56/EB 13 
straipsnio 4 dalyje, valstybės narės 
žvejybos veiklą vykdo taip, kad žvejybos 
poveikis šiose teritorijose būtų kuo 
mažesnis.

1. Dėl saugomų teritorijų, nustatytų
Direktyvos 92/43/EEB 6 straipsnyje, 
Direktyvos 2009/147/EB 4 straipsnyje ir 
Direktyvos 2008/56/EB 13 straipsnio 4 
dalyje, valstybė narė, kuri įsteigė tokią 
teritoriją, gali imtis atitinkamų 
nediskriminuojamųjų priemonių, 
kuriomis siekiama laikytis pirmiau minėtų 
direktyvų, prieš tai apie tai pranešusi 
Komisijai ir paprašiusi valstybių narių, 
kurioms priemonės daro poveikį, ir, jei 
tinkama, atitinkamų regioninių 
patariamųjų tarybų, pateikti nuomonę.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms, pasikonsultavusioms su Komisija ir kitas atitinkamais suinteresuotaisiais 
subjektais, turėtų būti leidžiama imtis išsaugojimo priemonių saugomose teritorijose, kurias 
jos įsteigė.  

Pakeitimas 1386
Kriton Arsenis
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pagal Jūrų strategijos pagrindų 
direktyvos 2008/56/EB 1 straipsnyje 
nustatytą įpareigojimą valstybės narės 
imasi būtinų priemonių ir vykdo žvejybą 
taip, kad Bendrijos jūrų aplinkoje 
vėliausiai iki 2020 m. būtų pasiekta ar 
išlaikyta gera aplinkos būklė.

Or. en

Pakeitimas 1387
Jarosław Leszek Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybėms narėms leidžiama priimti 
vandenyse, į kuriuos jos turi suverenias 
teises arba kurie priklauso jų jurisdikcijai, 
taikomas priemones, kurių reikia norint 
įvykdyti pagal atitinkamus Sąjungos teisės 
aktus dėl jūrų aplinkos apsaugos 
nustatytus jų įpareigojimus.   Tokios 
priemonės turi būti suderinamos su 
2 straipsnyje nustatytais tikslais ir ne 
mažiau griežtos nei galiojančiuose 
Europos Sąjungos teisės aktuose 
nustatytos priemonės.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo straipsniu siekiama atsižvelgti į būtinybę, kad pagal BŽP būtų užtikrinamas plataus
masto derėjimas su ES aplinkos teisės aktais. Pagal jį numatomos dvi galimybės specialiam 
atvejui, kai valstybės narės turi prieigą prie kitos valstybės narės vandenų, ir siekiama 
atsverti visus galimus neigiamus socialinius ir ekonominius padarinius žvejams.
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Pakeitimas 1388
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 12 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Visi veiksmai, kurių imasi ES ir 
valstybės narės pagal bendrą 
žuvininkystės politiką (BŽP), turi visiškai 
atitikti 1998 m. birželio 25 d. Orhuso 
konvenciją dėl teisės gauti informaciją, 
visuomenės dalyvavimo priimant 
sprendimus ir teisės kreiptis į teismus 
aplinkosaugos klausimais, Jungtinių 
Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliuciją 
61/105 ir susitarimą dėl 1982 m. gruodžio 
10 d. Jungtinių Tautų jūrų teisės 
konvencijos nuostatų įgyvendinimo.

Or. en

Pakeitimas 1389
Jarosław Leszek Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 12 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Valstybės narės, turinčios tiesioginių 
žvejybos interesų teritorijose, kurias 
paveiks 1 dalyje nurodytos priemonės, 
bendradarbiauja, kaip nurodyta 
21 straipsnio 1a dalyje. Kiekviena iš tokių 
šalių gali prašyti, kad 1 dalyje nurodytas 
priemones priimtų Komisija.

Or. en
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Pakeitimas 1390
Jarosław Leszek Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 12 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Komisija, gavusi 2 dalyje nurodytą 
prašymą, gauna prašymą pateikusios 
valstybės narės ir kitų tiesioginių žvejybos 
interesų turinčių valstybių narių 
informaciją apie reikalingas priemones, 
įskaitant racionalius mokslinius duomenis 
ir išsamią informaciją apie taikymą 
praktikoje.  Komisija priima priemones, 
atsižvelgdama į visas turimas atitinkamas 
mokslines rekomendacijas.

Or. en

Pakeitimas 1391
Jarosław Leszek Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 12 straipsnio 1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d. Sąjunga imasi neigiamų socialinių ir 
ekonominių padarinių, kurių gali atsirasti 
priėmus 1 dalyje nurodytas priemones, 
mažinimo priemonių.

Or. en

Pakeitimas 1392
Carmen Fraga Estévez

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 12 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija pagal 55 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius teisės aktus, 
kuriais nustatomos su žvejyba susijusios 
žvejybos veiklos poveikio specialiose 
saugomose teritorijose mažinimo 
priemonės.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Dėl šioje dalyje nurodytų priemonių reikia rengti nacionalinius teisės aktus, vadinasi, 
deleguotieji aktai neturėtų būti taikomi.

Pakeitimas 1393
Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija pagal 55 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius teisės aktus, 
kuriais nustatomos su žvejyba susijusios 
žvejybos veiklos poveikio specialiose 
saugomose teritorijose mažinimo 
priemonės.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 1394
Dolores García-Hierro Caraballo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija pagal 55 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius teisės aktus, kuriais 

2. Gavusi regioninių patariamųjų tarybų 
(RPT), Tarybos ir Europos Parlamento 
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nustatomos su žvejyba susijusios žvejybos 
veiklos poveikio specialiose saugomose 
teritorijose mažinimo priemonės.

nuomonę, Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos 
su žvejyba susijusios žvejybos veiklos 
poveikio specialiose saugomose teritorijose 
mažinimo priemonės.

Or. es

Pakeitimas 1395
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija pagal 55 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius teisės aktus, kuriais 
nustatomos su žvejyba susijusios žvejybos
veiklos poveikio specialiose saugomose 
teritorijose mažinimo priemonės.

2. Atsižvelgiant į valstybės narės teisę 
užtikrinti Direktyvos 1992/43/EEB, 
Direktyvos 2009/147/EB ir Direktyvos 
2008/56/EB taikymą, Komisija pagal 55 
straipsnį įgaliojama priimti deleguotuosius
aktus, kuriais nustatomos su žvejyba 
susijusios bet kokio didelio žvejybos 
poveikio teritorijoms, nurodytoms šio 
straipsnio 1 dalyje, išvengimo ar
mažinimo priemonės.

Or. en

Pakeitimas 1396
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija pagal 55 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius teisės aktus, kuriais 
nustatomos su žvejyba susijusios žvejybos 
veiklos poveikio specialiose saugomose 
teritorijose mažinimo priemonės.

2. Gavusi regioninių patariamųjų tarybų 
nuomonę, Komisija pagal 55 straipsnį 
įgaliojama priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatomos mažiausių lygių 
nustatymo priemonės, kad būtų 
sumažintas su žvejyba susijusios žvejybos 
veiklos poveikis specialiose saugomose 
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teritorijose.

Or. es

Pakeitimas 1397
Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija pagal 55 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius teisės aktus, 
kuriais nustatomos su žvejyba susijusios 
žvejybos veiklos poveikio specialiose 
saugomose teritorijose mažinimo 
priemonės.

2. Žuvininkystės politikos priemonės 
priimamos pagal įprastą teisėkūros 
procedūrą.

Or. de

Pakeitimas 1398
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12 straipsnis Išbraukta.
Įsipareigojimų pagal Sąjungos teisės 
aktus laikymasis
1. Specialiose saugomose teritorijose, 
nustatytose Direktyvos 92/43/EEB 6 
straipsnyje, Direktyvos 2009/147/EB 4 
straipsnyje ir Direktyvos 2008/56/EB 13 
straipsnio 4 dalyje, valstybės narės 
žvejybos veiklą vykdo taip, kad žvejybos 
poveikis šiose teritorijose būtų kuo 
mažesnis.
2. Komisija pagal 55 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius teisės aktus, 
kuriais nustatomos su žvejyba susijusios 
žvejybos veiklos poveikio specialiose 
saugomose teritorijose mažinimo 
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priemonės.

Or. es

Pakeitimas 1399
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 13 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos priemonės, taikomos, kai kyla 
didelė grėsmė jūrų biologiniams ištekliams

Komisijos priemonės, taikomos, kai kyla 
didelė grėsmė vandens biologiniams 
ištekliams

Or. es

Pakeitimas 1400
Dolores García-Hierro Caraballo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1401
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 13 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Komisija, remdamasi informacija apie 
jūrų biologinių išteklių arba jūrų 
ekosistemų išsaugojimui kilusią grėsmę, 
dėl kurios reikia nedelsiant imtis veiksmų, 
gali, pagrįstu valstybės narės prašymu arba 
savo iniciatyva, ne ilgesniam kaip šešių 
mėnesių laikotarpiui priimti laikinas 
priemones šiai grėsmei sumažinti.
Komisija gali dar kartą nuspręsti pratęsti 
neatidėliotinų priemonių taikymą ne 
ilgiau kaip šešiems mėnesiams.

Or. fr

Pakeitimas 1402
Carmen Fraga Estévez

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Jei dėl žvejybos atsiranda rimtos 
grėsmės požymių gyvųjų vandens išteklių 
arba jūrų ekosistemos išsaugojimui ir
reikia nedelsiant veikti, Komisija pagrįstu 
valstybės narės prašymu arba savo 
iniciatyva gali nuspręsti imtis 
neatidėliotinų priemonių, kurios taikomos 
ne ilgiau kaip šešis mėnesius. Komisija 
gali dar kartą nuspręsti pratęsti 
neatidėliotinų priemonių taikymą ne 
ilgiau kaip šešis mėnesius.
2. Valstybė narė perduoda prašymą vienu 
metu Komisijai, kitoms susijusioms 
valstybėms narėms ir konsultacinėms 
taryboms. Per penkias darbo dienas nuo 
to laiko, kai Komisija gauna prašymą, jos 
gali pateikti jai savo raštiškus 
komentarus.
Komisija priima sprendimą per 15 darbo 
dienų nuo šio straipsnio 1 dalyje nurodyto 
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prašymo gavimo.
3. Neatidėliotinos priemonės įsigalioja 
nedelsiant. Apie jas pranešama 
atitinkamoms valstybėms narėms ir 
paskelbiama Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.
4. Susijusios valstybės narės gali perduoti 
Komisijos sprendimą Tarybai per 10 
darbo dienų nuo pranešimo gavimo 
dienos.
5. Taryba per mėnesį nuo perduoto 
sprendimo gavimo dienos gali 
kvalifikuota balsų dauguma priimti kitokį 
sprendimą.

Or. es

Pagrindimas

Reglamento (EB) 2371/2002 7 straipsnis tikslesnis ir jame nustatomos tiek valstybėms 
narėms, tiek Komisijai taikomos procedūros. Čia taip pat suformuluojama, kad grėsmė turi 
būti pagrįsta.

Pakeitimas 1403
Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Komisija, remdamasi informacija, gauta 
remiantis patikimais moksliniais 
duomenimis ir  bendrais vertinimais, apie 
jūrų biologinių išteklių arba jūrų 
ekosistemų išsaugojimui kilusią grėsmę, 
dėl kurios reikia nedelsiant imtis veiksmų, 
gali, pagrįstu valstybės narės prašymu arba 
savo iniciatyva, ne ilgesniam kaip šešių 
mėnesių laikotarpiui priimti laikinas 
priemones šiai grėsmei sumažinti.
Komisija gali dar kartą nuspręsti pratęsti 
neatidėliotinų priemonių taikymą ne 
ilgiau kaip šešiems mėnesiams.
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Or. fr

Pakeitimas 1404
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1405
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Komisija, remdamasi informacija apie 
jūrų biologinių išteklių arba jūrų 
ekosistemų išsaugojimui kilusią grėsmę, 
dėl kurios reikia nedelsiant imtis veiksmų, 
gali, pagrįstu valstybės narės prašymu, 
priimti laikinas priemones šiai grėsmei 
sumažinti. Dėl prašymo turi būti sutarta 
su kompetentingomis regioninėmis 
valdžios institucijomis ir atitinkamomis 
regioninėmis patariamosiomis tarybomis.

Or. es
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Pakeitimas 1406
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Komisija, remdamasi informacija apie 
jūrų biologinių išteklių arba jūrų 
ekosistemų išsaugojimui kilusią grėsmę, 
dėl kurios reikia nedelsiant imtis veiksmų, 
gali, pagrįstu valstybės narės prašymu arba 
savo iniciatyva, priimti neatidėliotinas
priemones šiai grėsmei sumažinti. Šios 
neatidėliotinos priemonės taikomos ne 
ilgiau kaip šešis mėnesius. Komisija gali 
priimti naują sprendimą, kuriuo tos 
laikinosios priemonės pratęsiamos ne 
ilgiau kaip šešiems mėnesiams.

Or. en

Pagrindimas

Perimta iš esamų teisės aktų. Galimybė taikyti neatidėliotinas priemones turėtų būti griežtai 
apibrėžta ir ribojama.

Pakeitimas 1407
Luis Manuel Capoulas Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Komisija, remdamasi informacija apie 
jūrų biologinių išteklių arba jūrų 
ekosistemų išsaugojimui kilusią grėsmę, 
dėl kurios reikia nedelsiant imtis veiksmų, 
gali, išklausiusi valstybę narę ar nares, 
kurios, manoma, nusižengė, pagrįstu 
valstybės narės prašymu arba savo 
iniciatyva, priimti laikinas priemones šiai 
grėsmei sumažinti.
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Or. pt

Pakeitimas 1408
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1409
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 1410
Ana Miranda
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Komisija, remdamasi informacija apie 
jūrų biologinių išteklių arba jūrų 
ekosistemų išsaugojimui kilusią grėsmę, 
dėl kurios reikia nedelsiant imtis veiksmų, 
gali, pagrįstu valstybės narės prašymu arba 
savo iniciatyva, priimti laikinas priemones 
šiai grėsmei sumažinti. Šios priemonės 
apima ekonomines kompensacijas 
žvejybos sektoriui, paveiktam laikino ar 
nuolatinio veiklos nutraukimo.

Or. es

Pakeitimas 1411
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Komisija, remdamasi įrodymais apie 
jūrų biologinių išteklių arba jūrų 
ekosistemų išsaugojimui kilusią grėsmę, 
dėl kurios reikia nedelsiant imtis veiksmų, 
gali, pagrįstu valstybės narės prašymu arba 
savo iniciatyva, tačiau nuolat kreipdama 
dėmesį į atitinkamą patariamąją tarybą,
priimti laikinas priemones šiai grėsmei 
sumažinti.

Or. pt

Pakeitimas 1412
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 13 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. el

Pakeitimas 1413
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 1414
Carmen Fraga Estévez

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytą pagrįstą prašymą 
valstybė narė vienu metu išsiunčia 
Komisijai, kitoms valstybėms narėms ir 
atitinkamoms patariamosioms taryboms.

Išbraukta.
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Or. es

Pakeitimas 1415
Dolores García-Hierro Caraballo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytą pagrįstą prašymą 
valstybė narė vienu metu išsiunčia 
Komisijai, kitoms valstybėms narėms ir 
atitinkamoms patariamosioms taryboms.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1416
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytą pagrįstą prašymą 
valstybė narė vienu metu išsiunčia 
Komisijai, kitoms valstybėms narėms ir 
atitinkamoms patariamosioms taryboms.

2. 1 dalyje nurodytą pagrįstą prašymą 
valstybė narė vienu metu išsiunčia 
Komisijai, kitoms valstybėms narėms ir 
atitinkamoms patariamosioms taryboms.
Per penkias darbo dienas nuo to laiko, kai 
Komisija gauna prašymą, jos gali pateikti 
jai savo raštiškus komentarus. Komisija 
priima sprendimą per 15 darbo dienų nuo 
šio straipsnio 1 dalyje nurodyto prašymo 
gavimo dienos.

Or. fr

Pakeitimas 1417
Izaskun Bilbao Barandica



PE491.360v01-00 48/179 AM\905829LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytą pagrįstą prašymą 
valstybė narė vienu metu išsiunčia 
Komisijai, kitoms valstybėms narėms ir 
atitinkamoms patariamosioms taryboms.

2. 1 dalyje nurodytą pagrįstą prašymą 
valstybė narė vienu metu išsiunčia 
Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

Or. es

Pakeitimas 1418
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytą pagrįstą prašymą 
valstybė narė vienu metu išsiunčia 
Komisijai, kitoms valstybėms narėms ir 
atitinkamoms patariamosioms taryboms.

2. 1 dalyje nurodytą pagrįstą prašymą 
valstybė narė vienu metu išsiunčia 
Komisijai, kitoms valstybėms narėms ir 
atitinkamoms patariamosioms taryboms.
Per penkias darbo dienas nuo to laiko, kai 
Komisija gauna prašymą, jos gali pateikti 
jai savo raštiškus komentarus. Komisija 
priima sprendimą per 15 darbo dienų nuo 
šio straipsnio 1 dalyje nurodyto prašymo 
gavimo dienos.

Or. en

Pagrindimas

Perimta iš esamų teisės aktų. Galimybė taikyti neatidėliotinas priemones turėtų būti griežtai 
apibrėžta ir ribojama.

Pakeitimas 1419
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 13 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytą pagrįstą prašymą 
valstybė narė vienu metu išsiunčia 
Komisijai, kitoms valstybėms narėms ir 
atitinkamoms patariamosioms taryboms.

2. 1 dalyje nurodytą pagrįstą prašymą 
valstybė narė vienu metu išsiunčia 
Komisijai, kitoms valstybėms narėms ir 
atitinkamoms patariamosioms taryboms.
Komisija priima sprendimą per 15 darbo 
dienų nuo šio straipsnio 1 dalyje nurodyto 
prašymo gavimo dienos. Sprendimas 
pranešamas atitinkamoms valstybėms 
narėms, Europos Parlamentui ir Tarybai 
ir paskelbiamas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Or. es

Pakeitimas 1420
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Neatidėliotinos priemonės įsigalioja iš 
karto po jų pranešimo valstybėms narėms 
ir patariamosioms taryboms.

Or. fr

Pakeitimas 1421
Kriton Arsenis, Guido Milana

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Neatidėliotinos priemonės įsigalioja 
nedelsiant. Apie jas pranešama 
susijusioms valstybėms narėms ir 
paskelbiama Oficialiajame leidinyje.
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Or. en

Pakeitimas 1422
Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija atlieka siūlomų priemonių 
socialinio ir ekonominio poveikio 
vertinimą.

Or. fr

Pakeitimas 1423
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Prašymas pateikiamas drauge su 
socialinio poveikio ir poveikio užimtumui 
ataskaita ir jo sušvelninimo priemonėmis.

Or. es

Pakeitimas 1424
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Neatidėliotinos priemonės įsigalioja 
nedelsiant. Apie jas pranešama 
susijusioms valstybėms narėms ir 
paskelbiama Oficialiajame leidinyje.
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Or. en

Pagrindimas

Perimta iš esamų teisės aktų. Galimybė taikyti neatidėliotinas priemones turėtų būti griežtai 
apibrėžta ir ribojama.

Pakeitimas 1425
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija atlieka siūlomų priemonių 
socialinio ir ekonominio poveikio 
vertinimą.

Or. fr

Pakeitimas 1426
Carmen Fraga Estévez

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14 straipsnis Išbraukta.
Techninių priemonių sistemos
Nustatomos techninių priemonių 
sistemos, kuriomis siekiama užtikrinti 
jūrų biologinių išteklių apsaugą ir 
sumažinti žvejybos veiklos poveikį žuvų 
ištekliams bei jūrų ekosistemoms. Šios 
techninių priemonių sistemos turi padėti:
(a) išlaikyti arba atkurti tokius išteklių 
dydžius, kurie viršytų dydžius, kuriems jau 
galima taikyti didžiausio tausaus 
leidžiamo sužvejoti kiekio principą, 
pagerinant atrankos pagal dydį, o jei 
reikia, ir pagal rūšis priemones;
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(b) sumažinti sužvejojamų per mažo 
dydžio individų kiekį;
(c) sumažinti sužvejojamų 
nepageidaujamą jūrų organizmų kiekį;
(d) sumažinti žvejybos įrankių poveikį 
ekosistemai ir aplinkai, ypač siekiant 
apsaugoti biologiškai jautrius išteklius ir 
buveines.

Or. es

Pagrindimas

Šiame straipsnyje yra nuostatų, kurios jau buvo nustatytos reglamentu. Be to, kadangi 
techninės priemonės turėtų būti atkūrimo planų dalis, kartojamos 11 straipsnio nuostatos ir 
esama kitų nuostatų, kurios turėtų būti įtrauktos į 15 straipsnį dėl priegaudos.

