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Pakeitimas 1688
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 18 straipsnio pirma pastraipa

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.

Išteklių išsaugojimo priemones pagal 
17 straipsnio 1 dalį priimančios valstybės 
narės apie tas priemones praneša 
Komisijai, kitoms suinteresuotoms 
valstybėms narėms ir atitinkamoms 
patariamosioms taryboms, kurios 
dalyvauja priimant su tomis priemonėmis 
susijusius sprendimus.

Or. pt

Pakeitimas 1689
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 18 straipsnio pirma pastraipa

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.

Išteklių išsaugojimo priemones priimančios 
valstybės narės tai daro 
bendradarbiaudamos su 
kompetentingomis regiono institucijomis 
ir kitomis susijusiomis RPT, nes tai 
geriausia priemonė, užtikrinanti, kad šios 
priemonės būtų pritaikytos konkretiems 
įvairių žvejybos vietų ypatumams, įvairių 
tipų žvejybos praktikai ir kiekvienos srities 
ar regiono poreikiams. Jos praneša
Komisijai ir kitoms suinteresuotoms 
valstybėms narėms pagal šio reglamento 
nuostatas.

Or. es
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Pakeitimas 1690
Carmen Fraga Estévez

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19 straipsnis Išbraukta.
Vertinimas
Komisija gali bet kuriuo metu įvertinti 
valstybių narių pagal 17 straipsnio 1 dalį 
priimtų išteklių išsaugojimo priemonių 
suderinamumą su tikslais ir 
veiksmingumą.

Or. es

Pakeitimas 1691
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19 straipsnis Išbraukta.
Vertinimas
Komisija gali bet kuriuo metu įvertinti 
valstybių narių pagal 17 straipsnio 1 dalį 
priimtų išteklių išsaugojimo priemonių 
suderinamumą su tikslais ir 
veiksmingumą.

Or. en

Pakeitimas 1692
Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 19 straipsnio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali bet kuriuo metu įvertinti 
valstybių narių pagal 17 straipsnio 1 dalį 
priimtų išteklių išsaugojimo priemonių 
suderinamumą su tikslais ir veiksmingumą.

Komisija, remdamasi Žuvininkystės 
mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto 
patirtimi, gali bet kuriuo metu įvertinti 
valstybių narių pagal 17 straipsnio 1 dalį 
priimtų išteklių išsaugojimo priemonių 
suderinamumą su tikslais ir veiksmingumą.

Or. fr

Pakeitimas 1693
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 19 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali bet kuriuo metu įvertinti
valstybių narių pagal 17 straipsnio 1 dalį 
priimtų išteklių išsaugojimo priemonių 
suderinamumą su tikslais ir veiksmingumą.

Komisija nuo 2015 m. periodiškai bent 
kas trejus metus įvertina valstybių narių 
pagal 17 straipsnio 1 dalį priimtų išteklių 
išsaugojimo priemonių įgyvendinimą,
suderinamumą su tikslais ir veiksmingumą
ir viešai paskelbia rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 1694
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 19 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali bet kuriuo metu įvertinti 
valstybių narių pagal 17 straipsnio 1 dalį
priimtų išteklių išsaugojimo priemonių 
suderinamumą su tikslais ir veiksmingumą.

Komisija gali bet kuriuo metu įvertinti 
valstybių narių pagal 18 straipsnio 2 ir 
3 dalis priimtų išteklių išsaugojimo 
priemonių suderinamumą su tikslais ir jų
veiksmingumą ir bet kuriuo atveju atlieka 
vertinimą bei pateikia ataskaitą šiais 
klausimais ne rečiau kaip kas 
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trejus metus arba kaip gali būti 
reikalaujama pagal atitinkamą 
daugiametį planą.

Or. en

Pakeitimas 1695
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 19 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali bet kuriuo metu įvertinti 
valstybių narių pagal 17 straipsnio 1 dalį 
priimtų išteklių išsaugojimo priemonių 
suderinamumą su tikslais ir veiksmingumą.

Komisija gali bet kuriuo metu įvertinti 
valstybių narių pagal 17 straipsnio 1 dalį 
priimtų išteklių išsaugojimo priemonių
atitiktį, nuoseklumą, suderinamumą su 
tikslais ir veiksmingumą.

Or. es

Pakeitimas 1696
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 19 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įvertina, ar priemonės atitinka 
daugiamečius planus ir 17 straipsnyje 
nurodytas nuostatas bei 2 ir 
3 straipsniuose numatytus tikslus.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės, tvirtindamos bet kokias apsaugos priemones, vadovaujasi daugiamečiais 
planais, kaip orientacine programa. Atlikusi siūlomą įvertinimą Komisija turėtų užtikrinti 
valstybių narių patvirtintų apsaugos priemonių ir atitinkamų daugiamečių planų darną.
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Pakeitimas 1697
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 19 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo 2015 m. Komisija kas trejus metus 
vertina daugiamečius planus ir užtikrina, 
kad į persvarstytus planus būtų 
įtraukiama gauta informacija.

Or. en

Pakeitimas 1698
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 19 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bet kurio vertinimo, atlikto pagal šį 
straipsnį, rezultatus 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,
turi teisę prašyti atlikti Komisijos 
sprendimo vidaus peržiūrą.
Todėl pagal b punktą laikoma, kad bet 
kokių nevyriausybinių organizacijų, 
kurios rūpinasi aplinkos apsauga arba 
ekonominiais ar socialiniais žvejų 
interesais ir atitinka visus 4 d straipsnio 



PE491.361v01-00 8/170 AM\905830LT.doc

LT

reikalavimus, suinteresuotumas yra 
pakankamas.
Komisijos sprendimas dėl tokio prašymo 
atlikti vidaus peržiūrą priimamas per du 
mėnesius nuo prašymo pateikimo datos ir 
nusiunčiamas prašymo teikėjui.

Or. en

Pakeitimas 1699
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 19 straipsnio 1 dalies antra pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija nustato procedūras, taikomas 
skiriant proporcingas, atgrasančias ir 
veiksmingas sankcijas už reikalavimų 
nesilaikymą.

Or. en

Pakeitimas 1700
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 19 straipsnio 1 dalies antra pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Atsižvelgdamos į susijusius 
galiojančius Sąjungos teisės aktus 
suinteresuotos valstybės narės užtikrina, 
kad visoms suinteresuotoms šalims anksti 
suteikiamos veiksmingos galimybės 
dalyvauti rengiant susitarimą dėl 
išsaugojimo priemonių pagal 17 ir 
18 straipsnius, į kurį būtų įtraukiamos, jei 
įmanoma, esamos valdymo institucijos, 
įskaitant regionines jūrų konvencijas, 
mokslines patariamąsias įstaigas ir 
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patariamąsias tarybas.
2. Valstybės narės paskelbia ir viešai 
publikuoja komentarus (taip pat 
atitinkamose interneto svetainėse arba 
pateikia tiesioginę nuorodą į juos), ir 
išsaugojimo priemonių, kurias siūloma 
priimti pagal 17 straipsnį, projektų 
santraukas.
3. Laikydamosi Direktyvos 2007/2/EB 
valstybės narės suteikia Komisijai 
naudotojo teises ir prieigą prie medžiagos, 
parengtos kuriant ir tvirtinant 
nacionalines išsaugojimo priemones 
pagal 19 straipsnį, kad Komisija galėtų 
vykdyti savo pareigas, susijusias su 
bendros žuvininkystės politikos 
įgyvendinimu.
4. Galimybę susipažinti su informacija 
apie aplinką reglamentuoja Direktyva 
2003/4/EB ir 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) kuris pareiškia apie teisės pažeidimą, 
jei valstybės narės administracinių 
pažeidimų kodekse tai numatyta kaip 
būtina sąlyga,
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. 
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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 
organą, kompetentingą persvarstyti 
sprendimo procesinį arba materialinį 
teisėtumą. Valstybės narės nurodo teismą 
arba organą, kuris yra kompetentingas 
nagrinėti bylą.