Pakeitimas 1427
Dolores García-Hierro Caraballo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 14 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Techninių priemonių sistemos Daugiamečiuose planuose numatytos
techninių priemonių sistemos

Or. es

Pakeitimas 1428
Dolores García-Hierro Caraballo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 14 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatomos techninių priemonių sistemos, 
kuriomis siekiama užtikrinti jūrų 
biologinių išteklių apsaugą ir sumažinti 
žvejybos veiklos poveikį žuvų ištekliams 
bei jūrų ekosistemoms. Šios techninių 

Remdamiesi šiuo tikslu pateiktomis 
ŽMTEK (Žuvininkystės mokslo, technikos 
ir ekonomikos komitetas) ir regioninių 
patariamųjų tarybų nuomonėmis, Taryba 
ir Europos Parlamentas nustato techninių 
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priemonių sistemos turi padėti: priemonių sistemos, kuriomis siekiama 
užtikrinti jūrų biologinių išteklių apsaugą ir 
sumažinti žvejybos veiklos poveikį žuvų 
ištekliams bei jūrų ekosistemoms. Šios 
techninių priemonių sistemos turi padėti:

Or. es

Pakeitimas 1429
Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 14 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatomos techninių priemonių sistemos, 
kuriomis siekiama užtikrinti jūrų 
biologinių išteklių apsaugą ir sumažinti 
žvejybos veiklos poveikį žuvų ištekliams 
bei jūrų ekosistemoms. Šios techninių 
priemonių sistemos turi padėti:

Remiantis ŽMTEK nuomonėmis ir 
pasikonsultavus su patariamosiomis 
tarybomis, nustatomos techninių priemonių 
sistemos, kuriomis siekiama užtikrinti jūrų 
biologinių išteklių apsaugą ir sumažinti 
žvejybos veiklos poveikį žuvų ištekliams 
bei jūrų ekosistemoms. Šios techninių 
priemonių sistemos turi padėti:

Or. fr

Pakeitimas 1430
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 14 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatomos techninių priemonių sistemos, 
kuriomis siekiama užtikrinti jūrų 
biologinių išteklių apsaugą ir sumažinti 
žvejybos veiklos poveikį žuvų ištekliams 
bei jūrų ekosistemoms. Šios techninių 
priemonių sistemos turi padėti:

Siekiant užtikrinti, kad ES vandenyse ir 
ES laivų, veikiančių ne ES vandenyse, 
žvejojamų išteklių populiacijų dydžiai iki 
2015 m. būtų išlaikyti ar atkurti iki lygio, 
viršijančio dydžius, kuriems jau galima 
taikyti didžiausio galimo tausios žvejybos 
laimikio principą, o iki 2020 m. – iki lygio, 
kuriam galima taikyti ar kuriam jau 
taikomas didžiausio galimo ekonomiškai 
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tausios žvejybos laimikio principas, ir kad 
iki 2020 m. būtų pasiekta ir išlaikyta gera 
Bendrijos jūrų aplinkos būklė, nustatomos 
techninių priemonių sistemos. Šios 
techninių priemonių sistemos turi padėti:

Or. en

Pakeitimas 1431
George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 14 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatomos techninių priemonių sistemos, 
kuriomis siekiama užtikrinti jūrų 
biologinių išteklių apsaugą ir sumažinti 
žvejybos veiklos poveikį žuvų ištekliams 
bei jūrų ekosistemoms. Šios techninių 
priemonių sistemos turi padėti:

Glaudžiai bendradarbiaujant su 
atitinkamų žvejybos sektorių 
suinteresuotaisiais subjektais, nustatomos 
techninių priemonių sistemos, kuriomis 
siekiama užtikrinti jūrų biologinių išteklių 
apsaugą ir sumažinti žvejybos veiklos 
poveikį žuvų ištekliams bei jūrų 
ekosistemoms. Šios techninių priemonių 
sistemos turi padėti:

Or. en

Pakeitimas 1432
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 14 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatomos techninių priemonių sistemos, 
kuriomis siekiama užtikrinti jūrų 
biologinių išteklių apsaugą ir sumažinti 
žvejybos veiklos poveikį žuvų ištekliams 
bei jūrų ekosistemoms. Šios techninių 
priemonių sistemos turi padėti:

Valstybės narės nustato techninių 
priemonių sistemas, kuriomis siekiama 
užtikrinti jūrų biologinių išteklių apsaugą ir 
sumažinti žvejybos veiklos poveikį žuvų 
ištekliams bei jūrų ekosistemoms. Šios 
techninių priemonių sistemos turi padėti:

Or. en



AM\905829LT.doc 55/179 PE491.360v01-00

LT

Pakeitimas 1433
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 14 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatomos techninių priemonių sistemos, 
kuriomis siekiama užtikrinti jūrų 
biologinių išteklių apsaugą ir sumažinti 
žvejybos veiklos poveikį žuvų ištekliams 
bei jūrų ekosistemoms. Šios techninių 
priemonių sistemos turi padėti:

Nustatomos techninių priemonių sistemos, 
kuriomis siekiama užtikrinti jūrų 
biologinių išteklių apsaugą ir sumažinti 
žvejybos veiklos poveikį žuvų ištekliams 
bei jūrų ekosistemoms vykdant žvejybos 
veiklą ES vandenyse ir už jų ribų. Šios 
techninių priemonių sistemos turi padėti:

Or. en

Pagrindimas

BŽP tikslai turi būti taikomi visai žvejybos veiklai Sąjungoje ir už jos ribų.

Pakeitimas 1434
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 14 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatomos techninių priemonių sistemos, 
kuriomis siekiama užtikrinti jūrų
biologinių išteklių apsaugą ir sumažinti 
žvejybos veiklos poveikį žuvų ištekliams
bei jūrų ekosistemoms. Šios techninių 
priemonių sistemos turi padėti:

Nustatomos ir į naujus bei, per trejus 
metus, į esamus daugiamečius planus 
įtraukiamos techninių priemonių sistemos, 
kuriomis siekiama užtikrinti jūrų aplinkos, 
įskaitant jūrų biologinius išteklius,
apsaugą ir sumažinti žvejybos veiklos 
poveikį žuvų ištekliams ir kitų rūšių 
gyvūnams. Šios techninių priemonių 
sistemos turi padėti:

Or. en



PE491.360v01-00 56/179 AM\905829LT.doc

LT

Pakeitimas 1435
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 14 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatomos techninių priemonių sistemos, 
kuriomis siekiama užtikrinti jūrų 
biologinių išteklių apsaugą ir sumažinti 
žvejybos veiklos poveikį žuvų ištekliams 
bei jūrų ekosistemoms. Šios techninių 
priemonių sistemos turi padėti:

Atsižvelgiant į regioninių patariamųjų 
tarybų nuomonę nustatomos techninių 
priemonių sistemos, kuriomis siekiama 
užtikrinti jūrų biologinių išteklių apsaugą ir 
sumažinti žvejybos bei akvakultūros
veiklos poveikį žuvų ištekliams bei jūrų 
ekosistemoms. Šios techninių priemonių 
sistemos turi padėti:

Or. es

Pakeitimas 1436
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 14 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatomos techninių priemonių sistemos, 
kuriomis siekiama užtikrinti jūrų 
biologinių išteklių apsaugą ir sumažinti 
žvejybos veiklos poveikį žuvų ištekliams 
bei jūrų ekosistemoms. Šios techninių 
priemonių sistemos turi padėti:

Remiantis  moksliniais įrodymais
nustatomos techninių priemonių sistemos, 
kuriomis siekiama užtikrinti jūrų 
biologinių išteklių apsaugą ir sumažinti 
žvejybos veiklos poveikį žuvų ištekliams 
bei jūrų ekosistemoms. Šios techninių 
priemonių sistemos turi padėti:

Or. el

Pakeitimas 1437
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 14 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) išlaikyti arba atkurti tokius išteklių 
dydžius, kurie viršytų dydžius, kuriems jau 
galima taikyti didžiausio tausaus leidžiamo 
sužvejoti kiekio principą, pagerinant 
atrankos pagal dydį, o jei reikia, ir pagal 
rūšis priemones;

a) išlaikyti arba atkurti tokius išteklių 
dydžius, kuriems jau galima taikyti 
didžiausio tausaus leidžiamo sužvejoti 
kiekio principą, pagerinant atrankos pagal 
dydį, o jei reikia, ir pagal rūšis priemones;

Or. fr

Pakeitimas 1438
Dolores García-Hierro Caraballo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 14 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) išlaikyti arba atkurti tokius išteklių 
dydžius, kurie viršytų dydžius, kuriems 
jau galima taikyti didžiausio tausaus 
leidžiamo sužvejoti kiekio principą,
pagerinant atrankos pagal dydį, o jei reikia, 
ir pagal rūšis priemones;

a) išlaikyti arba atkurti biologiškai saugius
išteklių dydžius, pagerinant atrankos pagal 
dydį, o jei reikia, ir pagal rūšis priemones;

Or. es

Pakeitimas 1439
Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 14 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) išlaikyti arba atkurti tokius išteklių 
dydžius, kurie viršytų dydžius, kuriems jau 
galima taikyti didžiausio tausaus leidžiamo 
sužvejoti kiekio principą, pagerinant 
atrankos pagal dydį, o jei reikia, ir pagal 
rūšis priemones;

a) išlaikyti arba atkurti tokius išteklių 
dydžius, kuriems jau galima taikyti 
didžiausio tausaus leidžiamo sužvejoti 
kiekio principą, pagerinant atrankos pagal 
dydį, o jei reikia, ir pagal rūšis priemones;
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Or. fr

Pakeitimas 1440
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 14 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) išlaikyti arba atkurti tokius išteklių 
dydžius, kurie viršytų dydžius, kuriems jau 
galima taikyti didžiausio tausaus leidžiamo 
sužvejoti kiekio principą, pagerinant 
atrankos pagal dydį, o jei reikia, ir pagal 
rūšis priemones;

a) išlaikyti arba atkurti tokius išteklių 
dydžius, kurie viršytų dydžius, kuriems jau 
galima taikyti didžiausio galimo tausios 
žvejybos laimikio principą ir didžiausio 
galimo ekonomiškai tausios žvejybos 
laimikio principą ir kurių pasiskirstymas 
pagal amžių ir dydį parodo gerą išteklių 
būklę, pagerinant atrankos pagal dydį, o jei 
reikia, ir pagal rūšis priemones, ir taikant 
nuostatas, kuriomis galima užtikrinti, kad 
nebūtų peržengtos išteklių išsaugojimo 
lygio atskaitos taškų ribos;

Or. en

Pakeitimas 1441
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 14 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) išlaikyti arba atkurti tokius išteklių 
dydžius, kurie viršytų dydžius, kuriems jau 
galima taikyti didžiausio tausaus leidžiamo 
sužvejoti kiekio principą, pagerinant 
atrankos pagal dydį, o jei reikia, ir pagal 
rūšis priemones;

a) išlaikyti arba atkurti tokius išteklių 
dydžius, kuriems jau galima taikyti 
didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio
principą, jei įmanoma, pagerinant atrankos 
pagal dydį, o jei reikia, ir pagal rūšis 
priemones;

Or. en
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Pakeitimas 1442
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 14 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) išlaikyti arba atkurti tokius išteklių
dydžius, kurie viršytų dydžius, kuriems jau 
galima taikyti didžiausio tausaus leidžiamo 
sužvejoti kiekio principą, pagerinant 
atrankos pagal dydį, o jei reikia, ir pagal 
rūšis priemones;

a) išlaikyti arba atkurti tokius žvejojamų 
rūšių populiacijų dydžius, kurie viršytų 
dydžius, kuriems jau galima taikyti 
didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio
principą, pagerinant atrankos pagal dydį, o 
jei reikia, ir pagal rūšis priemones;

Or. en

Pagrindimas

Išplečiama taikymo sritis sudarant galimybę įtraukti kitas jūros gyvūnų rūšis.

Pakeitimas 1443
Luis Manuel Capoulas Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 14 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) išlaikyti arba atkurti tokius išteklių 
dydžius, kurie viršytų dydžius, kuriems jau 
galima taikyti didžiausio tausaus leidžiamo 
sužvejoti kiekio principą, pagerinant 
atrankos pagal dydį, o jei reikia, ir pagal 
rūšis priemones;

a) išlaikyti arba atkurti tokius išteklių 
dydžius, kuriems jau galima taikyti 
didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio
principą, pagerinant atrankos pagal dydį, o 
jei reikia, ir pagal rūšis priemones;

Or. pt

Pakeitimas 1444
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 14 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) išlaikyti arba atkurti tokius išteklių 
dydžius, kurie viršytų dydžius, kuriems jau 
galima taikyti didžiausio tausaus 
leidžiamo sužvejoti kiekio principą,
pagerinant atrankos pagal dydį, o jei reikia, 
ir pagal rūšis priemones;

a) išlaikyti arba atkurti tokius išteklių 
dydžius, kurie viršytų biologiškai saugius
dydžius, pagerinant atrankos pagal dydį, o 
jei reikia, ir pagal rūšis priemones;

Or. es

Pakeitimas 1445
George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 14 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) išlaikyti arba atkurti tokius išteklių 
dydžius, kurie viršytų dydžius, kuriems jau 
galima taikyti didžiausio tausaus leidžiamo 
sužvejoti kiekio principą, pagerinant 
atrankos pagal dydį, o jei reikia, ir pagal 
rūšis priemones;

a) išlaikyti arba atkurti tokius išteklių 
dydžius, kuriems jau galima taikyti 
didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio
principą, jei įmanoma, pagerinant atrankos 
pagal dydį, o jei reikia, ir pagal rūšis 
priemones;

Or. en

Pakeitimas 1446
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 14 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) sumažinti sužvejojamų per mažo 
dydžio individų kiekį;

b) prisidėti užtikrinant, kad visų žuvų 
išteklių populiacijų amžiaus ir dydžio 
pasiskirstymas būtų sveikas ir, jei 
įmanoma, pasiekti, kad nebūtų žvejojami
per mažo dydžio individai. 

Or. en
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Pakeitimas 1447
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 14 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) sumažinti sužvejojamų per mažo 
dydžio individų kiekį;

b) vengti žvejoti per mažo dydžio 
individus, iki minimumo sumažinti ir, jei 
įmanoma, pasiekti, kad nebūtų žvejojami 
per mažo dydžio individai;

Or. en

Pakeitimas 1448
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 14 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) sumažinti sužvejojamų per mažo dydžio 
individų kiekį;

b) sumažinti sužvejojamų jauniklių kiekį;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant pagerinti žuvų išteklių atkūrimą ir užtikrinti tausų žuvininkystės sektorių ateityje, 
sužvejojamų jauniklių kiekis turi būti sumažintas.

Pakeitimas 1449
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 14 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) sumažinti sužvejojamų per mažo b) sumažinti ir, jei įmanoma, vengti žvejoti 
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dydžio individų kiekį; per mažus individus, maksimaliai 
sumažinti sužvejojamų per mažo dydžio 
individų kiekį ir pasiekti, kad jie nebūtų 
žvejojami;

Or. en

Pagrindimas

Vengimas ir kuo didesnis mažinimas yra veiksmingiausios išmetimo į jūrą panaikinimo 
priemonės.

Pakeitimas 1450
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 14 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) sumažinti sužvejojamų per mažo 
dydžio individų kiekį;

b) maksimaliai sumažinti sužvejojamų per 
mažo dydžio individų kiekį ir pasiekti, kad 
jie nebūtų žvejojami;

Or. en

Pakeitimas 1451
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 14 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) sumažinti sužvejojamų
nepageidaujamą jūrų organizmų kiekį;

c) sumažinti sužvejojamų netikslinių, 
pažeidžiamų ir saugomų rūšių ir kitų 
nepageidaujamų jūrų organizmų kiekį ir, 
jei įmanoma, pasiekti, kad jie nebūtų 
žvejojami;

Or. en
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Pakeitimas 1452
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 14 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) sumažinti sužvejojamų
nepageidaujamą jūrų organizmų kiekį;

c) vengti žvejoti nepageidaujamus jūrų 
organizmus, maksimaliai sumažinti 
sužvejojamų nepageidaujamų jūrų 
organizmų kiekį ir, jei įmanoma, pasiekti, 
kad jie nebūtų žvejojami;

Or. en

Pakeitimas 1453
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 14 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) sumažinti sužvejojamų nepageidaujamą
jūrų organizmų kiekį;

c) maksimaliai sumažinti sužvejojamų
nepageidaujamų jūrų organizmų ir jūrų 
paukščių kiekį ir, jei įmanoma, pasiekti, 
kad jie nebūtų gaudomi;

Or. en

Pakeitimas 1454
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 14 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) sumažinti sužvejojamų nepageidaujamą
jūrų organizmų kiekį;

c) maksimaliai sumažinti sužvejojamų 
nepageidaujamų ir neleidžiamų gaudyti 
jūrų organizmų, įskaitant jūrų paukščius,
kiekį ir palaipsniui pasiekti, kad jie 
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nebūtų gaudomi;

Or. en

Pakeitimas 1455
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 14 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) sumažinti sužvejojamų nepageidaujamą
jūrų organizmų kiekį;

c) sumažinti sužvejojamų nepageidaujamų
vandens organizmų, įskaitant paukščius,
kiekį;

Or. es

Pakeitimas 1456
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 14 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) sukurti nuoseklų žuvininkystės 
išteklių atkūrimo teritorijų tinklą, kuris 
padėtų iki 2015 m. atkurti ar išlaikyti žuvų 
populiacijų dydžius, kurie viršytų dydžius, 
kuriems jau galima taikyti didžiausio 
galimo tausios žvejybos laimikio principą, 
o iki 2020 m. – iki lygio, kuriam galima 
taikyti didžiausio galimo ekonomiškai 
tausios žvejybos laimikio principą, taip pat 
iki 2020 m. pasiekti ir išlaikyti gerą 
Bendrijos jūrų aplinkos būklę;

Or. en

Pakeitimas 1457
Dolores García-Hierro Caraballo
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 14 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba 
nekeičiamas.

Or. es

Pakeitimas 1458
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 14 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) sumažinti visų žvejybos įrankių poveikį 
ekosistemai ir aplinkai, ypač siekiant 
apsaugoti biologiškai pažeidžiamus
išteklius ir buveines, ir padėti pasiekti gerą 
jūrų aplinkos būklę, kaip nurodyta 
Direktyvoje 2008/56/EB;

Or. en

Pakeitimas 1459
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 14 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 1460
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 14 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 1461
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 14 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) nustatyti 15 straipsnio 2 dalyje 
nurodytus mažiausius dydžius.

Or. es

Pakeitimas 1462
Dolores García-Hierro Caraballo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 14 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) nustatyti 15 straipsnio 2 dalyje 
nurodytus mažiausius išteklių išsaugojimą 
užtikrinančius dydžius.

Or. es
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Pakeitimas 1463
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 14 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) turi būti nustatytos tinkamiausiu 
kiekvienai valstybei narei, jūros baseinui 
ir žvejybos rūšiai būdu.

Or. en

Pakeitimas 1464
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 14 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) nustatyti 15 straipsnio 2 dalyje 
nurodytus mažiausius išteklių išsaugojimą 
užtikrinančius orientacinius dydžius, 
taikomus produktų iš trečiųjų šalių 
importui.

Or. es

Pakeitimas 1465
Dolores García-Hierro Caraballo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 14 straipsnio 1 d b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) atsižvelgti į šių priemonių priėmimo 
socialines ir ekonomines pasekmes.

Or. es
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Pakeitimas 1466
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 14 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(db) reikalauti taikyti mažiausius išteklių 
išsaugojimą užtikrinančius dydžius žuvų 
ir akvakultūros produktų importui iš 
trečiųjų šalių;

Or. es

Pakeitimas 1467
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 14 straipsnio 1 dalies d c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dc) atsižvelgti į šių priemonių priėmimo 
socialines ir ekonomines pasekmes.

Or. es

Pakeitimas 1468
Peter van Dalen, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Esamų techninių priemonių reikalavimų 
išimtys:
a) nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 
850/1998 31 straipsnio 1 dalies, jūrų 
gyvūnus gaudyti naudojant elektros srovę 
leidžiama, jeigu žvejybos laivas atitinka 
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nustatytus techninius reikalavimus;
b) a punkte nurodytus techninius 
reikalavimus nustato Komisija. Šios 
priemonės priimamos laikantis 
56 straipsnyje nurodytos faktų nustatymo 
procedūros.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu nustatoma galimybė plėtoti konkretų selektyvų naujovišką žvejybos metodą: 
žvejybą naudojantis elektros impulsais.

Pakeitimas 1469
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei valstybė narė nepasiekia rezultatų, 
kuriems skirtos šiame straipsnyje 
nustatytos priemonės, šioms valstybėms 
narėms nutraukiama ar laikinai 
sustabdoma Europos Sąjungos skiriama 
finansinė parama pagal bendrą 
žuvininkystės politiką.

Or. en

Pakeitimas 1470
Kriton Arsenis, Guido Milana

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 14 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija paskelbia pagal šį straipsnį 
priimtas techninių priemonių sistemas.

Or. en
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Pakeitimas 1471
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įpareigojimas užtikrinti, kad visos 
sužvejotos žuvys būtų iškraunamos

Sužvejojamų nepageidaujamų komercinių 
išteklių žuvų kiekių žymus sumažinimas

Or. fr

Pakeitimas 1472
Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įpareigojimas užtikrinti, kad visos 
sužvejotos žuvys būtų iškraunamos

Išmetimas į jūrą

Or. fr

Pakeitimas 1473
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įpareigojimas užtikrinti, kad visos 
sužvejotos žuvys būtų iškraunamos

Įpareigojimas užtikrinti, kad visos 
sužvejotos žuvys būtų registruojamos ir
iškraunamos

Or. en
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Pakeitimas 1474
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įpareigojimas užtikrinti, kad visos
sužvejotos žuvys būtų iškraunamos

Įpareigojimas užtikrinti, kad visų 
komercinių rūšių sužvejotos žuvys būtų 
iškraunamos ir registruojamos

Or. en

Pakeitimas 1475
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įpareigojimas užtikrinti, kad visos 
sužvejotos žuvys būtų iškraunamos

Įpareigojimas panaikinti išmetimą į jūrą

Or. en

Pakeitimas 1476
Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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(a) Ne vėliau, kaip nuo 2014 m. sausio 1 
d.:
– skumbres, silkes, paprastąsias staurides, 
šiaurinius žydruosius merlangus, 
smulkiadygles saulažuves, europinius 
ančiuvius, mažąsias argentinas, 
sardinėles, paprastąsias stintenes;
– paprastuosius tunus, durklažuves, 
ilgapelekius tunus, didžiaakius tunus, 
kitas buriažuvines.
(b) Ne vėliau, kaip nuo 2015 m. sausio 1 
d.: menkes, europines paprastąsias 
jūrines lydekas, europinius jūros 
liežuvius;
(c) Ne vėliau, kaip nuo 2016 m. sausio 1 
d.: juodadėmes menkes, paprastuosius 
merlangus, paprastuosius megrimus, 
velniažuves, jūrines plekšnes, paprastąsias 
molvas, ledjūrio menkes, sidabrinius 
polakus, europines mažažiotes plekšnes,
paprastuosius otus, švelniuosius rombus, 
melsvąsias molvas, juoduosius kalavijus, 
bukasnukius ilgauodegius grenadierius, 
islandinius pjūklapilvius beriksus, 
juoduosius paltusus, paprastąsias 
brosmes, didžiuosius jūrinius ešerius ir 
Viduržemio jūros priedugnio žuvis.

Or. fr

Pakeitimas 1477
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visas toliau nurodytų išteklių, kuriems 
taikomi sužvejoto kiekio apribojimai, 
žuvų, sužvejotų Sąjungos vandenyse arba 
Sąjungos žvejybos laivais ne Sąjungos 
vandenyse, išskyrus gyvam jaukui 
naudojamas žuvis, kiekis įkeliamas į 

Išbraukta.
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žvejybos laivą, jame laikomas, 
registruojamas ir iškraunamas laikantis 
šio tvarkaraščio:
(a) Ne vėliau, kaip nuo 2014 m. sausio 1 
d.:
– skumbres, silkes, paprastąsias staurides, 
šiaurinius žydruosius merlangus, 
smulkiadygles saulažuves, europinius 
ančiuvius, mažąsias argentinas, 
sardinėles, paprastąsias stintenes;
– paprastuosius tunus, durklažuves, 
ilgapelekius tunus, didžiaakius tunus, 
kitas buriažuvines.
(b) Ne vėliau, kaip nuo 2015 m. sausio 1 
d.: menkes, europines paprastąsias 
jūrines lydekas, europinius jūros 
liežuvius;
(c) Ne vėliau, kaip nuo 2016 m. sausio 1 
d.: juodadėmes menkes, paprastuosius 
merlangus, paprastuosius megrimus, 
velniažuves, jūrines plekšnes, paprastąsias 
molvas, ledjūrio menkes, sidabrinius 
polakus, europines mažažiotes plekšnes, 
paprastuosius otus, švelniuosius rombus, 
melsvąsias molvas, juoduosius kalavijus, 
bukasnukius ilgauodegius grenadierius, 
islandinius pjūklapilvius beriksus, 
juoduosius paltusus, paprastąsias 
brosmes, didžiuosius jūrinius ešerius ir 
Viduržemio jūros priedugnio žuvis.

Or. fr

Pakeitimas 1478
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visas toliau nurodytų išteklių, kuriems 
taikomi sužvejoto kiekio apribojimai, 
žuvų, sužvejotų Sąjungos vandenyse arba 

Išbraukta.
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Sąjungos žvejybos laivais ne Sąjungos 
vandenyse, išskyrus gyvam jaukui 
naudojamas žuvis, kiekis įkeliamas į 
žvejybos laivą, jame laikomas, 
registruojamas ir iškraunamas laikantis 
šio tvarkaraščio:
(a) Ne vėliau, kaip nuo 2014 m. sausio 1 
d.:
– skumbres, silkes, paprastąsias staurides, 
šiaurinius žydruosius merlangus, 
smulkiadygles saulažuves, europinius 
ančiuvius, mažąsias argentinas, 
sardinėles, paprastąsias stintenes;
– paprastuosius tunus, durklažuves, 
ilgapelekius tunus, didžiaakius tunus, 
kitas buriažuvines.
(b) Ne vėliau, kaip nuo 2015 m. sausio 1 
d.: menkes, europines paprastąsias 
jūrines lydekas, europinius jūros 
liežuvius;
(c) Ne vėliau, kaip nuo 2016 m. sausio 1 
d.: juodadėmes menkes, paprastuosius 
merlangus, paprastuosius megrimus, 
velniažuves, jūrines plekšnes, paprastąsias 
molvas, ledjūrio menkes, sidabrinius 
polakus, europines mažažiotes plekšnes, 
paprastuosius otus, švelniuosius rombus, 
melsvąsias molvas, juoduosius kalavijus, 
bukasnukius ilgauodegius grenadierius, 
islandinius pjūklapilvius beriksus, 
juoduosius paltusus, paprastąsias 
brosmes, didžiuosius jūrinius ešerius ir 
Viduržemio jūros priedugnio žuvis.

Or. fr

Pakeitimas 1479
Carmen Fraga Estévez

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Daugiamečiai planai apima visų
išteklių, kuriems taikomi sužvejoto kiekio 
apribojimai, žuvų, sužvejotų vykdant
žvejybos operacijas Sąjungos vandenyse,
privalomo iškrovimo priemones. 
Atsižvelgiant į kiekvieno žvejybos rajono 
ypatybes, daugiamečiuose planuose 
nustatomos datos, nuo kurių visas 
sužvejotų žuvų kiekis įkeliamas į žvejybos 
laivą, jame laikomas, registruojamas ir 
iškraunamas. Šie įpareigojimai kuo 
greičiau įtraukiami į daugiamečius 
planus, atsižvelgiant į atitinkamą rūšį, ir 
vėliausiai 2020 m. taikomi visiems 
ištekliams, kuriems taikomi sužvejoto 
kiekio apribojimai.

Or. es

Pagrindimas

Atsižvelgiant į žvejybos veiklos Europos Sąjungoje įvairovę, įpareigojimas iškrauti visas 
sužvejotas žuvis turėti įeiti į visus daugiamečius planus.

Pakeitimas 1480
Dolores García-Hierro Caraballo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Visas išteklių, kuriems taikomi 
sužvejoto kiekio apribojimai, žuvų, 
sužvejotų Sąjungos vandenyse arba 
Sąjungos žvejybos laivais ne Sąjungos 
vandenyse, išskyrus gyvam jaukui 
naudojamas žuvis, kiekis įkeliamas į 
žvejybos laivą, jame laikomas, 
registruojamas ir iškraunamas laikantis
proporcingumo principo ir laipsniško 
kiekvienam žvejybos rajonui pritaikyto 
požiūrio pagal ne trumpesnį kaip 10 metų 
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įgyvendinimo tvarkaraštį.
Norint pradėti taikyti priemonę, po to, kai 
bus gauta  regioninių patariamųjų tarybų 
(RPT) nuomonė, reikės, kad Komisija 
atliktų aiškų ir išsamų tyrimą dėl jos 
poveikio užimtumui ir žvejybos įmonėms 
ES. Komisija taip pat nurodo, kokie 
mechanizmai bus taikomi norint 
apskaičiuoti išmetimą į jūrą, ar bus 
padidintos žvejybos kvotos ir tai, kaip 
priemonė bus taikoma mišriosios žvejybos 
atveju.

Or. es

Pakeitimas 1481
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Visų rūšių žuvų, sužvejotų Sąjungos 
vandenyse arba Sąjungos žvejybos laivais 
ne Sąjungos vandenyse, išskyrus gyvam 
jaukui naudojamas žuvis arba į jūrą 
paleidžiamas netikslinių rūšių žuvis, kurių 
galimybės išgyventi po išmetimo didelės, 
kiekis įkeliamas į žvejybos laivą, jame 
laikomas, registruojamas ir iškraunamas
bei atimamas iš žvejybos laivui paskirtų 
individualių žvejybos galimybių ir 
valstybės narės žvejybos galimybių,
laikantis šio tvarkaraščio:

Or. en

Pakeitimas 1482
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1483
Chris Davies, Linda McAvan

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Visas toliau nurodytų išteklių, kuriems 
taikomi sužvejoto kiekio apribojimai, žuvų, 
sužvejotų Sąjungos vandenyse arba 
Sąjungos žvejybos laivais ne Sąjungos 
vandenyse, išskyrus gyvam jaukui 
naudojamas žuvis, kiekis įkeliamas į 
žvejybos laivą, jame laikomas, 
registruojamas ir iškraunamas ES uostuose 
arba paskirtuosiuose trečiųjų šalių 
uostuose, arba konkrečiai nurodomas 
rūšių, kurioms taikoma išimtis, registre, 
kurį parengia ir tvarko Komisija, laikantis 
šio tvarkaraščio:

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad neatsirastų spragų, kuriomis naudojantis nebūtų paisoma įpareigojimo iškrauti 
visas sužvejotas žuvis, draudimo išmesti į jūrą išimtys turėtų būti aiškiai nurodytos registre.
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Pakeitimas 1484
Jens Nilsson

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Visas komercinių rūšių, kurioms
taikomi sužvejoto kiekio apribojimai, žuvų, 
sužvejotų Sąjungos vandenyse arba 
Sąjungos žvejybos laivais, arba Sąjungos 
žvejybos laivais ne Sąjungos vandenyse, 
išskyrus pažeidžiamų rūšių žuvis, rūšis, 
kurios, remiantis mokslinėmis 
rekomendacijomis gali išgyventi išmetimą 
į jūrą, arba gyvam jaukui naudojamas 
žuvis, kiekis įkeliamas į žvejybos laivą, 
jame laikomas, registruojamas ir 
iškraunamas laikantis šio tvarkaraščio:

a) ne vėliau kaip nuo 2014 m. sausio 1 d.:
Baltijos jūros smulkių pelaginių žuvų 
žvejybos rajonuose ir pramoninės 
paskirties žvejybos rajonuose;
b) ne vėliau kaip nuo 2015 m. sausio 1 d.:
visuose kituose žvejybos rajonuose.

Or. en

Pagrindimas

Išmetimo į jūrą draudimas yra esminė tausios žvejybos dalis. Siekiant išvengti kontrolės ir 
valdymo problemų, draudimas turėtų būti bendro pobūdžio (tačiau turėtų būti pateikiamas 
išimčių sąrašas) ir, geriausiu atveju, pradedamas taikyti visiems žvejybos rajonams vienu 
metu. (Vis dėlto turėtų būti įmanoma pasiekti, kad dėl izoliuotos geografinės Baltijos jūros 
padėties žvejybos rajonuose šis draudimas būtų pradėtas taikyti anksčiau; tai pat smulkių 
pelaginių žuvų žvejybos rajonuose ir pramoninės paskirties žvejybos rajonuose, nes šiuose 
rajonuose taikyti draudimą būtų gana paprasta).

Pakeitimas 1485
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Visas sužvejojamų rūšių, įskaitant 
priegaudą, žuvų, sužvejotų Sąjungos 
vandenyse arba Sąjungos žvejybos laivais 
ne Sąjungos vandenyse toliau nurodytuose 
žvejybos rajonuose kiekis:

i) registruojamas ir, kalbant apie žuvų 
išteklius, susijusius su žvejybos 
galimybėmis, nedelsiant atimamas iš 
žvejybos laivui paskirtų individualių 
žvejybos galimybių ir valstybės narės 
žvejybos galimybių; ir,
ii) išskyrus gyvam jaukui naudojamas 
žuvis, įkeliamas į žvejybos laivą, jame 
laikomas, registruojamas ir iškraunamas 
laikantis šio tvarkaraščio:

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime yra reikalavimas visų sužvejojamų rūšių, įskaitant priegaudą, žuvims taikyti 
įpareigojimą, jei tinkama, registruoti ir priskaičiuoti prie kvotos sugautas žuvis drauge 
išlaikant pranešėjo siūlomą požiūrį pradėti taikyti iškrovimo įpareigojimą palaipsniui pagal 
žvejybos rajonus.

Pakeitimas 1486
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visas toliau nurodytų išteklių, kuriems 
taikomi sužvejoto kiekio apribojimai, žuvų, 
sužvejotų Sąjungos vandenyse arba 
Sąjungos žvejybos laivais ne Sąjungos 
vandenyse, išskyrus gyvam jaukui 

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

naudojamas žuvis, kiekis įkeliamas į 
žvejybos laivą, jame laikomas, 
registruojamas ir iškraunamas atliekant 
tyrimus pagal žvejybos rūšis ir 
atsižvelgiant į technines, reguliavimo ir su 
rinka susijusias priežastis, kad būtų 
maksimaliai sumažintas žvejybos 
pramonės socialinis ir ekonominis 
poveikis ir užtikrintas ilgalaikis tvarumas, 
ir nebūtų priimtos staigios priemonės, 
galinčios destabilizuoti pramonę, laikantis 
šio tvarkaraščio:

Or. es

Pakeitimas 1487
Bastiaan Belder

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1488
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Visas toliau nurodytų išteklių, kuriems 
taikomi sužvejoto kiekio apribojimai, žuvų, 
sužvejotų Sąjungos vandenyse arba 
Sąjungos žvejybos laivais ne Sąjungos 
vandenyse pasibaigus laikotarpiui, per 
kurį buvo iki galo išbandyti visi įmanomi 
taikyti priegaudos išvengimo ir 
maksimalaus sumažinimo būdai, išskyrus 
gyvam jaukui naudojamas žuvis, kiekis 
įkeliamas į žvejybos laivą, jame laikomas, 
registruojamas ir iškraunamas laikantis šio 
tvarkaraščio:

Or. en

Pagrindimas

Iškraunant visą sužvejotą kiekį išmetimo į jūrą problema nebus išspręsta, ją reikia spręsti visų 
pirma kuriant naujus vengimo ir maksimalaus sumažinimo būdus.

Pakeitimas 1489
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Visas komercinės paskirties išteklių, 
kuriems taikomi sužvejoto kiekio 
apribojimai, žuvų, sužvejotų Sąjungos 
vandenyse arba Sąjungos žvejybos laivais 
ne Sąjungos vandenyse, išskyrus gyvam 
jaukui naudojamas žuvis, kiekis įkeliamas į 
žvejybos laivą, jame laikomas, 
registruojamas ir iškraunamas laikantis
daugiamečių planų: Daugiamečiuose 
planuose nustatomos sąlygos, kurių reikia 
šioms priemonėms įgyvendinti, ir gali būt 
leidžiama taikyti mažiausias išmetimo į 
jūrą ir žuvų rūšių, kurių išgyvenimo 
tikimybė didelė, išmetimo į jūrą ribas, taip 
pat gali būti leidžiama nustatyti lanksčias 
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priemones, pritaikytas atsižvelgiant į 
konkrečias mišriosios žvejybos ypatybes. 
Komisija iki 2014 m. sausio 1 d. pateikia 
visą daugiamečių planų, kuriuose nėra 
minėtųjų nuostatų, persvarstymo ir 
atitinkamų planų, skirtų žuvų ištekliams, 
kuriems tokie planai dar netaikomi, 
priėmimo tvarkaraštį.

Or. es

Pakeitimas 1490
Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Alf Svensson

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Visas žuvų, sužvejotų Sąjungos 
vandenyse ir Sąjungos žvejybos laivais ne 
Sąjungos vandenyse, išskyrus gyvam 
jaukui naudojamas žuvis ar rūšių, kurioms 
taikomos išimtys, registre nurodytas žuvis,
kiekis įkeliamas į žvejybos laivą, jame 
laikomas, registruojamas ir iškraunamas
ES uostuose ar paskirtuosiuose trečiųjų 
šalių uostuose. Registrą parengia ir 
tvarko Komisija, laikydamasi šio 
tvarkaraščio:

Or. en

Pakeitimas 1491
Carmen Fraga Estévez

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Ne vėliau, kaip nuo 2014 m. sausio 1 
d.:

Išbraukta.
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– skumbres, silkes, paprastąsias staurides, 
šiaurinius žydruosius merlangus, 
smulkiadygles saulažuves, europinius 
ančiuvius, mažąsias argentinas, 
sardinėles, paprastąsias stintenes;
– paprastuosius tunus, durklažuves, 
ilgapelekius tunus, didžiaakius tunus, 
kitas buriažuvines.

Or. es

Pakeitimas 1492
Dolores García-Hierro Caraballo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Ne vėliau, kaip nuo 2014 m. sausio 1 
d.:

Išbraukta.

– skumbres, silkes, paprastąsias staurides, 
šiaurinius žydruosius merlangus, 
smulkiadygles saulažuves, europinius 
ančiuvius, mažąsias argentinas, 
sardinėles, paprastąsias stintenes;
– paprastuosius tunus, durklažuves, 
ilgapelekius tunus, didžiaakius tunus, 
kitas buriažuvines.

Or. es

Pakeitimas 1493
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Ne vėliau, kaip nuo 2014 m. sausio 1 
d.:

Išbraukta.
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– skumbres, silkes, paprastąsias staurides, 
šiaurinius žydruosius merlangus, 
smulkiadygles saulažuves, europinius 
ančiuvius, mažąsias argentinas, 
sardinėles, paprastąsias stintenes;
– paprastuosius tunus, durklažuves, 
ilgapelekius tunus, didžiaakius tunus, 
kitas buriažuvines.

Or. es

Pakeitimas 1494
Dolores García-Hierro Caraballo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 dalies a punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– skumbres, silkes, paprastąsias staurides, 
šiaurinius žydruosius merlangus, 
smulkiadygles saulažuves, europinius 
ančiuvius, mažąsias argentinas, 
sardinėles, paprastąsias stintenes;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1495
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 dalies a punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– skumbres, silkes, paprastąsias staurides, 
šiaurinius žydruosius merlangus, 
smulkiadygles saulažuves, europinius 
ančiuvius, mažąsias argentinas, 
sardinėles, paprastąsias stintenes;

Išbraukta.

Or. es
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Pakeitimas 1496
Chris Davies, Linda McAvan, Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 dalies a punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– skumbres, silkes, paprastąsias staurides, 
šiaurinius žydruosius merlangus, 
smulkiadygles saulažuves, europinius 
ančiuvius, mažąsias argentinas, sardinėles, 
paprastąsias stintenes;

– smulkių pelaginių žuvų žvejybos 
rajonuose ir pramoninės paskirties 
žvejybos rajonuose (pvz., žvejojant
skumbres, silkes, paprastąsias staurides, 
šiaurinius žydruosius merlangus, 
smulkiadygles saulažuves, europinius 
ančiuvius, mažąsias argentinas, sardines,
sardinėles, paprastąsias stintenes, šprotus, 
tobius ir Esmarko menkutes);

Or. en

Pagrindimas

Šiuose žvejybos rajonuose iškrovimo įpareigojimas turėtų būti taikomas nuo 2014 m. sausio 
1 d.

Pakeitimas 1497
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 dalies a punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– skumbres, silkes, paprastąsias staurides, 
šiaurinius žydruosius merlangus, 
smulkiadygles saulažuves, europinius 
ančiuvius, mažąsias argentinas, 
sardinėles, paprastąsias stintenes;

– smulkių pelaginių rūšių žuvis;

Or. en
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Pakeitimas 1498
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 dalies a punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– skumbres, silkes, paprastąsias staurides, 
šiaurinius žydruosius merlangus, 
smulkiadygles saulažuves, europinius 
ančiuvius, mažąsias argentinas, sardinėles, 
paprastąsias stintenes;

– smulkias pelagines žuvis (skumbres, 
silkes, paprastąsias staurides, šiaurinius 
žydruosius merlangus, smulkiadygles 
saulažuves, europinius ančiuvius, mažąsias 
argentinas, sardinėles, paprastąsias 
stintenes);

Or. pt

Pakeitimas 1499
Dolores García-Hierro Caraballo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 dalies a punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– paprastuosius tunus, durklažuves, 
ilgapelekius tunus, didžiaakius tunus, 
kitas buriažuvines.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1500
Chris Davies, Linda McAvan, Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 dalies a punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– paprastuosius tunus, durklažuves, 
ilgapelekius tunus, didžiaakius tunus, 
kitas buriažuvines.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Nuo 2015 m. sausio 1 d. taikomas iškrovimo įpareigojimas turėtų būti grindžiamas požiūriu, 
kai atsižvelgiama į žvejybos, o ne į žuvų rūšis.

Pakeitimas 1501
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 dalies a punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– paprastuosius tunus, durklažuves, 
ilgapelekius tunus, didžiaakius tunus, 
kitas buriažuvines.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1502
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 dalies a punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– paprastuosius tunus, durklažuves, 
ilgapelekius tunus, didžiaakius tunus, 
kitas buriažuvines.

– didelių pelaginių rūšių žuvis; taip pat

Or. en

Pakeitimas 1503
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 dalies a punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– paprastuosius tunus, durklažuves, 
ilgapelekius tunus, didžiaakius tunus, kitas 

– dideles pelagines žuvis (paprastuosius 
tunus, durklažuves, ilgapelekius tunus, 
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buriažuvines. didžiaakius tunus, kitas buriažuvines).

Or. pt

Pakeitimas 1504
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 dalies a punkto antra a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– pramoninės paskirties rūšis.

Or. en

Pakeitimas 1505
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 dalies a punkto antra a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– pramoninę žvejybą.

Or. pt

Pakeitimas 1506
Carmen Fraga Estévez

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Ne vėliau, kaip nuo 2015 m. sausio 1 
d.: menkes, europines paprastąsias 
jūrines lydekas, europinius jūros 
liežuvius;

Išbraukta.

Or. es
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Pakeitimas 1507
Dolores García-Hierro Caraballo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Ne vėliau, kaip nuo 2015 m. sausio 1 
d.: menkes, europines paprastąsias 
jūrines lydekas, europinius jūros 
liežuvius;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1508
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Ne vėliau, kaip nuo 2015 m. sausio 1 
d.: menkes, europines paprastąsias 
jūrines lydekas, europinius jūros 
liežuvius;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1509
Chris Davies, Linda McAvan

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Ne vėliau, kaip nuo 2015 m. sausio 1 
d.: menkes, europines paprastąsias jūrines 
lydekas, europinius jūros liežuvius;

(b) Ne vėliau kaip nuo 2015 m. sausio 1 d.:
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– jūros priedugnio rūšių žvejybos 
rajonuose, žvejojant sykinių ir menkinių 
šeimos rūšis (pvz., žvejojant menkes, 
juodadėmes menkes, europines 
paprastąsias jūrines lydekas, ledjūrio 
menkes);

– didelių pelaginių žuvų žvejybos 
rajonuose (pvz., žvejojant tunų rūšis, 
kardžuves ir kitas buriažuvines);

Or. en

Pagrindimas

Šiuose žvejybos rajonuose iškrovimo įpareigojimas turėtų būti taikomas nuo 2015 m. sausio 
1 d.

Pakeitimas 1510
Luis Manuel Capoulas Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Ne vėliau, kaip nuo 2015 m. sausio 1 
d.: menkes, europines paprastąsias jūrines 
lydekas, europinius jūros liežuvius;

(b) nuo 2015 m. sausio 1 d. tačiau ne 
vėliau kaip 2018 m.: menkes, europines 
paprastąsias jūrines lydekas, europinius 
jūros liežuvius;

Or. pt

Pakeitimas 1511
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Ne vėliau, kaip nuo 2015 m. sausio 1 
d.: menkes, europines paprastąsias jūrines 
lydekas, europinius jūros liežuvius;

b) Ne vėliau kaip nuo 2015 m. sausio 1 d.: 
visų kitų rūšių žuvis.
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Or. en

Pakeitimas 1512
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Ne vėliau, kaip nuo 2015 m. sausio 
1 d.: menkes, europines paprastąsias 
jūrines lydekas, europinius jūros
liežuvius;

b) Ne vėliau kaip nuo 2015 m. sausio 1 d.:
Baltijos jūros žvejybos rajonuose;

Or. en

Pakeitimas 1513
Carmen Fraga Estévez

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) Ne vėliau, kaip nuo 2016 m. sausio 1 
d.: juodadėmes menkes, paprastuosius 
merlangus, paprastuosius megrimus, 
velniažuves, jūrines plekšnes, paprastąsias 
molvas, ledjūrio menkes, sidabrinius 
polakus, europines mažažiotes plekšnes, 
paprastuosius otus, švelniuosius rombus, 
melsvąsias molvas, juoduosius kalavijus, 
bukasnukius ilgauodegius grenadierius, 
islandinius pjūklapilvius beriksus, 
juoduosius paltusus, paprastąsias 
brosmes, didžiuosius jūrinius ešerius ir 
Viduržemio jūros priedugnio žuvis.