Or. en

Pakeitimas 1701
Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 20 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20 straipsnis Išbraukta.
Numatytosios apsaugos priemonės, 
priimtos pagal daugiamečių planų sistemą
1. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
55 straipsnį priimti deleguotuosius teisės 
aktus, kuriuose būtų nustatytos 
daugiamečiame plane numatytai žvejybai 
taikomos išteklių išsaugojimo priemonės, 
jei valstybės narės, kurioms leista imtis 
priemonių pagal 17 straipsnį, nepraneša 
Komisijai apie tas priemones per tris 
mėnesius nuo daugiamečio plano 
įsigaliojimo.
2. Komisija pagal 55 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius teisės aktus, 
kuriais nustatomos daugiamečiame plane 
numatytai žvejybai taikomos išteklių 
išsaugojimo priemonės, jei
(a) remiantis pagal 19 straipsnio 
nuostatas atliktu vertinimu, valstybės 
narės priemonės laikomos 
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nesuderinamomis su daugiamečio plano 
tikslais,
(b) remiantis pagal 19 straipsnio 
nuostatas atliktu vertinimu, valstybės 
narės priemonės laikomos 
nepadėsiančiomis veiksmingai pasiekti 
daugiamečiame plane nustatytų tikslų ir 
kiekybinių tikslų arba
(c) pradėtos taikyti pagal 11 straipsnio i 
punktą nustatytos apsaugos priemonės.
3. Komisijos priimtomis išsaugojimo 
priemonėmis siekiama užtikrinti, kad būtų 
įvykdyti daugiamečiame plane nustatyti 
tikslai ir tiksliniai rodikliai. Komisijai 
priėmus deleguotąjį teisės aktą, valstybių 
narių priemonės nustoja galioti.

Or. fr

Pakeitimas 1702
Carmen Fraga Estévez

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 20 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20 straipsnis Išbraukta.
Numatytosios apsaugos priemonės, 
priimtos pagal daugiamečių planų sistemą
1. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
55 straipsnį priimti deleguotuosius teisės 
aktus, kuriuose būtų nustatytos 
daugiamečiame plane numatytai žvejybai 
taikomos išteklių išsaugojimo priemonės, 
jei valstybės narės, kurioms leista imtis 
priemonių pagal 17 straipsnį, nepraneša 
Komisijai apie tas priemones per tris 
mėnesius nuo daugiamečio plano 
įsigaliojimo.
2. Komisija pagal 55 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius teisės aktus, 
kuriais nustatomos daugiamečiame plane 
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numatytai žvejybai taikomos išteklių 
išsaugojimo priemonės, jei
(a) remiantis pagal 19 straipsnio 
nuostatas atliktu vertinimu, valstybės 
narės priemonės laikomos 
nesuderinamomis su daugiamečio plano 
tikslais,
(b) remiantis pagal 19 straipsnio 
nuostatas atliktu vertinimu, valstybės 
narės priemonės laikomos 
nepadėsiančiomis veiksmingai pasiekti 
daugiamečiame plane nustatytų tikslų ir 
kiekybinių tikslų arba
(c) pradėtos taikyti pagal 11 straipsnio i 
punktą nustatytos apsaugos priemonės.
3. Komisijos priimtomis išsaugojimo 
priemonėmis siekiama užtikrinti, kad būtų 
įvykdyti daugiamečiame plane nustatyti 
tikslai ir tiksliniai rodikliai. Komisijai 
priėmus deleguotąjį teisės aktą, valstybių 
narių priemonės nustoja galioti.

Or. es

Pakeitimas 1703
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 20 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20 straipsnis Išbraukta.
Numatytosios apsaugos priemonės, 
priimtos pagal daugiamečių planų sistemą
1. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
55 straipsnį priimti deleguotuosius teisės 
aktus, kuriuose būtų nustatytos 
daugiamečiame plane numatytai žvejybai 
taikomos išteklių išsaugojimo priemonės, 
jei valstybės narės, kurioms leista imtis 
priemonių pagal 17 straipsnį, nepraneša 
Komisijai apie tas priemones per tris 
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mėnesius nuo daugiamečio plano 
įsigaliojimo.
2. Komisija pagal 55 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius teisės aktus, 
kuriais nustatomos daugiamečiame plane 
numatytai žvejybai taikomos išteklių 
išsaugojimo priemonės, jei
(a) remiantis pagal 19 straipsnio 
nuostatas atliktu vertinimu, valstybės 
narės priemonės laikomos 
nesuderinamomis su daugiamečio plano 
tikslais,
(b) remiantis pagal 19 straipsnio 
nuostatas atliktu vertinimu, valstybės 
narės priemonės laikomos 
nepadėsiančiomis veiksmingai pasiekti 
daugiamečiame plane nustatytų tikslų ir 
kiekybinių tikslų arba
(c) pradėtos taikyti pagal 11 straipsnio i 
punktą nustatytos apsaugos priemonės.
3. Komisijos priimtomis išsaugojimo
priemonėmis siekiama užtikrinti, kad būtų 
įvykdyti daugiamečiame plane nustatyti 
tikslai ir tiksliniai rodikliai. Komisijai 
priėmus deleguotąjį teisės aktą, valstybių 
narių priemonės nustoja galioti.

Or. fr

Pakeitimas 1704
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 20 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Numatytosios apsaugos priemonės, 
priimtos pagal daugiamečių planų sistemą

Apsaugos priemonės, priimtos pagal 
daugiamečių planų sistemą

Or. en



PE491.361v01-00 14/170 AM\905830LT.doc

LT

Pagrindimas

Rengiant daugiamečius planus turėtų būti svarstomos visos apsaugos priemonės.

Pakeitimas 1705
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
55 straipsnį priimti deleguotuosius teisės 
aktus, kuriuose būtų nustatytos
daugiamečiame plane numatytai žvejybai 
taikomos išteklių išsaugojimo priemonės, 
jei valstybės narės, kurioms leista imtis 
priemonių pagal 17 straipsnį, nepraneša 
Komisijai apie tas priemones per tris
mėnesius nuo daugiamečio plano 
įsigaliojimo.

1. Laikydamasi Sutartyje nustatytų 
taisyklių Komisija pateikia pasiūlymą, 
kuriame apibrėžiamos daugiamečiame 
plane numatytai žvejybai taikomos išteklių 
išsaugojimo priemonės, jei

- valstybės narės, tiesiogiai suinteresuotos 
žvejyba, vieningai nesutaria dėl išteklių 
išsaugojimo priemonių, kurių numatyta 
imtis siekiant įgyvendinti daugiametį 
planą, arba
- valstybės narės, tiesiogiai suinteresuotos 
žvejyba, nepraneša Komisijai apie tas 
priemones per šešis mėnesius nuo 
daugiamečio plano įsigaliojimo, arba
- - remiantis pagal 19 straipsnio nuostatas 
atliktu vertinimu, valstybės narės 
priemonės laikomos nesuderinamomis su 
daugiamečio plano tikslais, arba
- remiantis pagal 19 straipsnio nuostatas 
atliktu vertinimu, valstybės narės 
priemonės laikomos nepadėsiančiomis 
veiksmingai pasiekti daugiamečiame 
plane nustatytų tikslų ir kiekybinių tikslų, 
arba
- pradėtos taikyti pagal 11 straipsnio 
i punktą nustatytos apsaugos priemonės.
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Or. fr

Pakeitimas 1706
Dolores García-Hierro Caraballo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
55 straipsnį priimti deleguotuosius teisės
aktus, kuriuose būtų nustatytos 
daugiamečiame plane numatytai žvejybai 
taikomos išteklių išsaugojimo priemonės, 
jei valstybės narės, kurioms leista imtis 
priemonių pagal 17 straipsnį, nepraneša 
Komisijai apie tas priemones per tris 
mėnesius nuo daugiamečio plano 
įsigaliojimo.

1. Susipažinę su regiono patariamųjų 
tarybų nuomone, Taryba ir Europos 
Parlamentas gali suteikti Komisijai
įgaliojimus pagal 55 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus, kuriuose būtų 
nustatytos daugiamečiame plane numatytai 
žvejybai taikomos išteklių išsaugojimo 
priemonės, jei valstybės narės, kurioms 
leista imtis priemonių pagal 17 straipsnį, 
nepraneša Komisijai apie tas priemones per 
tris mėnesius nuo daugiamečio plano 
įsigaliojimo.

Or. es

Pakeitimas 1707
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
55 straipsnį priimti deleguotuosius teisės
aktus, kuriuose būtų nustatytos 
daugiamečiame plane numatytai žvejybai 
taikomos išteklių išsaugojimo priemonės, 
jei valstybės narės, kurioms leista imtis 
priemonių pagal 17 straipsnį, nepraneša 
Komisijai apie tas priemones per tris 
mėnesius nuo daugiamečio plano 
įsigaliojimo.