Išbraukta.

Or. es
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Pakeitimas 1514
Dolores García-Hierro Caraballo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) Ne vėliau, kaip nuo 2016 m. sausio 1 
d.: juodadėmes menkes, paprastuosius 
merlangus, paprastuosius megrimus, 
velniažuves, jūrines plekšnes, paprastąsias 
molvas, ledjūrio menkes, sidabrinius 
polakus, europines mažažiotes plekšnes, 
paprastuosius otus, švelniuosius rombus, 
melsvąsias molvas, juoduosius kalavijus, 
bukasnukius ilgauodegius grenadierius, 
islandinius pjūklapilvius beriksus, 
juoduosius paltusus, paprastąsias 
brosmes, didžiuosius jūrinius ešerius ir 
Viduržemio jūros priedugnio žuvis.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1515
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) Ne vėliau, kaip nuo 2016 m. sausio 1 
d.: juodadėmes menkes, paprastuosius 
merlangus, paprastuosius megrimus, 
velniažuves, jūrines plekšnes, paprastąsias 
molvas, ledjūrio menkes, sidabrinius 
polakus, europines mažažiotes plekšnes, 
paprastuosius otus, švelniuosius rombus, 
melsvąsias molvas, juoduosius kalavijus, 
bukasnukius ilgauodegius grenadierius, 
islandinius pjūklapilvius beriksus, 
juoduosius paltusus, paprastąsias 
brosmes, didžiuosius jūrinius ešerius ir 
Viduržemio jūros priedugnio žuvis.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 1516
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) Ne vėliau, kaip nuo 2016 m. sausio 1 
d.: juodadėmes menkes, paprastuosius 
merlangus, paprastuosius megrimus, 
velniažuves, jūrines plekšnes, paprastąsias 
molvas, ledjūrio menkes, sidabrinius 
polakus, europines mažažiotes plekšnes, 
paprastuosius otus, švelniuosius rombus, 
melsvąsias molvas, juoduosius kalavijus, 
bukasnukius ilgauodegius grenadierius, 
islandinius pjūklapilvius beriksus, 
juoduosius paltusus, paprastąsias 
brosmes, didžiuosius jūrinius ešerius ir 
Viduržemio jūros priedugnio žuvis.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1517
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) Ne vėliau, kaip nuo 2016 m. sausio 1 
d.: juodadėmes menkes, paprastuosius 
merlangus, paprastuosius megrimus, 
velniažuves, jūrines plekšnes, paprastąsias 
molvas, ledjūrio menkes, sidabrinius 
polakus, europines mažažiotes plekšnes, 
paprastuosius otus, švelniuosius rombus, 
melsvąsias molvas, juoduosius kalavijus, 
bukasnukius ilgauodegius grenadierius, 
islandinius pjūklapilvius beriksus, 

c) Ne vėliau kaip nuo 2018 m. sausio 1 d.: 
visas kitas komercinių rūšių žuvis.
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juoduosius paltusus, paprastąsias 
brosmes, didžiuosius jūrinius ešerius ir 
Viduržemio jūros priedugnio žuvis.

Or. en

Pakeitimas 1518
Chris Davies, Linda McAvan, Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) Ne vėliau, kaip nuo 2016 m. sausio 1 
d.: juodadėmes menkes, paprastuosius 
merlangus, paprastuosius megrimus, 
velniažuves, jūrines plekšnes, paprastąsias 
molvas, ledjūrio menkes, sidabrinius 
polakus, europines mažažiotes plekšnes, 
paprastuosius otus, švelniuosius rombus, 
melsvąsias molvas, juoduosius kalavijus, 
bukasnukius ilgauodegius grenadierius, 
islandinius pjūklapilvius beriksus, 
juoduosius paltusus, paprastąsias 
brosmes, didžiuosius jūrinius ešerius ir 
Viduržemio jūros priedugnio žuvis.

c) Ne vėliau kaip nuo 2016 m. sausio 1 d.: 
visuose kituose žvejybos rajonuose.

Or. en

Pagrindimas

Šiuose žvejybos rajonuose iškrovimo įpareigojimas turėtų būti taikomas nuo 2016 m. sausio 
1 d.

Pakeitimas 1519
Luis Manuel Capoulas Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) Ne vėliau, kaip nuo 2016 m. sausio 1 c) nuo 2016 m. sausio 1 d., tačiau ne 
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d.: juodadėmes menkes, paprastuosius 
merlangus, paprastuosius megrimus, 
velniažuves, jūrines plekšnes, paprastąsias 
molvas, ledjūrio menkes, sidabrinius 
polakus, europines mažažiotes plekšnes, 
paprastuosius otus, švelniuosius rombus, 
melsvąsias molvas, juoduosius kalavijus, 
bukasnukius ilgauodegius grenadierius, 
islandinius pjūklapilvius beriksus, 
juoduosius paltusus, paprastąsias brosmes, 
didžiuosius jūrinius ešerius ir Viduržemio 
jūros priedugnio žuvis.

vėliau kaip 2019 m.: juodadėmes menkes, 
paprastuosius merlangus, paprastuosius 
megrimus, velniažuves, jūrines plekšnes, 
paprastąsias molvas, ledjūrio menkes, 
sidabrinius polakus, europines mažažiotes 
plekšnes, paprastuosius otus, švelniuosius 
rombus, melsvąsias molvas, juoduosius 
kalavijus, bukasnukius ilgauodegius 
grenadierius, islandinius pjūklapilvius 
beriksus, juoduosius paltusus, paprastąsias 
brosmes, didžiuosius jūrinius ešerius ir 
Viduržemio jūros priedugnio žuvis.

Or. pt

Pakeitimas 1520
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) Ne vėliau, kaip nuo 2016 m. sausio 1 
d.: juodadėmes menkes, paprastuosius 
merlangus, paprastuosius megrimus, 
velniažuves, jūrines plekšnes, paprastąsias 
molvas, ledjūrio menkes, sidabrinius 
polakus, europines mažažiotes plekšnes, 
paprastuosius otus, švelniuosius rombus, 
melsvąsias molvas, juoduosius kalavijus, 
bukasnukius ilgauodegius grenadierius, 
islandinius pjūklapilvius beriksus, 
juoduosius paltusus, paprastąsias brosmes, 
didžiuosius jūrinius ešerius ir Viduržemio
jūros priedugnio žuvis.

c) Ne vėliau kaip nuo 2016 m. sausio 1 d.:
juodadėmes menkes, paprastuosius 
merlangus, paprastuosius megrimus, 
velniažuves, jūrines plekšnes, paprastąsias 
molvas, ledjūrio menkes, sidabrinius 
polakus, europines mažažiotes plekšnes, 
paprastuosius otus, švelniuosius rombus, 
melsvąsias molvas, juoduosius kalavijus, 
bukasnukius ilgauodegius grenadierius, 
islandinius pjūklapilvius beriksus, 
juoduosius paltusus, paprastąsias brosmes, 
didžiuosius ir jūrinius ešerius. Išmetimo į 
jūrą sumažinimo planas įgyvendinamas 
remiantis prieš tai Komisijos atliktais 
aiškiais ir išsamiais šios priemonės 
poveikio ES žvejybai tyrimais; šiame 
plane numatomas laipsniškas, kiekvienos 
rūšies žvejybai pritaikytas metodas, pagal 
kurį suteikiama lankstumo, kurio reikia 
norint išspręsti priegaudos problemas 
vykdant mišriąją žvejybą ir žvejybą
Viduržemio jūroje, kai netaikomi 
sužvejoto kiekio apribojimai. Šios 
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priemonės taikomos kaip daugiamečių 
planų dalis, atsižvelgiant į išgyvenimo 
galimybes, žvejybos įrankių pobūdį, 
žvejybos būdus ir ekosistemą, taip pat į 
taikomas selektyvumo priemones.  

Or. es

Pakeitimas 1521
Jens Nilsson

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) Siekiant supaprastinti ir suderinti 
įpareigojimo iškrauti visą sužvejotų žuvų 
kiekį įgyvendinimą ir išvengti nepriimtinų 
tikslinių rūšių žvejybos sutrikimų bei 
sumažinti nepageidaujamų sužvejojamų 
žuvų kiekį, daugiamečiuose planuose, 
patvirtintuose pagal 9 straipsnį, arba 
kituose Sąjungos priimtuose teisės 
aktuose tam tikrais atvejais nustatoma:
– sąrašas, apimantis netikslines rūšis, 
kurių natūralus gausos lygis nedidelis ir 
kurios gali būti įtrauktos į tikslinių rūšių 
kvotas tame žvejybos rajone, jei 
tenkinamos šios sąlygos:
•šios netikslinės rūšies nacionalinė metinė 
kvota visiškai panaudota;
•suvestinis sužvejotas kiekis ne didesnis 
kaip 3 proc. viso sugautų tikslinių rūšių 
kiekio;
•netikslinės rūšys mažiau vertingos už 
tikslines rūšis arba vertos tiek pat, kiek 
tikslinės rūšys;
•netikslinių rūšių ištekliai neviršija saugių 
biologinių ribų;
- įpareigojimo iškrauti visą sužvejotų žuvų 
kiekį de minimis išimtys, taikomos kai 
kurioms rūšims tam tikruose žvejybos 
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rajonuose arba kai kurių žuvų rūšių 
jaunikliams tam tikruose žvejybos 
rajonuose tais atvejais, kai negalima jų 
panaudoti kitoms nei žmonių maistas 
reikmėms;
- taisyklės, kuriomis nustatomos paskatos 
vengti žvejoti žuvų jauniklius, įskaitant 
didesnes kvotos dalis, kurios turi būti 
atimamos iš žvejui paskirtų kvotų, jei 
sužvejojami jaunikliai.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas pateiktas remiantis pranešėjo pateiktu 110 pakeitimu. Siekiama neleisti, kad žvejai 
žvejotų retų vertingų rūšių žuvis (pvz., paprastuosius otus), kol nenustatytos šios retos rūšies 
kvotos.  Kitaip taisykle galėtų būti piktnaudžiaujama ir būtų daroma žala kvotų, nustatytų 
tokioms retoms vertingoms rūšims, turėtojams ir išteklių būklei.

Pakeitimas 1522
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) atsižvelgiant į sunkumus, kurių kyla 
vykdant išmetimo į jūrą draudimo 
politiką, žvejams turi būti numatytos 
paskatos ir kompensacijos.

Or. pt

Pakeitimas 1523
Bastiaan Belder

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mišriosios žvejybos atveju, kai 
neįmanoma laikytis įpareigojimo iškrauti 
visas sužvejotas žuvis, daugiamečiuose 
planuose nustatomas laipsniško 
nepageidaujamų žuvų sužvejojimo 
sumažinimo tvarkaraštis.

Or. en

Pakeitimas 1524
Carmen Fraga Estévez

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1 dalyje nurodytas įpareigojimas 
iškrauti visą sužvejotų žuvų kiekį 
netaikomas šių rūšių žuvims: 
– žuvims, sužvejotoms siekiant jas 
panaudoti gyvam jaukui;
– žuvims, kurias žvejoti uždrausta 
teisėkūros procedūra priimtu aktu, 
priimtu vykdant bendrą žuvininkystės 
politiką;
– žuvims, apie kurias iš turimos mokslinės 
informacijos žinoma, kad jų išgyvenimo 
galimybės didelės, atsižvelgiant į žvejybos 
įrankių pobūdį, žvejybos būdus ir sąlygas 
žvejybos zonoje;

Or. es

Pakeitimas 1525
Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Atsižvelgdami į ŽMTEK ir susijusių 
patariamųjų tarybų nuomonę, taip pat į 
poveikio tyrimų, kuriais siekiama 
išaiškinti nepageidaujamų žuvų 
sužvejojimo priežastis, išvadas, Europos 
Parlamentas ir Taryba nustato tikslus, 
kurių siekiant būtų labai sumažintas 
nepageidaujamo valdomų komercinių 
išteklių laimikio kiekis, ir užtikrina, kad 
atsižvelgiant į kiekvienos žvejybos rūšies 
ypatumus palaipsniui būtų pasiekta, kad 
šių išteklių žuvys nebūtų žvejojamos, jei 
tai tinka atitinkamai valdomam žvejybos 
rajonui. Šie tikslai gali būti įtraukti į 
atskirai žvejybos rūšiai ar regioninei zonai 
nustatytus daugiamečius planus.

Or. fr

Pakeitimas 1526
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei valstybė narė nepasiekia rezultatų, 
kuriems skirtos šiame straipsnyje 
nustatytos priemonės, šioms valstybėms 
narėms nutraukiama ar laikinai 
sustabdoma Europos Sąjungos skiriama 
finansinė parama pagal bendrą 
žuvininkystės politiką.

Or. en

Pakeitimas 1527
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Ne vėliau kaip nuo 2014 m. sausio 1 
d.:
jūros priedugnio žvejybos rajonuose, 
žvejojant sykinių ir menkinių šeimos rūšis 
Baltijos jūroje.

Or. en

Pagrindimas

Baltijos jūros priedugnio žvejyba yra daugiausia vienarūšė žvejyba, kurią vykdant 
sugaunama labai mažai plekšniažuvių, taigi tai tokia žvejyba, kai panaikinti išmetimą į jūrą 
palyginti paprasta. Stokholmo deklaracijoje (2009) Baltijos valstybės narės tai pripažino, ir 
sutarė dėl ambicingo plano panaikinti išmetimą į jūrą, be kita ko, nustatant išmetimo į jūrą 
draudimą, kaip tinkama.  Taigi Baltijos jūros atveju tinka ambicingesnis tikslas. Kai kurios 
Baltijos jūros regiono valstybės jau sutarė taikyti išmetimo į jūrą draudimą Skagerake nuo 
2013 m. sausio 1 d.

Pakeitimas 1528
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Skatinant mažinti nepageidaujamų 
sužvejojamų žuvų kiekį ir laipsnišką 
išmetimo į jūrą panaikinimą, vykdant 
daugiarūšę žvejybą turi būti pradėtos 
taikyti šios priemonės:  
– inovacijų paskatos;
– techninių priemonių, skirtų žvejybos 
įrankių selektyvumui gerinti, nustatymas;
– žvejybos operacijų valdymas laikinai ir 
(arba) tam tikrose vietose uždraudžiant 
žvejybą, už kurią laivų savininkai ir 
žuvininkystės darbuotojai gauna 
subsidijas, taip būtų neleidžiama laivams 
žvejoti didelės nesubrendusių ar 
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reprodukcinių išteklių koncentracijos 
zonose;
– išmetimo į jūrą tyrimų ir vertinimo 
procedūrų paskatos;
– pakoreguoti kvotas laivynų, kurie 
žvejoja mišriosios žvejybos rajonuose ir 
kurie priversti išmesti žuvis į jūrą, nes 
neturi kvotų rūšims, kurios visada 
aptinkamos vykdant atitinkamą žvejybą.

Or. es

Pakeitimas 1529
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
ŽMTEK ir susijusių patariamųjų tarybų 
nuomonę, taip pat į poveikio tyrimų, 
kuriais siekiama išaiškinti 
nepageidaujamų žuvų sužvejojimo 
priežastis, išvadas, nustato tikslus, kurių 
siekiant būtų labai sumažinti 
nepageidaujamų sužvejojamų valdomų 
komercinių išteklių kiekiai atsižvelgiant į 
kiekvienos žvejybos rūšies ypatumus, inter 
alia, įtraukiant atitinkamus tikslus į 
daugiamečius planus.

Or. fr

Pakeitimas 1530
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Rūšims, kurių, kaip matyti iš 
mokslinių įrodymų, išgyvenimo galimybės 
didelės, atsižvelgiant į žvejybos operacijos 
ypatumus (įrankiai, gylis), 1 dalies 
nuostatos netaikomos. Komisijai pagal 
55 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus dėl tokių rūšių 
sąrašo.

Or. en

Pakeitimas 1531
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Atsižvelgdami į ŽMTEK ir susijusių 
patariamųjų tarybų nuomonę, taip pat į 
poveikio tyrimų, kuriais siekiama 
išaiškinti nepageidaujamų žuvų 
sužvejojimo priežastis, išvadas, Europos 
Parlamentas ir Taryba nustato tikslus, 
kurių siekiant būtų labai sumažintas 
nepageidaujamo valdomų komercinių 
išteklių laimikio kiekis, ir užtikrina, kad 
atsižvelgiant į kiekvienos žvejybos rūšies 
ypatumus palaipsniui būtų pasiekta, kad 
šių išteklių žuvys nebūtų žvejojamos, jei 
tai tinka atitinkamai valdomam žvejybos 
rajonui. Šie tikslai gali būti įtraukti į 
atskirai žvejybos rūšiai ar regioninei zonai 
nustatytus daugiamečius planus.

Or. fr

Pakeitimas 1532
Luis Manuel Capoulas Santos
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės gali leisti viršyti 
sužvejotų žuvų išteklių, kuriuos reikia 
iškrauti, kiekį ne daugiau kaip 10 proc., 
jei kitais metais tas perviršis tiek pat 
sumažinamas.

Or. pt

Pakeitimas 1533
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Kiekviena valstybė narės pateikia 
Komisijai metinę priemonių, kurių buvo 
imtasi norint pasiekti tikslą itin sumažinti 
nepageidaujamų žuvų sužvejojimą, 
ataskaitą.

Or. fr

Pakeitimas 1534
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Remiantis patikimiausiomis 
mokslinėmis rekomendacijomis nustatomi 
1 dalyje nurodytų žuvų išteklių mažiausi 
išteklių išsaugojimą užtikrinantys 
orientaciniai dydžiai. Parduoti sužvejotas 
mažesnes nei nustatyto mažiausio išteklių 
išsaugojimą užtikrinančio orientacinio 

Išbraukta.
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dydžio tų išteklių žuvis galima tik 
smulkinimui į žuvų miltus arba naminių 
gyvūnų ėdalui.

Or. fr

Pakeitimas 1535
Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 1536
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.



AM\905829LT.doc 105/179 PE491.360v01-00

LT

gyvūnų ėdalui.

Or. fr

Pakeitimas 1537
Carmen Fraga Estévez

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Siekiant apsaugoti jūrų organizmų 
jauniklių išteklius, remiantis 
patikimiausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis nustatomi mažiausi 
išteklių, kuriems taikomas iškrovimo 
įpareigojimas, išsaugojimą užtikrinantys 
dydžiai.

Or. es

Pakeitimas 1538
Dolores García-Hierro Caraballo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Remiantis patikimiausiomis 
mokslinėmis rekomendacijomis nustatomi 
1 dalyje nurodytų žuvų išteklių mažiausi 
išteklių išsaugojimą užtikrinantys 
orientaciniai dydžiai.
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Or. es

Pakeitimas 1539
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1540
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 1541
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Remiantis patikimiausiomis 
mokslinėmis rekomendacijomis nustatomi 
1 dalyje nurodytų žuvų išteklių mažiausi 
išteklių išsaugojimą užtikrinantys 
orientaciniai dydžiai, kurie turi būti 
didesni nei pirmosios reprodukcijos 
amžius ir dydis. Parduoti sužvejotas 
mažesnes nei nustatyto mažiausio išteklių 
išsaugojimą užtikrinančio orientacinio 
dydžio tų išteklių žuvis galima tik 
smulkinimui į žuvų miltus arba naminių 
gyvūnų ėdalui.

Or. en

Pagrindimas

Žuvims turėtų būti leidžiama daugintis bent vieną kartą prieš tai, kol bus žvejojamos.

Pakeitimas 1542
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Remiantis patikimiausiomis 
mokslinėmis rekomendacijomis nustatomi 
1 dalyje nurodytų žuvų išteklių mažiausi 
išteklių išsaugojimą užtikrinantys 
orientaciniai dydžiai. Parduoti sužvejotas 
mažesnes nei nustatyto mažiausio išteklių 
išsaugojimą užtikrinančio orientacinio 
dydžio tų išteklių žuvis galima tik 
smulkinimui į žuvų miltus arba naminių 
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gyvūnų ėdalui. gyvūnų ėdalui, arba naudoti žmonių 
maistui skirtuose perdirbtuose 
produktuose ar labdaros virtuvėse.

Or. es

Pakeitimas 1543
Jarosław Leszek Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Remiantis patikimiausiomis 
mokslinėmis rekomendacijomis nustatomi 
1 dalyje nurodytų žuvų išteklių mažiausi 
išteklių išsaugojimą užtikrinantys 
orientaciniai dydžiai. Pirmą kartą parduoti 
sužvejotas mažesnes nei nustatyto 
mažiausio išteklių išsaugojimą 
užtikrinančio orientacinio dydžio tų 
išteklių žuvis galima taikant mokestį, kurį 
valstybės narės apskaičiuoja pagal 
atitinkamas jų nacionalinės teisės 
nuostatas taip, kad būtų užtikrinta, jog 
veiklos vykdytojai iš tikrųjų neturėtų 
jokios naudos iš tokio pardavimo. Lėšos, 
surinktos taikant šį mokestį, naudojamos 
siekiant pagerinti su žuvininkyste 
susijusias mokslines rekomendacijas.

Or. en

Pagrindimas

Šia nuostata siekiama užtikrinti, kad dėl iškrovimo reikalavimo nebūtų sukurta rinka per 
mažo dydžio žuvims. Taip pat užtikrinama, kad žmonių maistui tinkama žuvims tam ir būtų 
naudojama, o ne tik žuvų miltams ar naminių gyvūnų ėdalui.

Pakeitimas 1544
Anna Rosbach
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Remiantis patikimiausiomis 
mokslinėmis rekomendacijomis nustatomi 
1 dalyje nurodytų žuvų išteklių, kuriems 
taikomas įpareigojimas iškrauti visą 
sužvejotų žuvų kiekį, mažiausi išteklių 
išsaugojimą užtikrinantys orientaciniai 
dydžiai tais atvejais, kai iškrovimo 
įpareigojimu nepavyksta tinkamai 
išvengti, kad būtų žvejojami jaunikliai.
Draudžiama parduoti sužvejotas mažesnes 
nei nustatyto mažiausio išteklių 
išsaugojimą užtikrinančio orientacinio 
dydžio tų išteklių žuvis.

Mažiausias išteklių išsaugojimą 
užtikrinantis orientacinis dydis neturi 
viršyti esamuose ES teisės aktuose 
nustatytų kiekių ir dydžių, visų pirma tų, 
kurie nustatyti 17 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 1545
Luis Manuel Capoulas Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Remiantis patikimiausiomis 
mokslinėmis rekomendacijomis nustatomi 
1 dalyje nurodytų žuvų išteklių mažiausi 
išteklių išsaugojimą užtikrinantys 
orientaciniai dydžiai. Parduoti sužvejotas 
mažesnes nei nustatyto mažiausio išteklių 
išsaugojimą užtikrinančio orientacinio 
dydžio tų išteklių žuvis galima tik 
smulkinimui į žuvų miltus arba naminių 
gyvūnų ėdalui; tokios sužvejotos žuvys taip 
pat gali būti dalijamos nemokamai 
paramos ir labdaros tikslais. Komisija 
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stebi padėtį rinkoje ir imasi priemonių, 
reikalingų neleisti, kad būtų prekiaujama 
tokiais jaunikliais, jei už juos mokamos 
kainos viršija normalias rinkos kainas už 
žmonių maistui skirtas suaugusias žuvis.

Or. pt

Pakeitimas 1546
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1547
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Remiantis patikimiausiomis 
mokslinėmis rekomendacijomis nustatomi 
1 dalyje nurodytų žuvų išteklių mažiausi 
išteklių išsaugojimą užtikrinantys 
orientaciniai dydžiai. Parduoti sužvejotas 
mažesnes nei nustatyto mažiausio išteklių 

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

išsaugojimą užtikrinančio orientacinio 
dydžio tų išteklių žuvis galima tik
socialinės rūpybos organizacijoms žmonių 
maistui naudoti.

Or. es

Pakeitimas 1548
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Remiantis patikimiausiomis 
mokslinėmis rekomendacijomis nustatomi 
1 dalyje nurodytų žuvų išteklių mažiausi 
išteklių išsaugojimą užtikrinantys 
orientaciniai dydžiai. Parduoti sužvejotas 
mažesnes nei nustatyto mažiausio išteklių 
išsaugojimą užtikrinančio orientacinio 
dydžio tų išteklių žuvis galima tik 
smulkinimui į žuvų miltus arba naminių 
gyvūnų ėdalui. Gali būti nustatyti tam 
tikrų rūšių, kurios paklausios rinkoje ir 
kurios gali būti iškraunamos iki tam 
tikros didžiausios ribos, mažiausi 
pardavimo dydžiai.

Or. pt

Pakeitimas 1549
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Remiantis patikimiausiomis 
mokslinėmis rekomendacijomis nustatomi 
1 dalyje nurodytų žuvų išteklių mažiausi 
išteklių išsaugojimą užtikrinantys 

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

orientaciniai dydžiai.

Or. en

Pagrindimas

Žuvų ištekliai, nesiekiantys mažiausio išsaugojimą užtikrinančio dydžio, turėtų būti kuo labiau 
naudojami žmonių maistui, o ne pramoniniams tikslams.

Pakeitimas 1550
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Remiantis patikimiausiomis 
mokslinėmis rekomendacijomis nustatomi 
1 dalyje nurodytų žuvų išteklių mažiausi 
išteklių išsaugojimą užtikrinantys 
orientaciniai dydžiai.

Or. el

Pakeitimas 1551
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

mokslinėmis rekomendacijomis nustatomi 
1 dalyje nurodytų žuvų išteklių mažiausi 
išteklių išsaugojimą užtikrinantys 
orientaciniai dydžiai. Iškraunamos 
mažesnės nei nustatyto mažiausio išteklių 
išsaugojimą užtikrinančio dydžio žuvys 
negali būti pateikiamos rinkai.

Or. es

Pakeitimas 1552
George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1553
Carmen Fraga Estévez

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Mažesnės nei nustatyto išteklių 
išsaugojimą užtikrinančio dydžio žuvys 
negali būti naudojamos žmonių maistui, 
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nebent tai būtų daroma labdaringais 
tikslais, jos gali būti naudojamos tik 
tokiems produktams kaip žuvų miltai ir 
žuvų aliejai gaminti.    

Or. es

Pakeitimas 1554
Dolores García-Hierro Caraballo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei su ES valstybės narės vėliava 
plaukiojantys žvejybos laivai žvejoja ne 
ES vandenyse, įpareigojimas laikyti laive 
visas sužvejotas žuvis ir jas iškrauti 
priklauso nuo PRT taikomų nuostatų ar 
atitinkamų dvišalių žvejybos susitarimų. 
Jei tokių taisyklių nėra, Taryba ir 
Europos Parlamentas, atsižvelgdami į 
kiekvieną konkretų atvejį, gali priimti 
taisykles, kurias mano esant reikalingas 
norint užtikrinti, kad ES laivynas, 
palyginti su kitais toje pačioje zonoje 
dirbančiais laivynais, nebūtų 
nepalankioje konkurencinėje padėtyje. 

Or. es

Pakeitimas 1555
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Žuvų, sužvejotų viršijant nustatytas 
žvejybos galimybes, pardavimo standartai 
nustatomi pagal [Reglamento dėl bendro 
žuvininkystės ir akvakultūros produktų 

Išbraukta.



AM\905829LT.doc 115/179 PE491.360v01-00

LT

rinkos organizavimo] 27 straipsnį.

Or. fr

Pakeitimas 1556
Dolores García-Hierro Caraballo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Žuvų, sužvejotų viršijant nustatytas 
žvejybos galimybes, pardavimo standartai 
nustatomi pagal [Reglamento dėl bendro 
žuvininkystės ir akvakultūros produktų 
rinkos organizavimo] 27 straipsnį.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1557
Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Žuvų, sužvejotų viršijant nustatytas 
žvejybos galimybes, pardavimo standartai 
nustatomi pagal [Reglamento dėl bendro 
žuvininkystės ir akvakultūros produktų 
rinkos organizavimo] 27 straipsnį.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 1558
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Žuvų, sužvejotų viršijant nustatytas 
žvejybos galimybes, pardavimo standartai 
nustatomi pagal [Reglamento dėl bendro 
žuvininkystės ir akvakultūros produktų 
rinkos organizavimo] 27 straipsnį.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nėra prasmės nustatyti pardavimo standartus žuvims, kurios iš viso neturėtų būti žvejojamos.

Pakeitimas 1559
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Žuvų, sužvejotų viršijant nustatytas 
žvejybos galimybes, pardavimo standartai 
nustatomi pagal [Reglamento dėl bendro 
žuvininkystės ir akvakultūros produktų 
rinkos organizavimo] 27 straipsnį.

3. Mažesnių nei nustatyto mažiausio 
išteklių išsaugojimą užtikrinančio 
orientacinio dydžio sužvejotų žuvų ir 
(arba) žuvų, sužvejotų viršijant nustatytas 
žvejybos galimybes, pardavimo standartai 
nustatomi pagal [Reglamento dėl bendro 
žuvininkystės ir akvakultūros produktų 
rinkos organizavimo] 27 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 1560
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Žuvų, sužvejotų viršijant nustatytas 
žvejybos galimybes, pardavimo standartai 

3. Žuvų, sužvejotų viršijant nustatytas 
žvejybos galimybes, pardavimo taisyklės 
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nustatomi pagal [Reglamento dėl bendro 
žuvininkystės ir akvakultūros produktų 
rinkos organizavimo] 27 straipsnį.

nustatomos pagal [Reglamento dėl bendro 
žuvininkystės ir akvakultūros produktų 
rinkos organizavimo] 27 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 1561
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Žuvų, sužvejotų viršijant nustatytas
žvejybos galimybes, pardavimo standartai 
nustatomi pagal [Reglamento dėl bendro 
žuvininkystės ir akvakultūros produktų 
rinkos organizavimo] 27 straipsnį.

3. Pardavimo tikslais taikomos sužvejotų
žuvų, kurioms netaikomos nustatytos
žvejybos galimybės, apskaičiavimo ir 
tolygaus žvejybos galimybių paskirstymo 
tarp veiklos vykdytojų, kolektyvinių 
valdymo grupių, gamintojų organizacijų 
ir nacionalinių kvotų taisyklės nustatomos 
daugiamečiuose planuose.

Or. es

Pakeitimas 1562
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Visos lėšos, gautos pardavus visas 
pagal 1 dalyje nurodytą įpareigojimą 
iškrautas žuvis, skiriamos valstybės narės, 
kurioje žuvys iškraunamos, valdomam 
fondui ir turi būti naudojamos kontrolei 
bei priežiūrai vykdyti ir moksliniams bei 
su žuvininkyste susijusiems duomenims 
rinkti.

Or. en
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Pakeitimas 1563
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kvotas viršijantį sužvejotą laimikį, 
atitinkantį mažiausią dydį, turėtų būti 
leidžiama parduoti pelną skiriant žvejams, 
o kiekis turėtų būti sureguliuotas per 
artimiausius metus.

Or. pt

Pakeitimas 1564
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad su jų 
vėliavomis plaukiojantys Sąjungos 
žvejybos laivai turėtų priemones, skirtas 
visai žvejybos ir perdirbimo veiklai 
dokumentuoti, kad būtų galima stebėti, ar 
laikomasi įpareigojimo iškrauti visą 
sužvejotų žuvų kiekį.

4. Valstybės narės užtikrina, kad su jų 
vėliavomis plaukiojantys Sąjungos 
žvejybos laivai turėtų priemones, skirtas 
visai žvejybos ir perdirbimo veiklai 
dokumentuoti, kad būtų galima tiksliai 
nustatyti visą sužvejotų žuvų kiekį.

Or. fr

Pagrindimas

Pagal pasiūlytą 15 straipsnio pakeitimą, valstybės narės turėtų pateikti tikslią dokumentaciją 
apie visą sužvejotų žuvų kiekį, kad būtų pasiektas tikslas itin sumažinti išmetimą į jūrą.

Pakeitimas 1565
Dolores García-Hierro Caraballo
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad su jų 
vėliavomis plaukiojantys Sąjungos 
žvejybos laivai turėtų priemones, skirtas 
visai žvejybos ir perdirbimo veiklai 
dokumentuoti, kad būtų galima stebėti, ar 
laikomasi įpareigojimo iškrauti visą 
sužvejotų žuvų kiekį.

4. Valstybės narės užtikrina, kad su jų 
vėliavomis plaukiojantys Sąjungos 
žvejybos laivai turėtų priemones,
nurodytas Žuvininkystės kontrolės 
reglamente, kad būtų galima stebėti, ar 
laikomasi įpareigojimų iškrauti visą 
sužvejotų žuvų kiekį.

Or. es

Pakeitimas 1566
Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad su jų 
vėliavomis plaukiojantys Sąjungos 
žvejybos laivai turėtų priemones, skirtas 
visai žvejybos ir perdirbimo veiklai 
dokumentuoti, kad būtų galima stebėti, ar 
laikomasi įpareigojimo iškrauti visą 
sužvejotų žuvų kiekį.

4. Valstybės narės užtikrina, kad visas su jų 
vėliavomis plaukiojančių Sąjungos 
žvejybos laivų sužvejotų išteklių, kuriems 
taikomos žvejybos kvotos, kiekis būtų 
tiksliai registruojamas ir
dokumentuojamas.

Or. fr

Pakeitimas 1567
Kriton Arsenis, Guido Milana

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad su jų 
vėliavomis plaukiojantys Sąjungos 
žvejybos laivai turėtų priemones, skirtas 

4. Valstybės narės užtikrina, kad su jų 
vėliavomis plaukiojantys Sąjungos 
žvejybos laivai turėtų priemones, skirtas 
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visai žvejybos ir perdirbimo veiklai 
dokumentuoti, kad būtų galima stebėti, ar 
laikomasi įpareigojimo iškrauti visą 
sužvejotų žuvų kiekį.

visai žvejybos ir perdirbimo veiklai 
dokumentuoti, kad būtų galima stebėti, ar 
laikomasi įpareigojimo iškrauti visą 
sužvejotų žuvų kiekį. Valstybės narės 
skelbia duomenis apie visą sužvejotų žuvų 
kiekį ir užtikrina, kad ši informacija būtų 
viešai prieinama.

Or. en

Pakeitimas 1568
Jarosław Leszek Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad su jų 
vėliavomis plaukiojantys Sąjungos
žvejybos laivai turėtų priemones, skirtas 
visai žvejybos ir perdirbimo veiklai 
dokumentuoti, kad būtų galima stebėti, ar 
laikomasi įpareigojimo iškrauti visą 
sužvejotų žuvų kiekį.

4. Valstybės narės užtikrina tinkamą visos
žvejybos ir perdirbimo veiklos kontrolės ir 
tikrinimo lygį, kad būtų galima stebėti, ar 
laikomasi įpareigojimo iškrauti visą 
sužvejotų žuvų kiekį.

Or. en

Pagrindimas

Išsami dokumentacija, kuri šiandien galima tik siunčiant stebėtojus ar turint laive įdiegtas 
CCTV sistemas, ne visada reikalinga norint patikrinti, ar vykdomas įpareigojimas iškrauti. 
Šios priemonės taip pat turi būti ekonomiškai efektyvios valdymo institucijų ir žvejų požiūriu.

Pakeitimas 1569
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad su jų 
vėliavomis plaukiojantys Sąjungos 

4. Valstybės narės užtikrina, kad su jų 
vėliavomis plaukiojantys Sąjungos 
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žvejybos laivai turėtų priemones, skirtas 
visai žvejybos ir perdirbimo veiklai 
dokumentuoti, kad būtų galima stebėti, ar 
laikomasi įpareigojimo iškrauti visą 
sužvejotų žuvų kiekį.

žvejybos laivai turėtų priemones, skirtas 
visai žvejybos ir perdirbimo veiklai 
dokumentuoti, įskaitant vaizdo stebėjimo 
ar atitinkamas elektronines laivų stebėjimo 
sistemas, kad būtų galima stebėti, ar 
laikomasi įpareigojimo iškrauti visą 
sužvejotų žuvų kiekį. Pereinamuoju 
laikotarpiu valstybės narės, suteikdamos 
papildomas žvejybos galimybes pagal 
29 straipsnio 4 dalį, skatina savanorišką 
visapusišką dokumentavimą naudojant 
CCTV sistemą ir panašias priemones; iki 
[2014] m. tokią techniką tampa privaloma 
naudoti [visiems laivams].
Valstybės narės visus įrašus apie sužvejotą 
kiekį skelbia viešai ir užtikrina, kad ši 
informacija būtų viešai prieinama, t. y. 
publikuoja ją atitinkamose interneto 
svetainėse arba pateikia tiesioginę 
nuorodą. Galimybę susipažinti su 
informacija apie aplinką reglamentuoja 
Direktyva 2003/4/EB.

Or. en

Pakeitimas 1570
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad su jų 
vėliavomis plaukiojantys Sąjungos 
žvejybos laivai turėtų priemones, skirtas 
visai žvejybos ir perdirbimo veiklai 
dokumentuoti, kad būtų galima stebėti, ar 
laikomasi įpareigojimo iškrauti visą 
sužvejotų žuvų kiekį.

4. Valstybės narės užtikrina, kad su jų 
vėliavomis plaukiojantys Sąjungos 
žvejybos laivai turėtų priemones ar 
reikalingą paramą pagal Žuvininkystės 
kontrolės reglamentą ir laikantis 
veiksmingumo ir proporcingumo kriterijų, 
kad būtų galima stebėti, ar laikomasi 
įpareigojimo iškrauti visą sužvejotų žuvų 
kiekį.

Or. es
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Pakeitimas 1571
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad su jų 
vėliavomis plaukiojantys Sąjungos 
žvejybos laivai turėtų priemones, skirtas 
visai žvejybos ir perdirbimo veiklai 
dokumentuoti, kad būtų galima stebėti, ar 
laikomasi įpareigojimo iškrauti visą 
sužvejotų žuvų kiekį.

4. Valstybės narės užtikrina, kad su jų 
vėliavomis plaukiojantys Sąjungos 
žvejybos laivai turėtų priemones, skirtas, 
jei įmanoma, visai žvejybos ir perdirbimo 
veiklai dokumentuoti, kad būtų galima 
stebėti, ar laikomasi įpareigojimo iškrauti 
visą sužvejotų žuvų kiekį. Jos atsižvelgia į 
šios procedūros sąnaudas ir būtinybę 
suteikti atitinkamą kompensaciją.

Or. pt

Pakeitimas 1572
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad su jų 
vėliavomis plaukiojantys Sąjungos 
žvejybos laivai turėtų priemones, skirtas 
visai žvejybos ir perdirbimo veiklai 
dokumentuoti, kad būtų galima stebėti, ar 
laikomasi įpareigojimo iškrauti visą 
sužvejotų žuvų kiekį.

4. Valstybės narės užtikrina atitinkamus 
pajėgumus ir priemones, kad būtų galima 
stebėti, ar laikomasi įpareigojimo iškrauti 
visą sužvejotų žuvų kiekį.

Or. en

Pakeitimas 1573
Catherine Trautmann, Estelle Grelier
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad su jų 
vėliavomis plaukiojantys Sąjungos 
žvejybos laivai turėtų priemones, skirtas 
visai žvejybos ir perdirbimo veiklai 
dokumentuoti, kad būtų galima stebėti, ar 
laikomasi įpareigojimo iškrauti visą 
sužvejotų žuvų kiekį.

4. Valstybės narės užtikrina, kad visas su jų 
vėliavomis plaukiojančių Sąjungos 
žvejybos laivų sužvejotų išteklių, kuriems 
taikomos žvejybos kvotos, kiekis būtų 
tiksliai registruojamas ir
dokumentuojamas.

Or. fr

Pakeitimas 1574
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad su jų 
vėliavomis plaukiojantys Sąjungos 
žvejybos laivai turėtų priemones, skirtas 
visai žvejybos ir perdirbimo veiklai 
dokumentuoti, kad būtų galima stebėti, ar 
laikomasi įpareigojimo iškrauti visą 
sužvejotų žuvų kiekį.

4. Valstybės narės užtikrina, kad pagal 
daugiamečius planus būtų nustatyti 
konkrečioms žvejybos rūšims skirti 
mechanizmai ir atsižvelgiama į kiekvieno 
iš jų išlaidų efektyvumą, kad būtų galima 
stebėti, ar laikomasi įpareigojimo
sumažinti išmetimą į jūrą.

Or. es

Pakeitimas 1575
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad su jų 
vėliavomis plaukiojantys Sąjungos 
žvejybos laivai turėtų priemones, skirtas 

4. Valstybės narės užtikrina, kad su jų 
vėliavomis plaukiojantys Sąjungos 
žvejybos laivai turėtų priemones, skirtas 
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visai žvejybos ir perdirbimo veiklai 
dokumentuoti, kad būtų galima stebėti, ar 
laikomasi įpareigojimo iškrauti visą 
sužvejotų žuvų kiekį.

visai žvejybos ir perdirbimo veiklai 
dokumentuoti, kad būtų galima stebėti, ar 
laikomasi įpareigojimo iškrauti visą 
sužvejotų žuvų kiekį. Pereinamuoju 
laikotarpiu valstybės narės, suteikdamos 
papildomas žvejybos galimybes pagal 
29 straipsnio 4 dalį, skatina savanorišką 
visapusišką dokumentavimą naudojant 
CCTV sistemą ar panašias priemones.

Or. en

Pakeitimas 1576
Carmen Fraga Estévez

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Jei ES laivai dirba ne ES vandenyse, 
taisyklės, susijusios su įpareigojimu 
laikyti laive visas sužvejotas žuvis ir jas 
iškrauti, priklauso nuo RŽVO nustatytų 
taisyklių ir atitinkamų tausios 
žuvininkystės susitarimų. 

Or. es

Pagrindimas

Kai laivai žvejoja ne ES vandenyse, dėl įpareigojimo laikyti visas sužvejotas žuvis laive gali 
ne tik kilti didelių vietos ir sandėliavimo problemų, bet ir būti taikomos trečiųjų šalių, kurios 
turi kitokias taisykles, sankcijos laivynui. Be to, įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas žuvis 
daugelyje trečiųjų šalių uostų gali pasirodyti beveik neįgyvendinamas.

Pakeitimas 1577
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 4 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybė narė, pagal 29 straipsnio 
nuostatas skirdama žvejybos galimybes, 
numato paskatas žvejybos laivams, 
naudojantiems selektyvius žvejybos 
įrankius ir mažinantiems sužvejojamų 
nepageidaujamų ir neleidžiamų žvejoti 
žuvų kiekį.

Or. en

Pakeitimas 1578
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Europos žuvininkystės kontrolės 
agentūra, taikydama jungtinės veiklos 
planus, koordinuoja įpareigojimo iškrauti 
visą sužvejotų žuvų kiekį vykdymą.

Or. en

Pakeitimas 1579
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Komisija įgyvendina bandomuosius 
projektus, kuriais siekiama iki 2014 m. 
pabaigos pagerinti tam tikros rūšies 
žvejybos įrankių selektyvumą. Gauti šių 
bandomųjų projektų rezultatai įtraukiami 
į ilgalaikius kiekvienos rūšies žvejybos 
valdymo planus kaip įpareigojimai ir 
paskatos naudoti galimus selektyviausius 
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įrankius.

Or. en

Pakeitimas 1580
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 4 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4c. Komisija teikia finansinę paramą 
selektyvių žvejybos įrankių naudojimui, 
kad būtų sumažintas nepageidaujamų ir 
neleidžiamų žvejoti sužvejojamų žuvų 
kiekis.