1. Komisija pagal 55 straipsnį priima
deleguotuosius aktus, kuriuose nustatytos 
daugiamečiame plane numatytai žvejybai 
taikomos išteklių išsaugojimo priemonės, 
jei valstybės narės, kurių prašoma ar
kurioms suteikiami įgaliojimai imtis 
priemonių pagal 17 straipsnį, nepraneša 
Komisijai apie tas priemones per tris 
mėnesius nuo daugiamečio plano 
įsigaliojimo.
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Or. en

Pakeitimas 1708
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
55 straipsnį priimti deleguotuosius teisės
aktus, kuriuose būtų nustatytos 
daugiamečiame plane numatytai žvejybai 
taikomos išteklių išsaugojimo priemonės, 
jei valstybės narės, kurioms leista imtis 
priemonių pagal 17 straipsnį, nepraneša 
Komisijai apie tas priemones per tris
mėnesius nuo daugiamečio plano 
įsigaliojimo.

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
55 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose būtų nustatytos daugiamečiame 
plane numatytai žvejybai taikomos išteklių 
išsaugojimo priemonės, jei valstybės narės, 
kurioms leista imtis priemonių pagal 
17 straipsnį, nepraneša Komisijai apie tas 
priemones per šešis mėnesius nuo 
daugiamečio plano įsigaliojimo.

Or. en

Pakeitimas 1709
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
55 straipsnį priimti deleguotuosius teisės
aktus, kuriuose būtų nustatytos 
daugiamečiame plane numatytai žvejybai 
taikomos išteklių išsaugojimo priemonės, 
jei valstybės narės, kurioms leista imtis 
priemonių pagal 17 straipsnį, nepraneša 
Komisijai apie tas priemones per tris 
mėnesius nuo daugiamečio plano 
įsigaliojimo.

1. Komisija pagal 55 straipsnį priima
deleguotuosius aktus, kuriuose nustatytos 
daugiamečiame plane numatytai žvejybai 
taikomos išteklių išsaugojimo priemonės, 
jei suinteresuotos valstybės narės, kurioms
suteikiami įgaliojimai ir kurių prašoma 
parengti išteklių išsaugojimo priemones ir 
dėl jų susitarti pagal 17 straipsnį, 
nepraneša Komisijai apie tas priemones per 
tris mėnesius nuo daugiamečio plano 
įsigaliojimo. Komisija priima šiuos 
deleguotuosius aktus, jei suinteresuotos 
valstybės narės, kurioms suteikti 
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įgaliojimai parengti išsaugojimo 
priemones ir dėl jų susitarti pagal 
17 straipsnį, ir kurių prašoma tai 
padaryti, nepraneša Komisijai apie tas 
priemones per tris mėnesius nuo 
daugiamečio plano įsigaliojimo.

Or. en

Pakeitimas 1710
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
55 straipsnį priimti deleguotuosius teisės
aktus, kuriuose būtų nustatytos 
daugiamečiame plane numatytai žvejybai 
taikomos išteklių išsaugojimo priemonės, 
jei valstybės narės, kurioms leista imtis 
priemonių pagal 17 straipsnį, nepraneša 
Komisijai apie tas priemones per tris 
mėnesius nuo daugiamečio plano 
įsigaliojimo.

1. Pasikonsultavus su patariamosiomis 
tarybomis ir mokslo, technikos ir 
ekonomikos komitetu, Komisijai 
suteikiami įgaliojimai pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose būtų 
nustatytos daugiamečiame plane numatytai 
žvejybai taikomos išteklių išsaugojimo 
priemonės, jei valstybės narės, kurioms 
leista imtis priemonių pagal 17 straipsnį, 
nepraneša Komisijai apie tas priemones per
daugiamečiame plane numatytą laikotarpį 
arba, jo nesant, per tris mėnesius nuo 
daugiamečio plano įsigaliojimo.

Or. es

Pakeitimas 1711
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
55 straipsnį priimti deleguotuosius teisės
aktus, kuriuose būtų nustatytos 

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
55 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose būtų nustatytos daugiamečiame 
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daugiamečiame plane numatytai žvejybai 
taikomos išteklių išsaugojimo priemonės, 
jei valstybės narės, kurioms leista imtis 
priemonių pagal 17 straipsnį, nepraneša 
Komisijai apie tas priemones per tris 
mėnesius nuo daugiamečio plano 
įsigaliojimo.

plane numatytai žvejybai taikomos išteklių 
išsaugojimo priemonės, jei valstybės narės, 
kurioms leista imtis priemonių pagal 
17 straipsnį, nepraneša Komisijai apie tas 
priemones per tris mėnesius nuo 
daugiamečio plano įsigaliojimo; tačiau jei 
daugiamečiame plane numatytai žvejybai 
taikomos išteklių išsaugojimo priemonės 
reikalauja kelių valstybių narių 
koordinavimo ir susitarimo, Komisija 
atlieka pagalbinį vaidmenį šiame procese 
ir pratęsia minėtąjį laikotarpį vienu 
mėnesiu tais atvejais, kai konsensuso 
siekimo procesas jau toli pažengęs.

Or. pt

Pakeitimas 1712
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
55 straipsnį priimti deleguotuosius teisės
aktus, kuriuose būtų nustatytos 
daugiamečiame plane numatytai žvejybai 
taikomos išteklių išsaugojimo priemonės, 
jei valstybės narės, kurioms leista imtis 
priemonių pagal 17 straipsnį, nepraneša 
Komisijai apie tas priemones per tris 
mėnesius nuo daugiamečio plano 
įsigaliojimo.

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
55 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose būtų nustatytos daugiamečiame 
plane numatytai žvejybai taikomos išteklių 
išsaugojimo priemonės, jei valstybės narės, 
kurioms leista imtis priemonių pagal
18 straipsnį, nepraneša Komisijai apie tas 
priemones per tris mėnesius nuo 
daugiamečio plano įsigaliojimo.

Or. es

Pakeitimas 1713
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 20 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
55 straipsnį priimti deleguotuosius teisės
aktus, kuriuose būtų nustatytos
daugiamečiame plane numatytai žvejybai 
taikomos išteklių išsaugojimo priemonės, 
jei valstybės narės, kurioms leista imtis 
priemonių pagal 17 straipsnį, nepraneša 
Komisijai apie tas priemones per tris
mėnesius nuo daugiamečio plano 
įsigaliojimo.

1. Komisija atsižvelgia į kiekvienos 
valstybės narės patirtį pagal 55 straipsnį
priimdama deleguotuosius aktus, kuriuose
nustatomos daugiamečiame plane 
numatytai žvejybai taikomos išteklių 
išsaugojimo priemonės, jei valstybės narės, 
kurioms leista imtis priemonių pagal 
17 straipsnį, nepraneša Komisijai apie tas 
priemones per šešis mėnesius nuo 
daugiamečio plano įsigaliojimo.

Or. pt

Pakeitimas 1714
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija pagal 55 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius teisės aktus, 
kuriais nustatomos daugiamečiame plane 
numatytai žvejybai taikomos išteklių 
išsaugojimo priemonės, jei

Išbraukta.

(a) remiantis pagal 19 straipsnio 
nuostatas atliktu vertinimu, valstybės 
narės priemonės laikomos 
nesuderinamomis su daugiamečio plano 
tikslais,
(b) remiantis pagal 19 straipsnio 
nuostatas atliktu vertinimu, valstybės 
narės priemonės laikomos 
nepadėsiančiomis veiksmingai pasiekti 
daugiamečiame plane nustatytų tikslų ir 
kiekybinių tikslų arba
(c) pradėtos taikyti pagal 11 straipsnio i 
punktą nustatytos apsaugos priemonės.

Or. fr
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Pakeitimas 1715
Dolores García-Hierro Caraballo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 20 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija pagal 55 straipsnį įgaliojama
priimti deleguotuosius teisės aktus, kuriais 
nustatomos daugiamečiame plane 
numatytai žvejybai taikomos išteklių 
išsaugojimo priemonės, jei

2. Susipažinę su regiono patariamųjų 
tarybų nuomone, Taryba ir Europos 
Parlamentas gali suteikti Komisijai 
įgaliojimus pagal 55 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais būtų
nustatomos daugiamečiame plane 
numatytai žvejybai taikomos išteklių 
išsaugojimo priemonės, jei

Or. es

Pakeitimas 1716
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 20 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija pagal 55 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius teisės aktus, 
kuriais nustatomos daugiamečiame plane 
numatytai žvejybai taikomos išteklių
išsaugojimo priemonės, jei

2. Jei Komisija mano, kad

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su vėlesniu 20 straipsnio 2 dalies c punkto pakeitimu. Komisijai 
neturėtų būti leidžiama vienašališkai atšaukti valstybių narių įgaliojimų nesilaikant tinkamo 
proceso.
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Pakeitimas 1717
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 20 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija pagal 55 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius teisės aktus, kuriais 
nustatomos daugiamečiame plane 
numatytai žvejybai taikomos išteklių 
išsaugojimo priemonės, jei

2. Komisija pagal 55 straipsnį priima
deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos 
daugiamečiame plane numatytai žvejybai 
taikomos išteklių išsaugojimo priemonės, 
jei

Or. en

Pakeitimas 1718
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 20 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija pagal 55 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius teisės aktus, kuriais 
nustatomos daugiamečiame plane 
numatytai žvejybai taikomos išteklių 
išsaugojimo priemonės, jei

2. Pasikonsultavus su patariamosiomis 
tarybomis ir mokslo, technikos ir 
ekonomikos komitetu, Komisija pagal 55 
straipsnį įgaliojama priimti deleguotuosius 
aktus, kuriais nustatomos daugiamečiame 
plane numatytai žvejybai taikomos išteklių 
išsaugojimo priemonės, jei

Or. es

Pakeitimas 1719
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 20 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Komisija pagal 55 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais, 
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nustatomos daugiamečiame plane 
numatytai žvejybai taikomos išteklių 
išsaugojimo priemonės, jei

remiantis turimais moksliniais 
duomenimis, nustatomos daugiamečiame 
plane numatytai žvejybai taikomos išteklių 
išsaugojimo priemonės, jei

Or. el

Pakeitimas 1720
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 20 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) remiantis pagal 19 straipsnio nuostatas 
atliktu vertinimu, valstybės narės 
priemonės laikomos nesuderinamomis su 
daugiamečio plano tikslais,

(a) remiantis pagal 19 straipsnio nuostatas 
atliktu vertinimu, valstybės narės 
priemonės nesuderinamos su daugiamečio 
plano tikslais, arba

Or. en

Pagrindimas

Gramatinis pakeitimas, reikalingas siekiant susieti su 20 straipsnio 2 dalies įžanginės dalies 
pakeitimu.

Pakeitimas 1721
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 20 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) remiantis pagal 19 straipsnio nuostatas 
atliktu vertinimu, valstybės narės 
priemonės laikomos nepadėsiančiomis 
veiksmingai pasiekti daugiamečiame plane 
nustatytų tikslų ir kiekybinių tikslų arba

(b) remiantis pagal 19 straipsnio nuostatas 
atliktu vertinimu, valstybės narės 
priemonės laikomos nepadėsiančiomis 
veiksmingai pasiekti daugiamečiame plane 
nustatytų tikslų, 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, 
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kuriam galima taikyti didžiausio tausaus 
ekonominio leidžiamo sužvejoti kiekio 
principą, taip pat pasiekti ir išlaikyti gerą 
aplinkos būklę iki 2020 m., ir pasiekti
kiekybinių tikslų arba

Or. en

Pakeitimas 1722
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 20 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) remiantis pagal 19 straipsnio nuostatas 
atliktu vertinimu, valstybės narės 
priemonės laikomos nepadėsiančiomis
veiksmingai pasiekti daugiamečiame plane 
nustatytų tikslų ir kiekybinių tikslų arba

(b) remiantis pagal 19 straipsnio nuostatas 
atliktu vertinimu, valstybės narės 
priemonės nepadeda veiksmingai pasiekti 
daugiamečiame plane nustatytų tikslų ir 
kiekybinių tikslų arba

Or. en

Pagrindimas

Gramatinis pakeitimas, reikalingas siekiant susieti su 20 straipsnio 2 dalies įžanginės dalies 
pakeitimu.

Pakeitimas 1723
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 20 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) pradėtos taikyti pagal 11 straipsnio i 
punktą nustatytos apsaugos priemonės.

(c) pradėtos taikyti pagal 11 straipsnio 
i punktą nustatytos apsaugos priemonės.

Valstybei narei pateikiama jų nuomonė 
dėl priemonių, nurodomos priežastys, dėl 
kurių priemonės nesuderinamos su 
daugiamečiu planu, nepadeda įgyvendinti 
tikslų ar kiekybinių tikslų arba yra 
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priežastis, dėl kurios pradedamos taikyti 
11 straipsnio i punkte nustatytos apsaugos 
priemonės.

Or. en

Pagrindimas

Komisijai neturėtų būti leidžiama vienašališkai atšaukti valstybių narių įgaliojimų nesilaikant 
tinkamo proceso. Visų pirma, Komisija turėtų paaiškinti, kodėl, jos nuomone, priemonė 
netinkama. Valstybei narei turėtų būti skiriama laiko padėčiai ištaisyti.

Pakeitimas 1724
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 20 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ca) atitinkama suinteresuota valstybė 
narė nepatvirtino priemonių pagal 
18 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 1725
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 20 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei Komisija pagal 2 dalį teikia 
nuomonę, atitinkamai valstybei narei 
skiriamas trijų mėnesių laikotarpis, per 
kurį ji pakeičia priemones taip, kad jos 
būtų suderinamos su daugiamečiu planu 
ir atitiktų jo tikslus.

Or. en
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Pagrindimas

Komisijai neturėtų būti leidžiama vienašališkai atšaukti valstybių narių įgaliojimų nesilaikant 
tinkamo proceso. Visų pirma, Komisija turėtų paaiškinti, kodėl, jos nuomone, priemonė 
netinkama. Valstybei narei turėtų būti skiriama laiko padėčiai ištaisyti.

Pakeitimas 1726
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 20 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Jei valstybė narė nepakeičia 
priemonių pagal 2a dalį, Komisijai 
suteikiami įgaliojimai pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
būtų nustatytos daugiamečiame plane 
numatytai žvejybai taikomos išteklių 
išsaugojimo priemonės.

Or. en

Pakeitimas 1727
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 20 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Prieš priimdama deleguotuosius aktus 
pagal 55 straipsnį Komisija konsultuojasi 
su atitinkamomis patariamosiomis 
tarybomis ir Žuvininkystės mokslo, 
technikos ir ekonomikos komitetu 
(ŽMTEK) dėl priemonių projekto, prie 
kurio pridedamas aiškinamasis 
memorandumas.

Or. en
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Pagrindimas

Jei Komisija atšaukia valstybės narės įgaliojimus, jai neturėtų būti taikomi mažesni 
įpareigojimai nei valstybėms narėms konsultuotis su mokslininkais ir suinteresuotaisiais 
subjektais.

Pakeitimas 1728
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 20 straipsnio 2 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2d. Komisija tinkamai atsižvelgia į 
atitinkamų patariamųjų tarybų bei 
ŽMTEK pateiktas nuomones ir, jei priimti 
galutiniai deleguotieji aktai nukrypsta 
nuo šių nuomonių, pateikia išsamius 
paaiškinimus apie šių nukrypimų 
priežastis. Komisija deda visas pastangas 
siekdama 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

Pagrindimas

Komisija turi paaiškinti, dėl kokių priežasčių ji nukrypsta nuo nuomonių.

Pakeitimas 1729
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijos priimtomis išsaugojimo 
priemonėmis siekiama užtikrinti, kad būtų 

Išbraukta.
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įvykdyti daugiamečiame plane nustatyti 
tikslai ir tiksliniai rodikliai. Komisijai 
priėmus deleguotąjį teisės aktą, valstybių 
narių priemonės nustoja galioti.

Or. fr

Pagrindimas

Suderinama su 20 straipsnio 1 dalies pakeitimu, pagal kurį įprasta teisėkūros procedūra vėl 
tampa numatytąja išsaugojimo priemonių priėmimo procedūra.