Or. en

Pakeitimas 1581
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 1 dalis taikoma nepažeidžiant 
tarptautinių įsipareigojimų.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 1582
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 1 dalis taikoma nepažeidžiant Išbraukta.
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tarptautinių įsipareigojimų.

Or. es

Pakeitimas 1583
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 1 dalis taikoma nepažeidžiant 
tarptautinių įsipareigojimų.

5. 1 dalis taikoma nepažeidžiant 
tarptautinių įsipareigojimų. Jei ES 
valstybės narės vėliavos žvejybos laivai 
veikia ne ES vandenyse, įpareigojimas 
vykdomas laikantis regioninių 
žuvininkystės organizacijų ir dvišalių 
žuvininkystės susitarimų nuostatų;  jei 
tokių taisyklių nėra, Parlamentas ir 
Taryba, taikydami įprastą teisėkūros 
procedūrą, kiekvienu konkrečiu atveju 
gali priimti tinkamas priemones. 

Or. es

Pakeitimas 1584
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Jei ES valstybės narės vėliavos 
žvejybos laivai veikia ne ES vandenyse, tai 
įpareigojimo laikyti laive visas sužvejotas 
žuvis ir jas iškrauti klausimu jiems 
taikomos RŽO priimtos ir atitinkamų 
dvišalių žvejybos susitarimų nuostatos. 

Or. es
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Pakeitimas 1585
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. 1 dalis nepažeidžia platesnių 
įpareigojimų visų pirma panaikinti 
nepageidaujamų žuvų sužvejojimą.

Or. en

Pakeitimas 1586
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Valstybėms narėms leidžiama vykdyti 
bandomuosius projektus siekiant parengti 
išsaugojimo priemones, skirtas 
nepageidaujamų žuvų sužvejojimui 
panaikinti.

Or. en

Pakeitimas 1587
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
55 straipsnį priimti deleguotuosius teisės 
aktus, kuriais nustatomos šio straipsnio 
1 dalyje nurodytos priemonės, kad būtų 
laikomasi tarptautinių Sąjungos 
įsipareigojimų.

Išbraukta.
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Or. fr

Pakeitimas 1588
Carmen Fraga Estévez

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
55 straipsnį priimti deleguotuosius teisės 
aktus, kuriais nustatomos šio straipsnio 
1 dalyje nurodytos priemonės, kad būtų 
laikomasi tarptautinių Sąjungos 
įsipareigojimų.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Priemonės, susijusios su įpareigojimu iškrauti visas sužvejotas žuvis, neturėtų būti konkrečiai 
nustatomos priimant deleguotuosius aktus.  

Pakeitimas 1589
Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
55 straipsnį priimti deleguotuosius teisės 
aktus, kuriais nustatomos šio straipsnio 
1 dalyje nurodytos priemonės, kad būtų 
laikomasi tarptautinių Sąjungos 
įsipareigojimų.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 1590
Dolores García-Hierro Caraballo
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
55 straipsnį priimti deleguotuosius teisės
aktus, kuriais nustatomos šio straipsnio 
1 dalyje nurodytos priemonės, kad būtų 
laikomasi tarptautinių Sąjungos 
įsipareigojimų.

6. Gavę regiono patariamųjų tarybų 
nuomonę, Taryba ir Europos Parlamentas 
pagal 55 straipsnį gali suteikti Komisijai
įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatomos šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytos priemonės, kad būtų laikomasi 
tarptautinių Sąjungos įsipareigojimų.

Or. es

Pakeitimas 1591
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Išnaudojus visas paskirtas konkrečių 
žuvų išteklių žvejybos galimybes 
nacionaliniu ir (arba) ES lygmeniu, 
nutraukiama visa su šiais žuvų ištekliais 
susijusi žvejybos veikla, įskaitant 
tikslinius ir netikslinius laimikius.

Or. en

Pakeitimas 1592
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis
Europos žvejybos rezervatų tinklas ir 
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saugomos žvejybos teritorijos
1. Iki 2013 m. Europos Komisija pateikia 
žaliąją knygą dėl jūrų erdvės planavimo ir 
tausios žuvininkystės, kurioje, inter alia, ji 
pradeda plačias konsultacijas dėl 
Sąjungos vandenyse planuojamų nustatyti 
saugomų žvejybos teritorijų, žvejybos 
rezervatų ir nustato gaires dėl šio 
reglamento 5 straipsnyje apibrėžtų 
būtinųjų žuvų buveinių apsaugos. Per 
konsultacijas taip pat bus aptariamas 
akvakultūros teritorijų nustatymo ir 
tradicinio vėžiagyvių gaudymo klausimas, 
zonų ribų, buvimo vietos ir darnaus 
naudojimo kriterijų bei sistemų, skirtų 
nedidelio masto žvejybai ir akvakultūrai 
stebėti, nustatymas. 
2. Iki 2014 m. birželio 1 d. Komisija 
pateikia savo išvadas, kuriomis 
remdamasi ji, jei tinkama, pateikia 
pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto dėl Europos žvejybos 
rezervatų ir saugomų žvejybos teritorijų 
tinklo sukūrimo, kurį pagal bendro 
sprendimo, t. y. įprastą teisėkūros 
procedūrą nagrinės Europos Parlamentas 
ir Taryba.  Pasiūlyme taip pat 
nagrinėjamas nedidelio masto 
akvakultūros ir tradicinės moliuskų 
žvejybos teritorijų nustatymas. 

Or. es

Pakeitimas 1593
Alain Cadec, Jim Higgins, Ioannis A. Tsoukalas, Antonello Antinoro, Crescenzio 
Rivellini, Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 16 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žvejybos galimybės Žvejybos galimybių paskirstymas

Or. fr
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Pakeitimas 1594
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 16 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Žvejybos galimybių valstybėms narėms 
paskirstymas priklauso nuo to, ar jos 
laikosi bendros žuvininkystės politikos.

Or. en

Pakeitimas 1595
Carmen Fraga Estévez

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybėms narėms paskirtos žvejybos 
galimybės kiekvienai valstybei narei
užtikrina sąlyginį kiekvienų žuvų išteklių
žvejybos veiklos ir kiekvienos rūšies 
žvejybos veiklos stabilumą. Skiriant 
naujas žvejybos galimybes atsižvelgiama į 
kiekvienos valstybės narės interesus.

1. Taryba, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma 
nustato sugavimų ir (arba) žvejybos
pastangų limitus, paskirsto žvejybos 
galimybes tarp valstybių narių ir apibrėžia 
sąlygas, susijusias su tais limitais. 
Žvejybos galimybės tarp valstybių narių 
paskirstomos taip, kad kiekvienai valstybei 
narei būtų užtikrintas santykinis žvejybos 
stabilumas dėl išteklių arba žūklės rajono.

2. Kai Sąjunga nustato naujas žvejybos 
galimybes, Taryba sprendžia dėl jų 
paskirstymo, atsižvelgiama į kiekvienos 
valstybės narės interesus.
3. Kiekviena valstybė narė sprendžia dėl 
jai pagal Bendrijos teisę priskirtų žvejybos 
galimybių paskirstymo būdo su jos vėliava 
plaukiojantiems laivams. Apie 
paskirstymo būdą jos praneša Komisijai.
4. Taryba nustato trečiųjų šalių žvejybos 
galimybes Bendrijos vandenyse ir 
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paskirsto šias galimybes kiekvienai 
trečiajai šaliai.
5. Valstybės narės gali keistis visomis 
joms paskirtomis žvejybos galimybėmis 
arba jų dalimi, apie tai pranešusios 
Komisijai.

Or. es

Pagrindimas

Dabartinio Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 20 straipsnio formuluotė gerokai tikslesnė ir 
turėtų būti išlaikyta.

Pakeitimas 1596
Dolores García-Hierro Caraballo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybėms narėms paskirtos žvejybos 
galimybės kiekvienai valstybei narei 
užtikrina sąlyginį kiekvienų žuvų išteklių 
žvejybos veiklos ir kiekvienos rūšies 
žvejybos veiklos stabilumą. Skiriant naujas 
žvejybos galimybes atsižvelgiama į 
kiekvienos valstybės narės interesus.

1. Valstybėms narėms paskirtos žvejybos 
galimybės kiekvienai valstybei narei 
užtikrina sąlyginį prieš tai ėjusių penkerių 
metų kiekvienų žuvų išteklių žvejybos
veikla ir kiekvienos rūšies žvejybos veikla 
grindžiamą stabilumą. Skiriant naujas 
žvejybos galimybes atsižvelgiama į 
kiekvienos valstybės narės priklausomybę 
nuo žvejybos veiklos ir žvejybos nuostolius 
kiekvienoje zonoje.

Or. es

Pakeitimas 1597
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybėms narėms paskirtos žvejybos 1. Valstybėms narėms paskirtos žvejybos 
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galimybės kiekvienai valstybei narei 
užtikrina sąlyginį kiekvienų žuvų išteklių 
žvejybos veiklos ir kiekvienos rūšies 
žvejybos veiklos stabilumą. Skiriant
naujas žvejybos galimybes atsižvelgiama į
kiekvienos valstybės narės interesus.

galimybės kiekvienai valstybei narei 
užtikrina sąlyginį kiekvienų žuvų išteklių 
žvejybos veiklos ir kiekvienos rūšies 
žvejybos veiklos stabilumą. Nuo 2015 m. 
sausio 1 d. skiriant žvejybos galimybes
valstybėms narėms atsižvelgiama į tai, ar 
jos laikosi bendros žuvininkystės politikos.

Or. en

Pakeitimas 1598
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybėms narėms paskirtos žvejybos 
galimybės kiekvienai valstybei narei 
užtikrina sąlyginį kiekvienų žuvų išteklių 
žvejybos veiklos ir kiekvienos rūšies 
žvejybos veiklos stabilumą. Skiriant naujas 
žvejybos galimybes atsižvelgiama į 
kiekvienos valstybės narės interesus.

1. Valstybėms narėms paskirtos žvejybos 
galimybės kiekvienai valstybei narei 
užtikrina sąlyginį kiekvienų žuvų išteklių 
žvejybos veiklos ir kiekvienos rūšies 
žvejybos veiklos stabilumą. Bet kuriuo 
atveju, žvejybos galimybės turi būti 
proporcingos kiekvienos valstybės narės 
žvejybos laivyno dydžiui ir struktūrai 
konkrečiu momentu.  Skiriant naujas 
žvejybos galimybes atsižvelgiama į 
kiekvienos valstybės narės interesus.

Or. es

Pakeitimas 1599
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybėms narėms paskirtos žvejybos 
galimybės kiekvienai valstybei narei
užtikrina sąlyginį kiekvienų žuvų išteklių 
žvejybos veiklos ir kiekvienos rūšies 

1. Valstybėms narėms paskirtos žvejybos 
galimybės užtikrina faktinį kiekvienos 
valstybės narės dalyvavimą kiekvienų 
žuvų išteklių žvejybos veikloje ir 
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žvejybos veiklos stabilumą. Skiriant naujas 
žvejybos galimybes atsižvelgiama į 
kiekvienos valstybės narės interesus.

kiekvienos rūšies žvejybos veikloje trejų 
metų orientaciniam laikotarpiui. Skiriant 
naujas žvejybos galimybes atsižvelgiama į 
kiekvienos valstybės narės interesus.

Or. es

Pakeitimas 1600
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybėms narėms paskirtos žvejybos 
galimybės kiekvienai valstybei narei 
užtikrina sąlyginį kiekvienų žuvų išteklių 
žvejybos veiklos ir kiekvienos rūšies 
žvejybos veiklos stabilumą. Skiriant naujas 
žvejybos galimybes atsižvelgiama į 
kiekvienos valstybės narės interesus.

1. Taryba, nustatydama žvejybos 
galimybes ir paskirdama jas valstybėms 
narėms, veikia laikydamasi 2 straipsnio 
nuostatų ir atsižvelgdama į ilgalaikę 
perspektyvą. Be to, ji kiekvienai valstybei 
narei užtikrina sąlyginį kiekvienų žuvų 
išteklių žvejybos veiklos ir kiekvienos 
rūšies žvejybos veiklos stabilumą. Skiriant 
naujas žvejybos galimybes atsižvelgiama į
kiekvienos valstybės narės interesus.
Tarybai priimant sprendimus, kuriais 
nustatomos žvejybos galimybės, dalyvauja 
Europos Parlamento ir patariamųjų 
tarybų delegacijos.

Or. en

Pakeitimas 1601
Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybėms narėms paskirtos žvejybos 
galimybės kiekvienai valstybei narei 
užtikrina sąlyginį kiekvienų žuvų išteklių 
žvejybos veiklos ir kiekvienos rūšies 

1. Taryba, nustatydama žvejybos 
galimybes ir paskirdama jas valstybėms 
narėms, veikia laikydamasi 2 straipsnio, 9 
straipsnio 2 dalies ir 10 straipsnio 
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žvejybos veiklos stabilumą. Skiriant naujas 
žvejybos galimybes atsižvelgiama į 
kiekvienos valstybės narės interesus.

nuostatų ir atsižvelgdama į ilgalaikę 
perspektyvą. Žvejybos galimybės neviršija 
TJTT ir ŽMTEK rekomendacijų ir, be to,
kiekvienai valstybei narei užtikrina 
sąlyginį kiekvienų žuvų išteklių žvejybos 
veiklos ir kiekvienos rūšies žvejybos 
veiklos stabilumą. Skiriant naujas žvejybos 
galimybes atsižvelgiama į kiekvienos 
valstybės narės interesus.

Or. en

Pagrindimas

Itin svarbu, kad nustatant žvejybos galimybes būtų tinkamai atsižvelgiama į mokslines 
rekomendacijas. Turėtų būti panaikinta galimybė ministrams nustatyti BLSK ir kvotas ir 
neatsižvelgti į mokslines rekomendacijas.

Pakeitimas 1602
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 16 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kiekvienas metais spręsdama dėl 
kvotų skyrimo, Taryba visapusiškai 
atsižvelgia į regionus, kurių vietos 
bendruomenės ypač priklauso nuo 
žuvininkystės ir su ja susijusios veiklos, 
kaip Taryba nustatė 1976 m. lapkričio 3 d. 
rezoliucijoje dėl 200 mylių žvejybos zonos 
Bendrijoje įkūrimo tam tikrų išorinių 
aspektų1, įsigaliojusios 1977 m. sausio 
1 d., ypač jos VII priede.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu patenkinti konkrečius regionų, kurių vietos bendruomenės ypač priklauso nuo 
žuvininkystės ir su ja susijusios veiklos, poreikius, kaip pripažinta 1976 m. Hagos 
rezoliucijoje.
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Pakeitimas 1603
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Į bendras žvejybos galimybes 
įtraukiamas rezervas priegaudos žvejybos 
galimybėms.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 1604
Pat the Cope Gallagher

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Į bendras žvejybos galimybes 
įtraukiamas rezervas priegaudos žvejybos 
galimybėms.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Neaišku, ką norėta pasakyti šioje dalyje ir kokios būtų praktinės pasekmės.

Pakeitimas 1605
Carmen Fraga Estévez

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Į bendras žvejybos galimybes 
įtraukiamas rezervas priegaudos žvejybos 
galimybėms.

2. Laikydamasi Sutarties 43 straipsnio 
3 dalies, Taryba nustato konkrečią žuvų 
rūšių, kurioms taikomas iškrovimo 
įpareigojimas, tačiau valstybėms narėms 
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nebuvo suteikta jų kvota arba ji buvo 
viršyta, priegaudos kvotą. Ta kvota 
suteikiama ir paskirstoma atsižvelgiant į
kiekvieno žvejybos rajono ypatybes.

Or. es

Pagrindimas

Taikant iškrovimo įpareigojimą reikia numatyti atvejus, kai valstybės narės tam tikrame 
žvejybos rajone neturi vienos ar daugiau žuvų rūšių kvotos arba ta kvota tokia maža, kad būtų 
panaikinta netgi galimybė žvejoti kitų rūšių žuvis, kurioms ta kvota iš tikrųjų ir buvo suteikta.

Pakeitimas 1606
Dolores García-Hierro Caraballo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Į bendras žvejybos galimybes 
įtraukiamas rezervas priegaudos žvejybos 
galimybėms.

2. Į bendras žvejybos galimybes 
įtraukiamas rezervas priegaudos žvejybos 
galimybėms, prieš tai atlikus šios 
priemonės poveikio įvairiuose Bendrijos 
žvejybos rajonuose vertinimą.

Or. es

Pakeitimas 1607
Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Į bendras žvejybos galimybes 
įtraukiamas rezervas priegaudos žvejybos 
galimybėms.

2. Kiekviena valstybė narė sprendžia dėl 
jai pagal ES teisę priskirtų žvejybos
galimybių paskirstymo būdo su jos vėliava 
plaukiojantiems laivams. Apie 
paskirstymo būdą jos praneša Komisijai.

Or. fr
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Pakeitimas 1608
Kriton Arsenis, Guido Milana

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Į bendras žvejybos galimybes 
įtraukiamas rezervas priegaudos žvejybos 
galimybėms.

2. Iš bendrų žvejybos galimybių turi būti 
atimtas visas sužvejotų rūšių išteklių
priegaudos kiekis.

Or. en

Pakeitimas 1609
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Į bendras žvejybos galimybes
įtraukiamas rezervas priegaudos žvejybos 
galimybėms.

2. Žvejybos galimybės turi būti 
proporcingos atsižvelgiant į daugiarūšę 
žvejybą ir, jei reikia, priegaudos žvejybos 
galimybės gali būti pakoreguotos 
atsižvelgiant į bendras žvejybos galimybes.

Or. es

Pakeitimas 1610
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Į bendras žvejybos galimybes 
įtraukiamas rezervas priegaudos žvejybos 
galimybėms.

2. Į bendras žvejybos galimybes gali būti
įtraukiamas rezervas priegaudos žvejybos 
galimybėms, gali būti nustatomas 
pagrindinio laimikio ir priegaudos 



PE491.360v01-00 140/179 AM\905829LT.doc

LT

santykis ir apsvarstyta galimybė pasikeisti 
žvejybos galimybėmis.

Or. es

Pakeitimas 1611
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Į bendras žvejybos galimybes 
įtraukiamas rezervas priegaudos žvejybos 
galimybėms.

2. Į bendras žvejybos galimybes 
įtraukiamas 5–10 proc. rezervas priegaudos 
žvejybos galimybėms, taip padedant 
mažinti išmetimą į jūrą.

Or. pt

Pakeitimas 1612
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 16 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Laimikio ir (arba) žvejybos pastangų 
ribos, jei taikomos, neviršija lygio, kuris 
atitinka tikslus iki 2015 m. atkurti ir 
išlaikyti žuvų populiacijų dydžius iki lygio, 
viršijančio dydžius, kuriems jau galima 
taikyti didžiausio galimo tausios žvejybos 
laimikio (ar panašias apytikres vertes) 
principą, o iki 2020 m. – iki lygio, kuriam 
galima taikyti didžiausio galimo 
ekonomiškai tausios žvejybos laimikio 
principą, taip pat iki 2020 m. pasiekti ir 
išlaikyti gerą Bendrijos jūrų aplinkos 
būklę.

Or. en



AM\905829LT.doc 141/179 PE491.360v01-00

LT

Pakeitimas 1613
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Žvejybos galimybės atitinka kiekybinius 
tikslus, tvarkaraštį ir ribas, nustatytus pagal 
9 straipsnio 2 dalies ir 11 straipsnio b, c ir 
h punktus.

3. Žvejybos galimybės neviršija 
mokslinėse rekomendacijoje nustatyto 
lygio ir atitinka kiekybinius tikslus, 
tvarkaraštį ir ribas, nustatytus pagal 9 
straipsnio 2 dalies ir 11 straipsnio b, c ir h 
punktus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad žuvų ištekliai iki 2015 m. viršytų tokį lygį, kai galima taikyti didžiausio 
galimo tausios žvejybos laimikio principą, žvejybos galimybės neturėtų viršyti tų, kurios 
nurodytos mokslinėse rekomendacijose.

Pakeitimas 1614
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Žvejybos galimybės atitinka kiekybinius 
tikslus, tvarkaraštį ir ribas, nustatytus pagal 
9 straipsnio 2 dalies ir 11 straipsnio b, c ir 
h punktus.

3. Žvejybos galimybės atitinka kiekybinius 
tikslus, tvarkaraštį ir ribas, nustatytus pagal 
9 straipsnio 2 dalies ir 11 straipsnio b ir 
c punktus.

Or. en

Pagrindimas

Tai netinkamas parametras, turint omenyje daugiamečius planus.
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Pakeitimas 1615
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Žvejybos galimybės atitinka kiekybinius 
tikslus, tvarkaraštį ir ribas, nustatytus pagal
9 straipsnio 2 dalies ir 11 straipsnio b, c ir 
h punktus.

3. Žvejybos galimybės neviršija 
mokslinėse rekomendacijoje nustatyto 
kiekio, kurio reikia norint pasiekti
kiekybinius tikslus, tvarkaraštį ir ribas, 
nustatytus pagal 9 straipsnio 2 dalies ir 11 
straipsnio b, c ir h punktus.

Or. en

Pakeitimas 1616
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Žvejybos galimybės atitinka kiekybinius 
tikslus, tvarkaraštį ir ribas, nustatytus pagal 
9 straipsnio 2 dalies ir 11 straipsnio b, c ir 
h punktus.

3. Žvejybos galimybės atitinka socialinius 
ir ekonominius tikslus, kiekybinius
išteklių ir laimikio tikslus, tvarkaraštį ir 
ribas, nustatytus daugiamečiuose planuose
pagal 9 straipsnio 2 dalies ir 11 straipsnio 
b, c ir h punktus.

Or. es

Pakeitimas 1617
Carl Haglund

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Žvejybos galimybės atitinka kiekybinius 
tikslus, tvarkaraštį ir ribas, nustatytus pagal 

3. Žvejybos galimybės neviršija 
mokslinėse rekomendacijose nustatyto 
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9 straipsnio 2 dalies ir 11 straipsnio b, c ir 
h punktus.

lygio ir atitinka kiekybinius tikslus, 
tvarkaraštį ir ribas, nustatytus
daugiamečiuose planuose pagal 
9 straipsnio 2 dalies ir 11 straipsnio b, c ir 
h punktus.