Pakeitimas 1730
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 20 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Nedarant poveikio Komisijos 
iniciatyvos teisei, ji, priimdama 
deleguotuosius arba įgyvendinimo aktus, 
atsižvelgia į bendras rekomendacijas, dėl 
kurių yra sutarusios valstybės narės, 
turinčios tiesioginių valdymo interesų. 
Tokios rekomendacijos laikomos 
suderinamomis su atitinkama išsaugojimo 
priemone ir (arba) daugiamečiu planu.

Or. en

Pakeitimas 1731
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 20 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20 a straipsnis
Valstybės narės priemonės, taikomos, kai 

kyla didelė grėsmė jūrų biologiniams 
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ištekliams
1. Valstybė narė, remdamasi informacija 
apie jūrų biologinių išteklių arba jūrų 
ekosistemų išsaugojimui kilusią didžiulę 
grėsmę, dėl kurios reikia nedelsiant imtis 
veiksmų, gali priimti neatidėliotinas 
priemones šiai grėsmei sumažinti. Šios 
neatidėliotinos priemonės netaikomos 
ilgiau kaip šešis mėnesius. Valstybė narė 
gali dar kartą nuspręsti pratęsti 
neatidėliotinų priemonių taikymą ne 
ilgiau kaip šešis mėnesius.
2. Apie 1 dalyje nurodytas neatidėliotinas 
priemones valstybė narė vienu metu 
praneša Komisijai, kitoms valstybėms 
narėms ir atitinkamoms patariamosioms 
taryboms.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės yra arčiau savo žvejybos įmonių nei Komisija, todėl jos gali geriau imtis 
neatidėliotinų priemonių. Joms turi būti suteikti atitinkami įgaliojimai.

Pakeitimas 1732
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 20 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20 a straipsnis
Bendro valdymo priemonės 
įgyvendinamos žvejybos įmonėse 
atsižvelgiant į suskirstymo regionais 
principus ir laikantis principo „iš apačios 
į viršų“, įtraukiant artimiausias 
institucijas ir žvejybos pramonę, 
mokslinius institutus ir kitus 
suinteresuotus subjektus. Reikia skatinti 
įtraukti regiono patariamąsias tarybas į 
regioninių priemonių projektų rengimą.
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Or. es

Pakeitimas 1733
Carmen Fraga Estévez

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 2 skyriaus pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

TECHNINĖS PRIEMONĖS Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

II dalis „Techninės priemonės“ turėtų būti išbraukta.

Pakeitimas 1734
Carmen Fraga Estévez

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 21 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Techninės priemonės Techninių priemonių priėmimo procedūra

Or. es

Pakeitimas 1735
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 21 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybėms narėms gali būti leidžiama
pagal 14 straipsnyje numatytą sistemą
priimti su ta sistema suderinamas 
priemones, kuriomis nustatomos su jų 
vėliava plaukiojantiems laivams taikomos 

Valstybės narės, tiesiogiai suinteresuotos 
susijusia žvejybos rūšimi, glaudžiai 
bendradarbiaudamos su 
kompetentingomis patariamosiomis 
tarybomis, dalyvauja pagal 14 straipsnyje 
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techninės priemonės, susijusios su tų 
valstybių narių vandenų ištekliais, kurių 
žvejybos galimybės joms paskirtos.
Valstybės narės užtikrina, kad šios 
techninės priemonės:

numatytą sistemą rengiant su ta sistema 
suderinamas priemones, kuriomis 
nustatomos su jų vėliava plaukiojantiems 
laivams taikomos techninės priemonės, 
susijusios su tų valstybių narių vandenų 
ištekliais, kurių žvejybos galimybės joms 
paskirtos. Valstybės narės, tiesiogiai 
suinteresuotos susijusia žvejybos rūšimi,
užtikrina, kad šios techninės priemonės:

Or. fr

Pakeitimas 1736
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 21 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Laikydamosi pagal 14 straipsnyje 
numatytą techninių priemonių sistemą
priimtų priemonių valstybės narės nustato
su ta sistema suderinamas priemones, 
kuriomis nustatomos su jų vėliava 
plaukiojantiems laivams taikomos 
techninės priemonės. Valstybės narės 
užtikrina, kad šios techninės priemonės:

Or. en

Pakeitimas 1737
Carmen Fraga Estévez

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 21 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybėms narėms gali būti leidžiama 
pagal 14 straipsnyje numatytą sistemą 
priimti su ta sistema suderinamas 

1. Pasikonsultavus su atitinkamomis 
patariamosiomis tarybomis regioninėms 
žvejybos darbo grupėms gali būti 
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priemones, kuriomis nustatomos su jų
vėliava plaukiojantiems laivams taikomos 
techninės priemonės, susijusios su tų 
valstybių narių vandenų ištekliais, kurių 
žvejybos galimybės joms paskirtos.
Valstybės narės užtikrina, kad šios 
techninės priemonės:

leidžiama pagal 14 straipsnyje numatytą 
sistemą priimti į jų kompetencijos sritį 
patenkančias su ta sistema suderinamas 
priemones, kuriomis nustatomos su
valstybės narės vėliava plaukiojantiems 
laivams taikomos techninės priemonės, 
susijusios su ištekliais, kurių žvejybos 
galimybės joms paskirtos.

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

Or. es

Pagrindimas

Su regioninėmis žvejybos darbo grupėmis susijęs pakeitimas. 

Pakeitimas 1738
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 21 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1739
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 21 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Jei techninių priemonių sistema 
numatyta pagal 14 straipsnį, 
suinteresuotos valstybės narės vienos su 
kitomis bendradarbiauja ir kiek įmanoma 
konsultuojasi ir koordinuoja veiksmus su 
trečiosiomis šalimis, kurdamos ir 
derindamos technines priemones pagal 
techninių priemonių sistemą ir joje
numatytą laikotarpį.

2. Jei techninių priemonių sistema 
numatyta pagal 14 straipsnį ir ji 
netaikoma atitinkamai geografinei 
teritorijai, valstybės narės pagal tą sistemą 
sukuria technines priemones, kurias jos 
turi įgaliojimus priimti pagal techninių 
priemonių sistemą, laikydamosi joje 
nurodytų laikotarpių.
3. Suinteresuotos valstybės narės pagal 
1 dalį ir paveiktos valstybės narės pagal 
2 dalį užtikrina, kad techninės priemonės 
būtų kuriamos atsižvelgiant į tas dalis

Or. en

Pakeitimas 1740
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 21 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 1741
Bastiaan Belder

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 21 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybėms narėms gali būti leidžiama 
pagal 14 straipsnyje numatytą sistemą 
priimti su ta sistema suderinamas 
priemones, kuriomis nustatomos su jų 
vėliava plaukiojantiems laivams taikomos 
techninės priemonės, susijusios su tų 
valstybių narių vandenų ištekliais, kurių 
žvejybos galimybės joms paskirtos, jei jos 
tinkamai atsižvelgia į susijusių 
patariamųjų tarybų ir suinteresuotųjų 
subjektų nuomones. Valstybės narės 
užtikrina, kad šios techninės priemonės:

Or. en

Pakeitimas 1742
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 21 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. el

Pakeitimas 1743
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 21 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 1744
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 21 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(d) neprieštarauja Sąjungos teisės aktuose
nustatytoms priemonėms ir yra su jomis 
suderintos.

Or. pt
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Pakeitimas 1745
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 21 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Direktyvose daroma nuoroda į Paukščių ir Buveinių direktyvas. Bendros žuvininkystės 
politikos 2 straipsnyje teigiama, kad į bendrą žuvininkystės politiką įtraukiami aplinkos teisės 
aktų reikalavimai. Šiame pakeitime nurodytos priemonės, kurių reikia imtis siekiant apsaugoti 
biologinę įvairovę nuo žvejybos poveikio.

Pakeitimas 1746
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 21 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 išmokų mokėjimas tai 
valstybei narei arba pateiktas prašymas 
taikyti finansinį koregavimą [pagal 
50 straipsnį]. Šios priemonės turi būti 
proporcingos atsižvelgiant į taisyklių 
nesilaikymo pobūdį, apimtį, trukmę ir 
dažnumą.
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Or. en

Pakeitimas 1747
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 21 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei tiesiogiai žvejyba suinteresuotos 
valstybės narės vieningai sutaria dėl 
priemonių, kurias taikant būtų 
įgyvendinamos techninės priemonės, 
pasikonsultavus su kompetentingomis 
patariamosiomis tarybomis, šios 
priemonės griežtai įgyvendinamos taikant 
įgyvendinimo aktus. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami laikantis 56 straipsnyje 
nurodytos tikrinimo procedūros.

Or. fr

Pakeitimas 1748
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 21 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 1749
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 21 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei tiesiogiai žvejyba suinteresuotos 
valstybės narės vieningai nesutaria dėl 
priemonių, kurias taikant būtų 
įgyvendinamos techninės priemonės, 
pasikonsultavusi su kompetentingomis 
patariamosiomis tarybomis, Komisija 
pateikia pasiūlymą, laikydamasi Sutartyje 
nurodytų taisyklių.

Or. fr

Pakeitimas 1750
Carmen Fraga Estévez

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 22 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22 straipsnis Išbraukta.
Valstybių narių pranešimas apie 
technines priemones
Technines priemones pagal 21 straipsnį 
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.
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Pakeitimas 1751
Dolores García-Hierro Caraballo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 22 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Technines priemones pagal 21 straipsnį 
priimančios valstybės narės apie tas 
priemones praneša Komisijai, kitoms 
suinteresuotoms valstybėms narėms ir 
atitinkamoms patariamosioms taryboms.

Technines priemones pagal 21 straipsnį 
priimančios valstybės narės apie tas 
priemones praneša Komisijai, kitoms 
suinteresuotoms valstybėms narėms ir 
atitinkamoms patariamosioms taryboms, 
net jei jos taikomos tik su priemonę 
priimančios valstybės narės vėliava 
plaukiojantiems laivams.

Or. es

Pakeitimas 1752
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 22 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Technines priemones pagal 21 straipsnį
priimančios valstybės narės apie tas 
priemones praneša Komisijai, kitoms
suinteresuotoms valstybėms narėms ir 
atitinkamoms patariamosioms taryboms.

1. Technines priemones pagal 21 straipsnį
kuriančios valstybės narės apie tas
siūlomas priemones, dėl kurių gali būti 
susitarta kelete ar visose suinteresuotose 
valstybėse narėse, praneša Komisijai, 
kitoms valstybėms narėms, 
suinteresuotoms trečiosioms šalims ir 
atitinkamoms patariamosioms taryboms
per 12 mėnesių nuo atitinkamos techninių 
priemonių sistemos įsigaliojimo dienos.

2. Jei dėl šių techninių priemonių 
susitarta visose suinteresuotose valstybėse 
narėse pagal 21 straipsnio 1 dalį, arba jei 
jos priimtos valstybėje narėje pagal 
21 straipsnio 2 dalį, kiekviena tokia 
valstybė narė ar suinteresuota valstybė 
narė nustato nacionalines priemones, 
kuriomis įgyvendinamos techninės 
priemonės, dėl kurių susitarta arba kurios 
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priimtos, ir per 6 mėnesius nuo priėmimo 
apie jas praneša Komisijai, kitoms 
valstybėms narėms, suinteresuotoms 
trečiosioms šalims ir susijusioms 
patariamosioms taryboms.
3. Jei visos suinteresuotos valstybės narės 
dėl tokių techninių priemonių nesutaria, 
tuomet pagal vėliau pateikiamą 
24 straipsnį suinteresuotos valstybės 
narės, kurios dėl priemonių susitarė, 
priima nacionalines priemones, kuriomis 
įgyvendinamos techninės priemonės, ir 
per 6 mėnesius nuo priėmimo apie jas 
praneša Komisijai, kitoms valstybėms 
narėms, suinteresuotoms trečiosioms 
šalims ir susijusioms patariamosioms 
taryboms.
4. Pagal šį straipsnį priimtas technines 
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) kuris pareiškia apie teisės pažeidimą, 
jei valstybės narės administracinių 
pažeidimų kodekse tai numatyta kaip 
būtina sąlyga,
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 
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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 
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 techninių 
priemonių:
(a) sutaria suinteresuota valstybė narė ar 
jas priima 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 išmokų mokėjimas tai 
valstybei narei arba pateiktas prašymas 
taikyti finansinį koregavimą [pagal 
50 straipsnį]. Šios priemonės turi būti 
proporcingos atsižvelgiant į taisyklių 
nesilaikymo pobūdį, apimtį, trukmę ir 
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dažnumą.

Or. en

Pakeitimas 1753
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 22 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Technines priemones pagal 21 straipsnį
priimančios valstybės narės apie tas 
priemones praneša Komisijai, kitoms 
suinteresuotoms valstybėms narėms ir 
atitinkamoms patariamosioms taryboms.

Technines priemones pagal 21 straipsnio 
1 dalį priimančios valstybės narės apie tas 
priemones praneša Komisijai, kitoms 
suinteresuotoms valstybėms narėms ir 
atitinkamoms patariamosioms taryboms, 
kurios dalyvauja priimant su tomis 
priemonėmis susijusius sprendimus.

Or. pt

Pakeitimas 1754
Carmen Fraga Estévez

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 23 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23 straipsnis Išbraukta.
Vertinimas

Komisija gali bet kuriuo metu įvertinti 
valstybių narių pagal 21 straipsnį priimtų 
techninių priemonių suderinamumą su 
tikslais ir veiksmingumą.

Or. es

Pakeitimas 1755
Kriton Arsenis
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 23 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali bet kuriuo metu įvertinti
valstybių narių pagal 21 straipsnį priimtų 
techninių priemonių suderinamumą su 
tikslais ir veiksmingumą.

Komisija 2015 m. ir vėliau bent kas trejus 
metus įvertina valstybių narių pagal 
21 straipsnį priimtų techninių priemonių
įgyvendinimą, suderinamumą su tikslais ir 
veiksmingumą ir viešai paskelbia šių 
vertinimų rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 1756
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 23 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali bet kuriuo metu įvertinti 
valstybių narių pagal 21 straipsnį priimtų 
techninių priemonių suderinamumą su 
tikslais ir veiksmingumą.

Komisija gali bet kuriuo metu įvertinti 
valstybių narių pagal 22 straipsnio 2 ir 
3 dalis priimtų techninių priemonių 
suderinamumą su tikslais ir veiksmingumą
ir bet kuriuo atveju atlieka įvertinimą bei 
pateikia ataskaitą šiais klausimais ne 
rečiau kaip kartą kas trejus metus arba 
kaip gali būti reikalaujama pagal 
atitinkamą techninių priemonių sistemą.

Or. en

Pakeitimas 1757
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 23 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali bet kuriuo metu įvertinti Komisija gali bet kuriuo metu įvertinti 
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valstybių narių pagal 21 straipsnį priimtų 
techninių priemonių suderinamumą su 
tikslais ir veiksmingumą.

valstybių narių pagal 21 straipsnį priimtų 
techninių priemonių suderinamumą su 
tikslais ir veiksmingumą. Šių įvertinimų 
rezultatai įtraukiami į bendrąją valstybių 
narių priimtų techninių priemonių 
įvertinimo ataskaitą, kurią Komisija kas 
treji metai pateikia Europos Parlamentui 
ir Tarybai.

Or. es

Pakeitimas 1758
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 23 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bet kurio vertinimo, atlikto pagal šį 
straipsnį, rezultatus 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,
turi teisę prašyti atlikti Komisijos 
sprendimo vidaus peržiūrą.
Todėl pagal b punktą laikoma, kad bet 
kokių nevyriausybinių organizacijų, 
kurios rūpinasi aplinkos apsauga arba 
ekonominiais ar socialiniais žvejų 
interesais ir atitinka visus 4 d straipsnio 
reikalavimus, suinteresuotumas yra 
pakankamas.
Komisijos sprendimas dėl tokio prašymo 
atlikti vidaus peržiūrą priimamas per [du] 



PE491.361v01-00 44/170 AM\905830LT.doc

LT

mėnesius nuo prašymo pateikimo datos ir 
nusiunčiamas prašymo teikėjui.