Or. en

Pakeitimas 1618
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 16 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija ir valstybės narės įvertina 
mokslinių tyrimų ir žinių spragas ir imasi 
priemonių, kurios padėtų užtikrinti, kad 
nedelsiant būtų gauti papildomi 
duomenys apie išteklius ir ekosistemas ir 
pakankamai lėšų šiems duomenims 
tvarkyti.

Or. en

Pakeitimas 1619
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. Tsoukalas, Jim 
Higgins, Jarosław Leszek Wałęsa, Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 16 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kiekviena valstybė narė sprendžia dėl 
jai pagal Bendrijos teisę priskirtų žvejybos 
galimybių paskirstymo būdo su jos vėliava 
plaukiojantiems laivams. Apie 
paskirstymo būdą jos praneša Komisijai.

Or. fr
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Pagrindimas

Šis pakeitimas padarytas išbraukus 27–33 straipsnius, kuriuose nustatomos perleidžiamosios 
žvejybos koncesijos. Laikantis subsidiarumo principo, kaip tai daroma pagal šį reglamentą, 
kiekvienai valstybei narei turėtų būti leidžiama pasirinkti jai paskirtų žvejybos galimybių 
paskirstymo būdą. Taip valstybės narės, kurios to norėtų, galės sukurti perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų sistemą, kuri šiuo metu yra kai kuriose valstybėse narėse, pvz., Danijoje ar 
Švedijoje.

Pakeitimas 1620
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 16 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei nebuvo priimta atitinkamų 
daugiamečių tam tikros ES vandenyse 
komerciniais tikslais naudojamų žuvų 
išteklių planų, ne vėliau kaip 2015 m. 
nustatomas jų eksploatavimo mastas 
siekiant atkurti ir išlaikyti tokią 
populiaciją, kuri gerokai viršytų dydžius, 
kuriems vėliausiai 2020 m. būtų galima 
taikyti didžiausio galimo tausios žvejybos 
laimikio principą.

Or. en

Pakeitimas 1621
Luis Manuel Capoulas Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 16 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kai dėl duomenų trūkumo 
neįmanoma nustatyti tokio tam tikrų 
išteklių naudojimo masto, kuris atitiktų
didžiausią galimą tausios žvejybos 
laimikį:
i) žvejybos valdymui taikomas atsargumo 
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principas;
ii) remiantis Sprendimo 2010/477/ES 
priedo B dalies 3.1. ir 3.2. punktuose 
nustatyta metodika gali būti patvirtinti 
apytikriai standartai, o mirtingumas dėl
žvejybos gali būti mažinamas taikant 
atsargumo principą ar, tais atvejais, kai 
esama požymių, iš kurių matyti, kad 
išteklių būklė patenkinama, atsižvelgiant į 
stabilias tendencijas;
iii) Komisija ir valstybės narės įvertina 
mokslinių tyrimų ir žinių spragas ir imasi 
priemonių, kurios padėtų užtikrinti, kad 
būtų nedelsiant teikiami papildomi 
duomenys apie išteklius ir ekosistemas.

Or. pt

Pakeitimas 1622
Carmen Fraga Estévez

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės gali keistis visomis 
joms paskirtomis žvejybos galimybėmis 
arba jų dalimi, apie tai pranešusios 
Komisijai.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Tekstas įterpiamas į 26 straipsnio 1 dalį, taigi čia išbraukiamas.

Pakeitimas 1623
Dolores García-Hierro Caraballo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 16 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės gali keistis visomis joms 
paskirtomis žvejybos galimybėmis arba jų 
dalimi, apie tai pranešusios Komisijai.

4. Jei paisoma 2 dalyje nurodyto rezervo,
valstybės narės gali keistis visomis joms 
paskirtomis žvejybos galimybėmis arba jų 
dalimi, apie tai pranešusios Komisijai.

Or. es

Pakeitimas 1624
Luis Manuel Capoulas Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės gali keistis visomis joms 
paskirtomis žvejybos galimybėmis arba jų 
dalimi, apie tai pranešusios Komisijai.

4. Valstybės narės gali keistis visomis joms 
paskirtomis žvejybos galimybėmis arba jų 
dalimi, apie tai pranešusios Komisijai.
Komisija paskelbia visus tokius 
pranešimus. Nuo 2015 m. sausio 1 d., 
siekiant palengvinti įpareigojimo iškrauti 
visas sužvejotas žuvis įsigaliojimą, 
Komisija gali pasiūlyti keistis kvotomis. 
Siekiant išsaugoti bendrą santykinį 
stabilumą, šis pasikeitimas kvotomis turi 
būti grindžiamas sąžininga sistema (pvz., 
menkių ekvivalentais).

Or. pt

Pakeitimas 1625
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 16 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 a. Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateikia metinę ataskaitą, kurioje 
įvertinama, ar dabartinės žvejybos 
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galimybės yra veiksmingos atkuriant ir 
išsaugant žvejojamų rūšių populiacijų 
dydžius, viršijančių dydžius, kurie jau 
atitinka 2 straipsnio 2 dalyje nustatytą 
tikslą.

Or. en

Pagrindimas

Siekdama valdyti žuvų išteklius skaidriai ir tausiai, Komisija turi veikti skaidriai, kai 
nustatomos metinės žvejybos galimybės ir nurodoma, kaip jos padeda užtikrinti, kad žvejybos 
mastas atitiktų 2 straipsnio 2 dalies tikslus.

Pakeitimas 1626
Dolores García-Hierro Caraballo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 16 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija turi ištirti, kokių pakeitimų 
būtų galima padaryti, kad būtų 
atnaujintas santykinio stabilumo 
principas, ir, visų pirma, kaip pakrančių 
bendruomenėms, kurios itin priklausomos 
nuo žvejybos, būtų galima suteikti 
pirmenybę skirstant žvejybos išteklius 
pagal lanksčiau taikomą minėtąjį 
principą. (ataskaitos dėl Žaliosios knygos 
dėl bendros žuvininkystės politikos 
reformos (2009/2106(INI) 81 dalis ir 
2010 m. vasario 25 d. Parlamento 
rezoliucijos dėl Žaliosios knygos dėl 
bendros žuvininkystės politikos reformos 
(2009/2106(INI)) 77 dalis).

Or. es

Pakeitimas 1627
Carmen Fraga Estévez
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a straipsnis (naujas)
Regioninės žvejybos darbo grupės

1. Siekiant decentralizuoti, regionalizuoti 
ir pagreitinti sprendimų priėmimo 
procesą, įsteigiamos regioninės žvejybos 
darbo grupės, kurių vidaus taisyklės 
nustatomos pagal Tarybos 
sprendimo 2009/937/ES 19 straipsnį; joms 
turi būti suteikiamos galimybės priimti 
sprendimus, kuriais siekiama bendros 
žuvininkystės politikos tikslų jūrų 
biologinių išteklių išsaugojimo ir valdymo 
srityje.
2. Regioninių žvejybos darbo grupių 
skaičius atitinka šio reglamento 52–
54 straipsniuose ir III priede nurodytą 
patariamųjų tarybų skaičių.
3. Žvejybos darbo grupių skaičius gali 
didėti ar mažėti atsižvelgiant į 
patariamųjų tarybų skaičiaus didėjimą ar 
mažėjimą.
4. Regionines žvejybos darbo grupes 
sudaro:
a) valstybių narių, kurios iš tikrųjų 
suinteresuotos žvejybos aspektais, 
priklausančiais tų darbo grupių 
kompetencijai, atstovai.  Neatsižvelgiant į 
tai, kas minėta, bet kuri valstybė narė, 
pareiškusi norą, gali laikinai ar nuolat 
dalyvauti šių darbo grupių veikloje; 
b) vienas Komisijos atstovas, neturintis 
balsavimo teisės.
5. Kiekviena regioninė žvejybos darbo 
grupė, gavusi Komisijos pasiūlymą arba, 
jei reikia, ir be jo, turi posėdžiauti 
nepriklausomai, kai reikia priimti 
sprendimą dėl jos kompetencijai 
priklausančio žvejybos rajono apsaugos ir 
valdymo.     Kiekvienos grupės 
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pirmininkas pateikia grupės nariams 
tokių posėdžių darbotvarkę likus 
užtektinai laiko iki jų. Grupės sprendimai 
pateikiami išvadų forma.
Atitinkamai patariamajai tarybai 
paprašius, kiekviena grupė susirenka į 
neeilinį posėdį, jei to paprašoma. Per 
metus gali būti šaukiami ne daugiau kaip 
du tokie posėdžiai. 
6. Prieš kiekvienai regioninei žvejybos 
grupei priimant atitinkamas išvadas, joms 
per nustatytą laiką turi būti pateikiama 
privaloma ataskaita dėl klausimų, kurie 
turi būti įtraukti į atitinkamos 
patariamosios tarybos posėdžio 
darbotvarkę, ir ši grupė, priimdama tas 
išvadas, jei įmanoma, atsižvelgia į tarybų 
rekomendacijas. Jai taip pat turi būti 
pateikiamos visos reikalingos Ekonomikos 
ir socialinių reikalų komiteto ir Regionų 
komiteto ataskaitos. Kiekvienai regioninei 
žvejybos darbo grupei metinių ataskaitų 
dėl išteklių ir valdymo priemonių, už 
kurias jis atsakingas, klausimu taip pat 
pataria TJTT ir ŽMTEK. 

Or. es

Pagrindimas

Siekiant regionalizuoti BŽP, prie Tarybos siūloma steigti darbo grupes, kurios veiktų taip pat, 
kaip dabartinė žuvininkystės darbo grupė, tačiau taikytų darbo metodus, pritaikytus žvejybos 
reikmėms. 

Pakeitimas 1628
Carmen Fraga Estévez

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 16 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16b straipsnis (naujas)
Bendra procedūra ir sprendimų 
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priėmimas
1. Jei sprendimai turi būti priimami pagal 
SESV 43 straipsnio 3 dalį, atitinkama 
regioninė žvejybos darbo grupė priima 
savo sprendimus SESV 238 straipsnyje 
nustatyta balsų dauguma, kuri 
proporcingai pritaikoma atsižvelgiant į 
kiekvienos grupės sudėtį ir jos nariams 
paskirstytų balsų skaičių. Priimti 
sprendimai įtraukiami į Nuolatinių 
atstovų komiteto (COREPER) ir Tarybos 
darbotvarkę kaip „A punktai“, kad būtų 
priimami kaip teisėkūros procedūra 
priimami aktai. Jei COREPER ar Taryba 
nepriima pasiūlymo, jis grąžinamas 
nagrinėti ir galbūt persvarstyti regioninei 
žvejybos darbo grupei.   
2. Jei sprendimai turi būti priimami 
taikant įprastą teisėkūros procedūrą pagal 
SESV 43 straipsnio 2 dalį, atitinkamai 
regioninei žvejybos darbo grupei taip pat 
pateikiama privaloma Ekonomikos ir 
socialinių reikalų komiteto nuomonė.  
Tokie sprendimai priimami SESV 
238 straipsnyje nustatyta balsų dauguma, 
kuri proporcingai pritaikoma atsižvelgiant 
į kiekvienos grupės sudėtį ir jos nariams 
paskirstytų balsų skaičių. Priimti 
sprendimai įtraukiami į Nuolatinių 
atstovų komiteto (COREPER) ir Tarybos 
darbotvarkę kaip „A punktai“, kad būtų 
priimami kaip teisėkūros procedūra 
priimami aktai.  Jei COREPER ar Taryba 
nepriima pasiūlymo, jis grąžinamas 
nagrinėti ir galbūt persvarstyti regioninei 
žvejybos darbo grupei.    Sprendimą turi 
patvirtinti Europos Parlamentas pagal 
įprastą teisėkūros procedūrą. 

Or. es

Pagrindimas

Tai ta pati sistema, kurią naudoja dabartinės darbo grupės ir COREPER: sprendimo 
rengimas; „A punkto“ pasiūlymas ir, jei nepasiekiama susitarimo, grąžinimas darbo grupei, 
kol bus pasiektas susitarimas arba kol pasiūlymas bus atmestas. 
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Pakeitimas 1629
Carmen Fraga Estévez

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 1 skyriaus pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

DAUGIAMEČIAI PLANAI Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Siūlomą išbraukti I skyriaus pavadinimą „Daugiamečiai planai“.

Pakeitimas 1630
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 1 skyriaus pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

DAUGIAMEČIAI PLANAI DAUGIAMEČIAI VALDYMO PLANAI

Or. en

Pakeitimas 1631
Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 17 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal daugiamečius planus priimamos 
išteklių išsaugojimo priemonės

Pagal daugiamečius planus priimamos 
išteklių išsaugojimo priemonės ir 
techninės priemonės

Or. fr
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Pakeitimas 1632
Carmen Fraga Estévez

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 17 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal daugiamečius planus priimamos
išteklių išsaugojimo priemonės

Pagal daugiamečius planus priimamų
išteklių išsaugojimo priemonių priėmimo 
procedūra

Or. es

Pakeitimas 1633
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės, kurios turi tiesioginių 
interesų atitinkamame žvejybos rajone, 
glaudžiai bendradarbiaudamos su 
kompetentingomis patariamosiomis 
tarybomis, dalyvauja pagal 9, 10 ir 
11 straipsnius parengtuose daugiamečiuose 
planuose rengiant kiekvienos žvejybos 
rūšies ypatumams tinkamas ir su tai
planais suderinamas išsaugojimo
priemones.

Or. fr

Pakeitimas 1634
Dolores García-Hierro Caraballo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 17 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Taryba ir Europos Parlamentas gali 
leisti valstybėms narėms pagal 9, 10 ir 
11 straipsnius parengtuose  
daugiamečiuose planuose priimti su tais 
planais suderinamas priemones, kuriomis 
nustatomos su jų vėliava plaukiojantiems 
laivams ir visiems laivams, žvejojantiems 
valstybės narės teritoriniuose vandenyse,
taikomos išsaugojimo priemonės, 
susijusios su Sąjungos vandenų ištekliais, 
kurių žvejybos galimybės toms valstybėms 
narėms paskirtos; šios priemonės negali 
diskriminuoti kitų valstybių narių laivynų.

Or. es

Pakeitimas 1635
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Jei pagal 9, 10 ir 11 straipsnius
parengtas daugiametis planas taikomas 
tam tikrai geografinei zonai, atitinkamos 
valstybės narės bendradarbiauja 
tarpusavyje ir, rengdamos ir derindamos 
išsaugojimo priemones pagal daugiametį 
planą ir jame numatytą tvarkaraštį, , kiek 
įmanoma konsultuojasi ir koordinuoja 
veiksmus su trečiosiomis šalimis.

Or. en

Pakeitimas 1636
Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 17 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybėms narėms gali būti leidžiama 
pagal 9, 10, 11 ir 14 straipsnius 
parengtuose daugiamečiuose planuose,
glaudžiai bendradarbiaujant su 
regioninėmis patariamosiomis tarybomis,
priimti su tais planais suderinamas 
priemones, kuriomis nustatomos su jų 
vėliava plaukiojantiems laivams taikomos
techninės ar išsaugojimo priemonės, 
susijusios su Sąjungos vandenų ištekliais, 
kurių žvejybos galimybės toms valstybėms 
narėms paskirtos arba kurie yra 12 mylių 
zonoje.

Or. fr

Pakeitimas 1637
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Taikydamos priemones, nustatytas
pagal 9, 10 ir 11 straipsnius parengtuose 
daugiamečiuose planuose, atitinkamos 
valstybės narės bendradarbiauja ir priima 
išsaugojimo priemones, kuriomis siekiama 
iki 2015 m. atkurti ir išlaikyti žuvų 
populiacijų dydžius iki lygio, viršijančio 
dydžius, kuriems jau galima taikyti 
didžiausio galimo tausios žvejybos 
laimikio principą, o iki 2020 m. – iki lygio, 
kuriam galima taikyti didžiausio galimo 
ekonomiškai tausios žvejybos laimikio 
principą, taip pat iki 2020 m. pasiekti ir 
išlaikyti gerą Bendrijos jūrų aplinkos 
būklę, ir kurios taikomos su jų vėliava 
plaukiojantiems laivams.

Or. en
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Pakeitimas 1638
Carmen Fraga Estévez

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Gavus atitinkamos patariamosios 
tarybos nuomonę, regioninėms žvejybos 
darbo grupėms gali būti leidžiama pagal 9, 
10 ir 11 straipsnius parengtuose 
daugiamečiuose planuose priimti jų 
kompetencijos sričiai priklausančias su 
tais planais suderinamas priemones, 
kuriomis nustatomos su valstybės narės
vėliava plaukiojantiems laivams taikomos 
išsaugojimo priemonės, susijusios su 
ištekliais, kurių žvejybos galimybės toms 
valstybėms narėms paskirtos.

Or. es

Pagrindimas

Su regioninėmis žvejybos darbo grupėmis susijęs pakeitimas. 

Pakeitimas 1639
Guido Milana

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybėms narėms leidžiama pagal 9, 
10 ir 11 straipsnius parengtuose 
daugiamečiuose planuose priimti su tais 
planais suderinamas priemones, kuriomis 
nustatomos su jų vėliava plaukiojantiems 
laivams taikomos išsaugojimo priemonės, 
susijusios su Sąjungos vandenų ištekliais, 
kurių žvejybos galimybės toms valstybėms 
narėms paskirtos.
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Or. it

Pakeitimas 1640
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybėms narėms leidžiama pagal 9, 
10 ir 11 straipsnius parengtuose 
daugiamečiuose planuose priimti su tais 
planais suderinamas priemones, už kurias 
jie yra atsakingi ir kuriomis nustatomos su
jų vėliava plaukiojantiems laivams 
taikomos išsaugojimo priemonės, 
susijusios su Sąjungos vandenų ištekliais, 
kurių žvejybos galimybės toms valstybėms 
narėms paskirtos.

Or. en

Pakeitimas 1641
Bastiaan Belder

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybėms narėms gali būti leidžiama –
jei jos tinkamai atsižvelgia į atitinkamų 
patariamųjų tarybų ir suinteresuotųjų 
subjektų nuomones – pagal 9, 10 ir 
11 straipsnius parengtuose daugiamečiuose 
planuose priimti su tais planais 
suderinamas priemones, kuriomis 
nustatomos su jų vėliava plaukiojantiems 
laivams taikomos išsaugojimo priemonės, 
susijusios su Sąjungos vandenų ištekliais, 
kurių žvejybos galimybės toms valstybėms 
narėms paskirtos.
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Or. en

Pakeitimas 1642
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybėms narėms gali būti leidžiama 
pagal 9, 10 ir 11 straipsnius parengtuose 
daugiamečiuose planuose priimti 
priemones, kuriomis įsteigiami 
decentralizuoti subjektai, kurie gali
priimti su tais planais suderinamas 
priemones, kuriomis nustatomos su jų 
vėliava plaukiojantiems laivams taikomos 
išsaugojimo priemonės, susijusios su 
Sąjungos vandenų ištekliais, kurių 
žvejybos galimybės toms valstybėms 
narėms paskirtos.

Or. en

Pagrindimas

Decentralizuoti subjektai būtini norint, kad regioniniai daugiamečiai planai būtų sėkmingi, 
pagal juos būtų nustatomi kiekvienam žvejybos rajonui skirti tikslai, uždaviniai ir 
tvarkaraščiai. Itin svarbu, kad pagal reformuotą BŽP būtų numatyta decentralizuota politika, 
kurią vykdant šie klausimai būtų sprendžiami pagal Sutarties nuostatas.

Pakeitimas 1643
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybėms narėms gali būti leidžiama 
pagal 9, 10 ir 11 straipsnius parengtuose 
daugiamečiuose planuose, priimti su tais 
planais suderinamas priemones, kuriomis 
nustatomos su jų vėliava plaukiojantiems 

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

laivams taikomos išsaugojimo priemonės, 
susijusios su Sąjungos vandenų ištekliais, 
kurių žvejybos galimybės toms valstybėms 
narėms paskirtos. Daugiamečiuose 
planuose nustatytos priemonės turi būti 
patvirtintos neprieštaraujant nė vienai iš 
valstybių narių, kurias išsaugojimo 
priemonės veikia tiesiogiai. 

Or. es

Pakeitimas 1644
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Pagal šiame straipsnyje apibrėžtas 
procedūras valstybėms narėms gali būti 
leidžiama pagal 9, 10 ir 11 straipsnius 
parengtuose daugiamečiuose planuose 
priimti su tais planais suderinamas 
priemones, kuriomis nustatomos su jų 
vėliava plaukiojantiems laivams taikomos 
išsaugojimo priemonės, susijusios su 
Sąjungos vandenų ištekliais, kurių 
žvejybos galimybės toms valstybėms 
narėms paskirtos.

Or. en

Pakeitimas 1645
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybėms narėms gali būti leidžiama 
pagal 9, 10 ir 11 straipsnius parengtuose 
daugiamečiuose planuose, priimti su tais 

1. Jei nereikia įgyvendinti vienodų išteklių 
išsaugojimo priemonių, valstybėms 
narėms gali būti leidžiama pagal 9, 10 ir 
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planais suderinamas priemones, kuriomis 
nustatomos su jų vėliava plaukiojantiems 
laivams taikomos išsaugojimo priemonės, 
susijusios su Sąjungos vandenų ištekliais, 
kurių žvejybos galimybės toms valstybėms 
narėms paskirtos.

11 straipsnius parengtuose daugiamečiuose 
planuose priimti įgyvendinimo priemones,
kurios atitinka ir yra suderinamos su
tomis, kurios taikomos kitų valstybių 
narių laivynams, taip pat su tais planais 
suderinamas priemones, kuriomis 
nustatomos su jų vėliava plaukiojantiems 
laivams taikomos išsaugojimo priemonės, 
susijusios su Sąjungos vandenų ištekliais, 
kurių žvejybos galimybės toms valstybėms 
narėms paskirtos.

Or. es

Pakeitimas 1646
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba 
nekeičiamas

Or. el

Pagrindimas

Keičiamas tik variantas graikų kalba.

Pakeitimas 1647
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 17 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Žvejybos, kuri vykdoma tik vienos 
valstybės narės suvereniuose arba jos 
jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse, 
atveju atitinkama valstybė narė įsteigia 
vieną ar daugiau komitetų, kurie apima 
visus atitinkamus suinteresuotuosius 
subjektus, su kuriais turi būti 
konsultuojamasi dėl priemonių, kurias 
reikia priimti. Jei valstybė narė ketina 
kaip nors nukrypti nuo rekomendacijos, 
gautos iš komiteto, ji paskelbia vertinimą, 
kuriame išsamiai išdėsto tokio nukrypimo 
nuo rekomendacijos priežastis.

Or. en

Pakeitimas 1648
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Rengiant priemones vadovaujamasi 
mokslinius įrodymus pagrindžiančiais 
dokumentais ir atsižvelgiama į regioninių 
patariamųjų tarybų nuomones.

Or. el

Pakeitimas 1649
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 17 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad pagal šio 
straipsnio 1 dalį priimtos išteklių
išsaugojimo priemonės:

2. Valstybės narės, tiesiogiai 
suinteresuotos atitinkamu žvejybos rajonu 
ir palaikydamos glaudžius ryšius su 
patariamosiomis tarnybomis, užtikrina, 
kad išsaugojimo priemonės:

Or. fr

Pakeitimas 1650
Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 17 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad pagal šio 
straipsnio 1 dalį priimtos išteklių 
išsaugojimo priemonės:

2. Valstybės narės, glaudžiai 
bendradarbiaudamos su regioninėmis 
patariamosiomis tarybomis, užtikrina, kad 
pagal šio straipsnio 1 dalį priimtos
techninės ir išteklių išsaugojimo 
priemonės:

Or. fr

Pakeitimas 1651
Carmen Fraga Estévez

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 17 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad pagal šio 
straipsnio 1 dalį priimtos išteklių 
išsaugojimo priemonės:

2. Regioninės žvejybos darbo grupės
užtikrina, kad pagal 1 dalį priimtos išteklių 
išsaugojimo priemonės:

Or. es
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Pagrindimas

Su regioninėmis žvejybos darbo grupėmis susijęs pakeitimas. 

Pakeitimas 1652
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 17 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad pagal šio 
straipsnio 1 dalį priimtos išteklių 
išsaugojimo priemonės:

2. Suinteresuotos valstybės narės 
užtikrina, kad pagal 1 dalį suformuluotos 
ir priimtos išteklių išsaugojimo priemonės:

Or. en

Pakeitimas 1653
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 17 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) būtų suderinamos su 2 ir 3 straipsnyje 
nurodytais tikslais;

a) būtų suderinamos su 2 ir 3 straipsnyje 
nurodytais tikslais ir 4 straipsnyje 
išdėstytais gero valdymo principais;

Or. en

Pakeitimas 1654
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 17 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) yra suderinamos su 2 ir 3 straipsnyje 
nurodytais tikslais;

a) būtų suderinamos su šiame reglamente 
nurodytais tikslais;
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Or. es

Pakeitimas 1655
Carl Haglund

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 17 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) būtų suderinamos su 4 straipsnyje 
išdėstytais gero valdymo tikslais;

Or. en

Pakeitimas 1656
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 17 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) būtų suderinamos su daugiamečio 
plano taikymo sritimi ir tikslais;

b) būtų suderinamos su Sąjungos išteklių 
išsaugojimo priemonės taikymo sritimi ir 
tikslais;

Or. en

Pakeitimas 1657
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 17 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) padėtų įgyvendinti daugiamečiame 
plane nustatytus tikslus ir kiekybinius 
tikslus; 

c) padėtų veiksmingai, patikimai ir per 
nurodytą terminą įgyvendinti 
daugiamečiame plane nustatytus tikslus ir 
kiekybinius tikslus; ir
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Or. en

Pakeitimas 1658
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 17 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) padėtų įgyvendinti daugiamečiame 
plane nustatytus tikslus ir kiekybinius 
tikslus;

c) padėtų įgyvendinti daugiamečiame plane 
nustatytus tikslus ir kiekybinius tikslus; ir

Or. es

Pakeitimas 1659
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 17 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) būtų ne mažiau griežtos nei 
galiojančiuose Sąjungos teisės aktuose 
nustatytos priemonės.

d) būtų ne mažiau griežtos nei 
galiojančiuose Sąjungos teisės aktuose 
nustatytos priemonės; ir

Or. es

Pakeitimas 1660
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 17 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) būtų ne mažiau griežtos nei
galiojančiuose Sąjungos teisės aktuose 
nustatytos priemonės.

d) būtų bent tokios pat griežtos kaip
galiojančiuose teisės aktuose nustatytos 
priemonės.
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Or. es

Pakeitimas 1661
Guido Milana, Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 17 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) būtų įgyvendinamos susitarus su 
patariamosiomis tarybomis, kaip bendro 
Europos intereso siekiančiomis 
organizacijomis.

Or. it

Pakeitimas 1662
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 17 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) nediskriminuotų kitų ES valstybių 
narių laivynų.

Or. es

Pakeitimas 1663
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a.Valstybės narės, kurios dalijasi 
žvejybos rajonu, gali bendradarbiauti, 
siekdamos pagal ilgalaikius daugiamečius 
planus, priimtus iki 2014 m. ir 
atitinkančius 25 straipsnyje nustatytą 
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procedūrą, susitarti dėl bendrų priemonių 
ir jas įgyvendinti.

Or. en

Pakeitimas 1664
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus dėl 
decentralizuotų subjektų veikimo srities ir 
funkcijų nustatymo atsižvelgiant į 
17 straipsnio 1 dalyje nustatytus tokių 
subjektų įgaliojimus.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad, kaip numatyta, būtų decentralizuotų subjektų veikimo srities ir funkcijų 
nustatymo mechanizmas, kitaip tie planuojami steigti subjektai nebus įsteigti.

Pakeitimas 1665
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei tiesiogiai žvejyba suinteresuotos 
valstybės narės vieningai sutaria dėl 
priemonių, kurias taikant būtų 
įgyvendinami daugiamečiai planai, 
pasikonsultavus su kompetentingomis 
patariamosiomis tarybomis, šios 
priemonės įgyvendinamos taikant 
įgyvendinimo aktus. Šie įgyvendinimo 
aktai priimami taikant 56 straipsnyje 
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nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. fr

Pakeitimas 1666
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei valstybė narė nepasiekia rezultatų, 
kuriems skirtos šiame straipsnyje 
nustatytos priemonės, šioms valstybėms 
narėms nutraukiama ar laikinai 
sustabdoma Europos Sąjungos skiriama 
finansinė parama pagal bendrą
žuvininkystės politiką.

Or. en

Pakeitimas 1667
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kalbant apie išteklių išsaugojimo 
priemones, taikomas konkrečiai 
geografinei zonai, tiesioginių valdymo 
interesų, kuriuos veikia priemonės, 
turinčios valstybės narės bendradarbiauja 
tarpusavyje, siekdamos užtikrinti, kad 
išteklių išsaugojimo priemonės visiškai 
atitiktų 2 dalį ir derėtų regionų lygmeniu.

Or. en
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Pakeitimas 1668
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Išteklių išsaugojimo priemones pagal 
17 straipsnio 1 dalį priimančios valstybės 
narės apie tas priemones praneša 
Komisijai, kitoms suinteresuotoms 
valstybėms narėms ir atitinkamoms 
patariamosioms taryboms. Tais atvejais, 
kai valstybė narė nepriima tokių išteklių 
išsaugojimo priemonių per tris mėnesius 
nuo daugiamečio valdymo plano 
priėmimo dienos, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai veikti pagal 20 straipsnio 
nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 1669
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės bendradarbiauja 
tarpusavyje ir koordinuoja savo 
priemones regioniniu lygmeniu.  Jos 
konsultuojasi su patariamosiomis 
tarybomis ir Žuvininkystės mokslo, 
technikos ir ekonomikos komitetu.  Jos 
gali pasiūlyti Komisijai išteklių 
išsaugojimo priemones, dėl kurių visos 
sutaria ir kurios gali būti priimtos tik jei 
bus įgyvendinamos vienodai.

Or. es
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Pakeitimas 1670
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 17 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Nedarant poveikio Komisijos 
vaidmeniui pagal SESV 290 ir 
291 straipsnius, Komisija, remdamasi 
pagal 1 dalį pateiktomis bendromis 
rekomendacijomis, priima deleguotuosius 
arba įgyvendinimo aktus, jei manoma, 
kad tokios rekomendacijos yra 
suderinamos su atitinkama išteklių 
išsaugojimo priemone ir (arba) 
daugiamečiais planais.

Or. en

Pakeitimas 1671
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 17 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Jei tiesiogiai žvejyba suinteresuotos 
valstybės narės vieningai nesutaria dėl 
išteklių išsaugojimo priemonių, kurių 
reikia imtis, pasikonsultavusi su 
kompetentingomis patariamosiomis 
tarybomis, Komisija pateikia pasiūlymą, 
laikydamasi Sutartyje nurodytų taisyklių.

Or. fr

Pakeitimas 1672
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 17 straipsnio 2 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Valstybės narės konsultuojasi su 
atitinkamomis patariamosiomis tarybomis 
ir Žuvininkystės mokslo, technikos ir 
ekonomikos komitetu (ŽMTEK) dėl 
priemonių projekto, prie kurio 
pridedamas aiškinamasis 
memorandumas. Apie tokius projektus tuo 
pat metu pranešama Komisijai ir kitoms 
valstybėms narėms.

Or. en

Pakeitimas 1673
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 17 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Žvejybos, kuri vykdoma vienos ar 
kelių valstybių narių suvereniuose arba jų 
jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse, 
atveju atitinkamos valstybės narės 
bendradarbiauja, kad parengtų bendrą 
rekomendaciją dėl išteklių išsaugojimo 
priemonių, kurias reikia priimti.
Kiekviena valstybė narė įsteigia vieną ar 
daugiau komitetų, kurie apima visus 
atitinkamus suinteresuotuosius subjektus, 
su kuriais turi būti konsultuojamasi dėl 
priemonių, kurias reikia priimti. Jei 
valstybė narė ketina kaip nors nukrypti 
nuo savo nacionalinio komiteto 
nuomonės bendroje rekomendacijoje dėl 
išteklių išsaugojimo priemonių, ji 
paskelbia vertinimą, kuriame išsamiai 
išdėsto tokio nukrypimo nuo 
rekomendacijos priežastis.

Or. en
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Pakeitimas 1674
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 17 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Valstybės narės, kurios bendrai vykdo 
žvejybos veiklą pagal daugiametį planą, 
koordinuoja veiksmus ir bendradarbiauja 
viena su kita, siekdamos užtikrinti, kad 
daugiamečių planų tikslai atitiktų 2 dalyje 
nustatytus reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 1675
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 17 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Valstybės narės tinkamai atsižvelgia į 
atitinkamų patariamųjų tarybų bei 
ŽMTEK pateiktas nuomones ir, jei 
priimtos galutinės priemonės nukrypsta 
nuo šių nuomonių, pateikia išsamius 
paaiškinimus apie šių nukrypimų 
priežastis. Valstybės narės deda visas 
pastangas siekdamos ankstyvuoju etapu 
viešai ir skaidriai įtraukti į šias 
konsultacijas kitas atitinkamas 
suinteresuotąsias susijusios žvejybos 
rūšies šalis tam, kad rengiant numatytas 
priemones būtų galima gauti visų 
atitinkamų šalių nuomones ir pasiūlymus.

Or. en
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Pakeitimas 1676
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 17 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Valstybės narės užtikrina, kad pagal 
šio straipsnio 5 dalį parengtos išteklių 
išsaugojimo priemonės:
(a) būtų suderinamos su 2 ir 3 straipsnyje 
nurodytais tikslais ir 4 straipsnyje 
išdėstytais gero valdymo principais;
(b) būtų suderinamos su daugiamečio 
plano taikymo sritimi ir tikslais;
(c) padėtų veiksmingai, patikimai ir per 
nurodytą terminą įgyvendinti 
daugiamečiame plane nustatytus tikslus ir 
kiekybinius tikslus; taip pat
(d) būtų ne mažiau griežtos nei 
galiojančiuose Sąjungos teisės aktuose
nustatytos priemonės.

Or. en

Pakeitimas 1677
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 17 straipsnio 2 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2d. Valstybių narių, kurios bendrai vykdo 
žvejybos veiklą, koordinavimo pastangoms 
gali būti skiriamas Europos jūrų reikalų 
ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) 
finansavimas laikantis tame reglamente 
numatytų nuostatų.

Or. en
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Pakeitimas 1678
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 17 straipsnio 2 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2d. Kalbant apie išteklių išsaugojimo 
priemones, taikomas konkrečiai 
geografinei zonai, valstybės narės gali 
priimti nacionalines priemones, dėl kurių 
atitinkamoje zonoje buvo susitarta su 
kitomis valstybėmis narėmis, jei jos 
suderinamos su atitinkamomis išteklių 
išsaugojimo priemonėmis ir (arba) 
daugiamečiu planu.

Or. en

Pakeitimas 1679
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 17 straipsnio 2 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2d. Jei visos atitinkamos valstybės narės 
sutinka su bendra rekomendacija dėl 
valdymo priemonių, tai Komisija, 
įsitikinusi, kad tenkinamos 7 dalies 
sąlygos, pagal 55 straipsnį priimdama 
deleguotąjį aktą, priima bendrą 
rekomendaciją.
Kai visos atitinkamos valstybės narės  per 
tris mėnesius nuo daugiamečio valdymo 
plano priėmimo dienos nesutaria dėl 
vienos bendros rekomendacijos, Komisijai 
suteikiami įgaliojimai veikti pagal 
20 straipsnio nuostatas. Be to, Komisija 
gali pateikti pasiūlymą pagal įprastą 
teisėkūros procedūrą.

Or. en
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Pakeitimas 1680
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 17 straipsnio 2 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2e. Valstybės narės atsižvelgia į 
patariamųjų tarybų, atitinkamos žvejybos 
srities suinteresuotųjų šalių ir mokslo 
institucijų teikiamą informaciją, 
nuomones ir rekomendacijas.

Or. en

Pakeitimas 1681
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 17 straipsnio 2 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2e. Komisija gali bet kuriuo metu įvertinti 
valstybių narių pagal 1 dalį priimtų 
išteklių išsaugojimo priemonių 
suderinamumą su tikslais ir 
veiksmingumą.

Or. en

Pakeitimas 1682
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 17 straipsnio 2 f dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2f. Jei Komisija laiko, kad valstybė narė 
per numatytą laikotarpį nepasiekė 
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rezultatų, kuriuos buvo numatyta pasiekti 
sukurtomis pagal šį straipsnį priimtomis 
priemonėmis, dėl to turėtų būti 
sumažintos ateinančių ar vėlesnių metų 
žvejybos galimybės tai valstybei narei 
[pagal 16 straipsnį] ir turėtų būti 
nutrauktas arba sustabdytas Sąjungos 
finansinės paramos, teikiamos pagal 
bendrą žuvininkystės politiką, išmokų 
mokėjimas tai valstybei narei arba 
pateiktas prašymas taikyti finansinį 
koregavimą [pagal 50 straipsnį]. Šios 
priemonės turi būti proporcingos 
atsižvelgiant į taisyklių nesilaikymo 
pobūdį, dydį, trukmę ir dažnumą.

Or. en

Pakeitimas 1683
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 17 straipsnio 2 f dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2f. Remiantis Komisijos pasiūlymu, 
priimamos išsamios šio straipsnio taikymo 
taisyklės.

Or. en

Pakeitimas 1684
Carmen Fraga Estévez

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18 straipsnis Išbraukta.
Valstybių narių pranešimas apie išteklių 
išsaugojimo priemones
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Išteklių išsaugojimo priemones pagal 
17 straipsnio 1 dalį priimančios valstybės 
narės apie tas priemones praneša 
Komisijai, kitoms suinteresuotoms 
valstybėms narėms ir atitinkamoms 
patariamosioms taryboms.

Or. es

Pagrindimas

Pranešti nebūtina, nes nebus taikomi deleguotieji aktai, o siūloma procedūra yra bendro 
sprendimo procedūra.  

Pakeitimas 1685
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18 straipsnis Išbraukta.
Valstybių narių pranešimas apie išteklių 
išsaugojimo priemones
Išteklių išsaugojimo priemones pagal 
17 straipsnio 1 dalį priimančios valstybės 
narės apie tas priemones praneša 
Komisijai, kitoms suinteresuotoms 
valstybėms narėms ir atitinkamoms 
patariamosioms taryboms.

Or. en

Pakeitimas 1686
Dolores García-Hierro Caraballo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išteklių išsaugojimo priemones pagal Išteklių išsaugojimo priemones pagal 17 
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17 straipsnio 1 dalį priimančios valstybės 
narės apie tas priemones praneša 
Komisijai, kitoms suinteresuotoms 
valstybėms narėms ir atitinkamoms 
patariamosioms taryboms.

straipsnio 1 dalį priimančios valstybės 
narės, gavusios regioninių patariamųjų
tarybų (RPT), nuomonę, apie tas 
priemones praneša Komisijai, Europos 
Parlamentui ir kitoms suinteresuotoms 
valstybėms narėms.

Or. es

Pakeitimas 1687
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išteklių išsaugojimo priemones pagal 
17 straipsnio 1 dalį priimančios valstybės 
narės apie tas priemones praneša 
Komisijai, kitoms suinteresuotoms 
valstybėms narėms ir atitinkamoms 
patariamosioms taryboms.

1. Išteklių išsaugojimo priemones pagal 
17 straipsnį kuriančios suinteresuotos 
valstybės narės apie tas siūlomas 
priemones, dėl kurių gali būti susitarta 
kelete ar visose suinteresuotose valstybėse 
narėse, praneša Komisijai, kitoms 
suinteresuotoms valstybėms narėms, 
suinteresuotoms trečiosioms šalims ir 
atitinkamoms patariamosioms taryboms 
per 12 mėnesių nuo atitinkamo 
daugiamečio plano įsigaliojimo dienos.

2. Jei dėl tokių išteklių išsaugojimo 
priemonių sutaria visos suinteresuotos 
valstybės narės, tuomet kiekviena tokia 
suinteresuota valstybė narė priima 
nacionalines priemones, kuriomis 
įgyvendinamos išteklių išsaugojimo 
priemonės, ir per 6 mėnesius nuo 
priėmimo dienos apie jas praneša 
Komisijai, kitoms valstybėms narėms, 
suinteresuotoms trečiosioms šalims ir 
atitinkamoms patariamosioms taryboms.
3. Jei dėl tokių išteklių išsaugojimo 
priemonių nesutaria visos suinteresuotos 
valstybės narės, tuomet pagal vėliau 
pateikiamą 20 straipsnį suinteresuotos 
valstybės narės, kurios dėl priemonių 
susitarė, priima nacionalines priemones, 
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kuriomis įgyvendinamos išteklių 
išsaugojimo priemonės, ir per 6 mėnesius 
nuo priėmimo dienos apie jas praneša 
Komisijai, kitoms valstybėms narėms, 
suinteresuotoms trečiosioms šalims ir 
atitinkamoms patariamosioms taryboms.
4. Pagal šį straipsnį priimtas išteklių 
išsaugojimo priemones Komisija skelbia 
viešai ir užtikrina, kad ši informacija būtų 
viešai prieinama, t. y. publikuoja ją 
atitinkamose interneto svetainėse arba 
pateikia tiesioginę nuorodą. Galimybę 
susipažinti su informacija apie aplinką 
reglamentuoja Reglamentai 
1049/2001/EB ir 1367/2006/EB.
Bet kuris fizinis arba juridinis asmuo,
a) kurį paveikė ar gali paveikti 
sprendimas, arba
b) kuris pakankamai suinteresuotas 
sprendimu, arba
c) pareiškiantis apie teisės pažeidimą, jei 
valstybės narės administracinių pažeidimų 
kodeksas reikalauja to kaip būtinos 
sąlygos,
turi teisę prašyti valstybės narės 
kompetentingą instituciją atlikti 
sprendimo vidaus peržiūrą pagal šį 
straipsnį.
"Pakankamą interesą" ir "teisės 
pažeidimą" apibrėžia valstybės narės.
Todėl pagal b punktą laikoma, kad bet 
kokių nevyriausybinių organizacijų, 
kurios rūpinasi aplinkos apsauga arba
ekonominiais ar socialiniais žvejų 
interesais ir atitinka visus nacionalinės 
teisės aktų reikalavimus, 
suinteresuotumas yra pakankamas. 
Įgyvendinant c punktą laikoma, kad 
tokios organizacijos taip pat turi teises, 
kurios gali būti pažeistos.
Remiantis kompetentingos institucijos 
sprendimu, šioje dalyje paminėti asmenys 
turi galimybę kreiptis į teismą arba kitą 
nepriklausomą ir nešališką visuomeninį 
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organą, kompetentingą persvarstyti 
sprendimo procesinį arba materialinį 
teisėtumą. Valstybės narės nurodo teismą 
arba organą, kuris yra kompetentingas 
nagrinėti bylą.
5. Valstybė narė negali naudotis jokiomis 
žvejybos galimybių galbūt numatytomis 
teisėmis, ji taip pat negali vykdyti jokios 
su ištekliais ir (arba) atitinkama 
geografine teritorija susijusios 
daugiamečiame plane numatytos žvejybos 
veiklos, nebent (ir kol) dėl išteklių 
išsaugojimo priemonių
a) sutaria suinteresuota valstybė narė ir 
jos priimamos nacionalinėmis 
priemonėmis pagal šį straipsnį, arba
b) jas priima Komisija pagal 20 straipsnį 
ir jos taikomos tokioje valstybėje narėje.
6. Jei Komisija laiko, kad valstybė narė 
per numatytą laikotarpį nepasiekė 
rezultatų, kuriuos buvo numatyta pasiekti 
sukurtomis pagal šį straipsnį priimtomis 
priemonėmis, dėl to turėtų būti 
sumažintos ateinančių ar vėlesnių metų 
žvejybos galimybės tai valstybei narei 
[pagal 16 straipsnį] ir turėtų būti 
nutrauktas arba sustabdytas Sąjungos 
finansinės paramos, teikiamos pagal 
bendrą žuvininkystės politiką, išmokų 
mokėjimas tai valstybei narei arba 
pateiktas prašymas taikyti finansinį 
koregavimą [pagal 50 straipsnį]. Šios 
priemonės turi būti proporcingos 
atsižvelgiant į taisyklių nesilaikymo 
pobūdį, dydį, trukmę ir dažnumą.

Or. en