Or. en

Pakeitimas 1759
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 23 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgdamos į susijusius galiojančius 
ES teisės aktus suinteresuotos valstybės 
narės pagal 21 straipsnio 2 dalį, o 
valstybės narės – pagal 21 straipsnio 
2 dalį užtikrina, kad visoms 
suinteresuotoms šalims anksti suteikiamos 
veiksmingos galimybės dalyvauti rengiant 
susitarimą dėl techninių priemonių pagal 
21 ir 22 straipsnius, į kurį būtų 
įtraukiamos, jei įmanoma, esamos 
valdymo institucijos, įskaitant regionines 
jūrų konvencijas, mokslines 
patariamąsias įstaigas ir patariamąsias 
tarybas.
 Valstybės narės paskelbia ir viešai 
publikuoja komentarus (taip pat 
atitinkamose interneto svetainėse arba 
pateikia tiesioginę nuorodą į juos), ir 
išsaugojimo priemonių, kurias siūloma 
priimti pagal 22 straipsnį, santraukas.
Laikydamosi Direktyvos 2007/2/EB 
valstybės narės suteikia Komisijai 
naudotojo teises ir prieigą prie medžiagos, 
parengtos kuriant ir tvirtinant 
nacionalines technines priemones pagal 
22 straipsnį, kad Komisija galėtų vykdyti 
savo pareigas, susijusias su bendros 
žuvininkystės politikos įgyvendinimu.
Galimybę susipažinti su informacija apie 
aplinką reglamentuoja Direktyva 
2003/4/EB ir Reglamentai 1049/2001/EB 
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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) kuris pareiškia apie teisės pažeidimą, 
jei valstybės narės administracinių 
pažeidimų kodekse tai numatyta kaip 
būtina sąlyga,
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 
organą, kompetentingą persvarstyti 
sprendimo procesinį arba materialinį 
teisėtumą. Valstybės narės nurodo teismą 
arba organą, kuris yra kompetentingas 
nagrinėti bylą.

Or. en

Pakeitimas 1760
Estelle Grelier
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 24 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

24 straipsnis Išbraukta.
Numatytosios priemonės, priimtos pagal 

techninių priemonių sistemą
1. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
55 straipsnį priimti deleguotuosius teisės 
aktus, kuriuose būtų nustatytos techninių 
priemonių sistemoje numatytos techninės 
priemonės, jei valstybės narės, kurioms 
leista imtis priemonių pagal 21 straipsnį, 
nepraneša Komisijai apie tas priemones 
per tris mėnesius nuo techninių 
priemonių sistemos įsigaliojimo.
2. Komisija pagal 55 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius teisės aktus, 
kuriais nustatomos techninės priemonės, 
jei valstybių narių priemonės, remiantis 
pagal 23 straipsnį atliktu įvertinimu, 
laikomos:
(a) nesuderinamomis su techninių 
priemonių sistemos tikslais arba
(b) nepadedančiomis veiksmingai pasiekti 
techninių priemonių sistemos tikslų.
3. Komisijos priimtomis techninėmis 
priemonėmis siekiama užtikrinti, kad būtų 
įvykdyti techninių priemonių sistemos 
tikslai. Komisijai priėmus deleguotąjį 
teisės aktą, valstybių narių priemonės 
nustoja galioti.

Or. fr

Pakeitimas 1761
Carmen Fraga Estévez

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 24 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

24 straipsnis Išbraukta.
Numatytosios priemonės, priimtos pagal 

techninių priemonių sistemą
1. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
55 straipsnį priimti deleguotuosius teisės 
aktus, kuriuose būtų nustatytos techninių 
priemonių sistemoje numatytos techninės 
priemonės, jei valstybės narės, kurioms 
leista imtis priemonių pagal 21 straipsnį, 
nepraneša Komisijai apie tas priemones 
per tris mėnesius nuo techninių 
priemonių sistemos įsigaliojimo.
2. Komisija pagal 55 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius teisės aktus, 
kuriais nustatomos techninės priemonės, 
jei valstybių narių priemonės, remiantis 
pagal 23 straipsnį atliktu įvertinimu, 
laikomos:
(a) nesuderinamomis su techninių 
priemonių sistemos tikslais arba
(b) nepadedančiomis veiksmingai pasiekti 
techninių priemonių sistemos tikslų.
3. Komisijos priimtomis techninėmis 
priemonėmis siekiama užtikrinti, kad būtų 
įvykdyti techninių priemonių sistemos 
tikslai. Komisijai priėmus deleguotąjį 
teisės aktą, valstybių narių priemonės 
nustoja galioti.

Or. es

Pagrindimas

Šiame straipsnyje nurodytos priemonės yra pagrindinės priemonės, todėl jos negali būti 
nustatomos deleguotaisiais aktais.

Pakeitimas 1762
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 24 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

24 straipsnis Išbraukta.
Numatytosios priemonės, priimtos pagal 

techninių priemonių sistemą
1. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
55 straipsnį priimti deleguotuosius teisės 
aktus, kuriuose būtų nustatytos techninių 
priemonių sistemoje numatytos techninės 
priemonės, jei valstybės narės, kurioms 
leista imtis priemonių pagal 21 straipsnį, 
nepraneša Komisijai apie tas priemones 
per tris mėnesius nuo techninių 
priemonių sistemos įsigaliojimo.
2. Komisija pagal 55 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius teisės aktus, 
kuriais nustatomos techninės priemonės, 
jei valstybių narių priemonės, remiantis 
pagal 23 straipsnį atliktu įvertinimu, 
laikomos:
(a) nesuderinamomis su techninių 
priemonių sistemos tikslais arba
(b) nepadedančiomis veiksmingai pasiekti 
techninių priemonių sistemos tikslų.
3. Komisijos priimtomis techninėmis 
priemonėmis siekiama užtikrinti, kad būtų 
įvykdyti techninių priemonių sistemos 
tikslai. Komisijai priėmus deleguotąjį 
teisės aktą, valstybių narių priemonės 
nustoja galioti.

Or. fr

Pakeitimas 1763
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
55 straipsnį priimti deleguotuosius teisės 

1. Laikydamasi Sutartyje nustatytų 
taisyklių Komisija pateikia pasiūlymą, 



AM\905830LT.doc 49/170 PE491.361v01-00

LT

aktus, kuriuose būtų nustatytos techninių 
priemonių sistemoje numatytos techninės 
priemonės, jei valstybės narės, kurioms 
leista imtis priemonių pagal 21 straipsnį, 
nepraneša Komisijai apie tas priemones per 
tris mėnesius nuo techninių priemonių 
sistemos įsigaliojimo.

kuriame apibrėžiamos techninių priemonių 
sistemoje numatytos techninės priemonės, 
jei:

- valstybės narės, tiesiogiai suinteresuotos 
žvejyba, vieningai nesutaria dėl techninių 
priemonių, kurių reikia imtis siekiant 
įgyvendinti techninių priemonių sistemą, 
arba
- valstybės narės, tiesiogiai suinteresuotos 
žvejyba, nepraneša Komisijai apie tas 
priemones per šešis mėnesius nuo 
techninių priemonių įsigaliojimo, arba

- valstybės narės priemonės laikomos 
nesuderinamomis su techninių priemonių 
sistemos tikslais, arba
- valstybės narės priemonės laikomos 
nepadėsiančiomis veiksmingai pasiekti 
techninių priemonių sistemos tikslų.

Or. fr

Pagrindimas

Suderinama su 21 straipsnio 1 dalies pakeitimu, pagal kurį įprasta teisėkūros procedūra vėl 
tampa numatytąja išsaugojimo priemonių priėmimo procedūra.

Pakeitimas 1764
Dolores García-Hierro Caraballo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
55 straipsnį priimti deleguotuosius teisės
aktus, kuriuose būtų nustatytos techninių 
priemonių sistemoje numatytos techninės 
priemonės, jei valstybės narės, kurioms 
leista imtis priemonių pagal 21 straipsnį, 

1. Susipažinę su regiono patariamųjų 
tarybų nuomone, Taryba ir Europos 
Parlamentas gali suteikti Komisijai
įgaliojimus pagal 55 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus, kuriuose būtų 
nustatytos techninių priemonių sistemoje 
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nepraneša Komisijai apie tas priemones per 
tris mėnesius nuo techninių priemonių 
sistemos įsigaliojimo.

numatytos techninės priemonės, jei 
valstybės narės, kurioms leista imtis 
priemonių pagal 21 straipsnį, nepraneša 
Komisijai apie tas priemones per tris 
mėnesius nuo techninių priemonių 
sistemos įsigaliojimo.

Or. es

Pakeitimas 1765
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
55 straipsnį priimti deleguotuosius teisės
aktus, kuriuose būtų nustatytos techninių 
priemonių sistemoje numatytos techninės 
priemonės, jei valstybės narės, kurioms
leista imtis priemonių pagal 21 straipsnį, 
nepraneša Komisijai apie tas priemones per 
tris mėnesius nuo techninių priemonių 
sistemos įsigaliojimo.

1. Komisija pagal 55 straipsnį priima
deleguotuosius aktus, kuriuose nustatomos
techninių priemonių sistemoje numatytos 
techninės priemonės, jei valstybės narės, 
kurioms suteikti įgaliojimai ar kurių 
prašoma imtis priemonių pagal 21 
straipsnį, nepraneša Komisijai apie tas 
priemones per tris mėnesius nuo techninių 
priemonių sistemos įsigaliojimo.

Or. en

Pakeitimas 1766
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
55 straipsnį priimti deleguotuosius teisės
aktus, kuriuose būtų nustatytos techninių 
priemonių sistemoje numatytos techninės 
priemonės, jei valstybės narės, kurioms
leista imtis priemonių pagal 21 straipsnį, 
nepraneša Komisijai apie tas priemones per 

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
55 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose būtų nustatytos techninių 
priemonių sistemoje numatytos techninės 
priemonės, jei suinteresuotos valstybės 
narės, kurioms suteikti įgaliojimai ir kurių 
prašoma parengti technines priemones ir 
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tris mėnesius nuo techninių priemonių 
sistemos įsigaliojimo.

dėl jų susitarti pagal 21 straipsnio 1 dalį,
taip pat valstybės narės, kurios priėmė 
technines priemones pagal 21 straipsnio 
2 dalį, nepraneša Komisijai apie tas 
priemones per tris mėnesius nuo techninių 
priemonių sistemos įsigaliojimo. Komisija 
priima šiuos deleguotuosius aktus, jei 
suinteresuotos valstybės narės, kurioms 
suteikti įgaliojimai ir kurių prašoma 
parengti technines priemones ir dėl jų 
susitarti pagal 21 straipsnio 1 dalį, taip 
pat valstybės narės, kurios priėmė 
technines priemones pagal 21 straipsnio 
2 dalį, nepraneša Komisijai apie tas
priemones per [12] mėnesių nuo 
daugiamečio plano [priėmimo] 
[įsigaliojimo].

Or. en

Pakeitimas 1767
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
55 straipsnį priimti deleguotuosius teisės
aktus, kuriuose būtų nustatytos techninių 
priemonių sistemoje numatytos techninės 
priemonės, jei valstybės narės, kurioms 
leista imtis priemonių pagal 21 straipsnį, 
nepraneša Komisijai apie tas priemones per 
tris mėnesius nuo techninių priemonių 
sistemos įsigaliojimo.

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
55 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose būtų nustatytos techninių 
priemonių sistemoje numatytos techninės 
priemonės, jei valstybės narės, kurioms 
leista imtis priemonių pagal 21 straipsnį, 
nepraneša Komisijai apie tas priemones per
techninių priemonių sistemoje numatytą 
laikotarpį arba, jo nesant, per tris 
mėnesius nuo techninių priemonių 
sistemos įsigaliojimo.

Or. es

Pakeitimas 1768
Alain Cadec
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija pagal 55 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius teisės aktus, 
kuriais nustatomos techninės priemonės, 
jei valstybių narių priemonės, remiantis 
pagal 23 straipsnį atliktu įvertinimu, 
laikomos:

Išbraukta.

(a) nesuderinamomis su techninių 
priemonių sistemos tikslais arba
(b) nepadedančiomis veiksmingai pasiekti 
techninių priemonių sistemos tikslų.

Or. fr

Pakeitimas 1769
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 24 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija pagal 55 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius teisės aktus, 
kuriais nustatomos techninės priemonės, 
jei valstybių narių priemonės, remiantis 
pagal 23 straipsnį atliktu įvertinimu, 
laikomos:

2. Jei Komisija mano, kad valstybių narių 
priemonės

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su vėlesniu 24 straipsnio 2 b dalies pakeitimu. Komisijai neturėtų būti 
leidžiama atšaukti valstybių narių įgaliojimų nesilaikant tinkamo proceso.

Pakeitimas 1770
Struan Stevenson
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 24 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija pagal 55 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius teisės aktus, kuriais 
nustatomos techninės priemonės, jei
valstybių narių priemonės, remiantis pagal 
23 straipsnį atliktu įvertinimu, laikomos:

2. Komisija pagal 55 straipsnį priima
deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos 
techninės priemonės, jei

(a) valstybių narių priemonės, remiantis 
pagal 23 straipsnį atliktu įvertinimu, 
laikomos nesuderinamomis su techninių 
priemonių sistemos tikslais; arba:
(b) remiantis pagal 23 straipsnio 
nuostatas atliktu įvertinimu, valstybės 
narės priemonės laikomos 
nepadėsiančiomis veiksmingai pasiekti 
techninių priemonių sistemos tikslų; 
arba:
(c) atitinkama suinteresuota valstybė narė 
nepatvirtino priemonių pagal 21 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 1771
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 24 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nesuderinamomis su techninių 
priemonių sistemos tikslais arba

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1772
Ian Hudghton
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 24 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nesuderinamomis su techninių 
priemonių sistemos tikslais arba

(a) nesuderinamos su techninių priemonių 
sistemos tikslais arba

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su vėlesniu 24 straipsnio 2 b dalies pakeitimu. Komisijai neturėtų būti 
leidžiama atšaukti valstybių narių įgaliojimų nesilaikant tinkamo proceso.

Pakeitimas 1773
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 24 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) nepadedančiomis veiksmingai pasiekti 
techninių priemonių sistemos tikslų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1774
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 24 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) nepadedančiomis veiksmingai pasiekti
techninių priemonių sistemos tikslų.

(b) nepadeda veiksmingai siekti techninių 
priemonių sistemos tikslų.

Komisija valstybei narei praneša savo 
nuomonę dėl priemonių ir nurodo 
priežastis, dėl kurių, jos nuomone, 
priemonės nesuderinamos su techninių 
priemonių sistema arba dėl kurių jos 
nepadės pasiekti sistemoje numatytų 
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tikslų.

Or. en

Pagrindimas

Komisijai neturėtų būti leidžiama atšaukti valstybių narių įgaliojimų nesilaikant tinkamo 
proceso. Visų pirma, ji turėtų pranešti valstybėms narėms, kodėl ji mano, kad techninės 
priemonės netinkamos.

Pakeitimas 1775
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 24 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei Komisija pagal 2 dalį teikia 
nuomonę, atitinkamai valstybei narei 
skiriamas trijų mėnesių laikotarpis, per 
kurį ji pakeičia priemones taip, kad jos 
būtų suderinamos su techninių priemonių 
sistema ir atitiktų jos tikslus.

Or. en

Pagrindimas

Komisijai neturėtų būti leidžiama atšaukti valstybių narių įgaliojimų nesilaikant tinkamo 
proceso. Valstybėms narėms turėtų būti skirta laiko pakeisti savo priemones.

Pakeitimas 1776
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 24 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Jei valstybė narė nepakeičia 
priemonių pagal 2a dalį, Komisijai 
suteikiami įgaliojimai pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
būtų nustatytos techninių priemonių 
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sistemoje taikomos techninės priemonės.

Or. en

Pakeitimas 1777
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 24 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Prieš priimdama deleguotuosius aktus 
pagal 55 straipsnį Komisija konsultuojasi 
su atitinkamomis patariamosiomis 
tarybomis ir Žuvininkystės mokslo, 
technikos ir ekonomikos komitetu
(ŽMTEK) dėl priemonių projekto, prie 
kurio pridedamas aiškinamasis 
memorandumas.

Or. en

Pagrindimas

Komisijai neturėtų būti taikomi mažesni įpareigojimai nei valstybėms narėms įgyvendinant 
technines priemones.

Pakeitimas 1778
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 24 straipsnio 2 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2d. Komisija tinkamai atsižvelgia į 
atitinkamų patariamųjų tarybų bei 
ŽMTEK pateiktas nuomones ir, jei priimti 
galutiniai deleguotieji aktai nukrypsta 
nuo šių nuomonių, pateikia išsamius 
paaiškinimus apie šių nukrypimų 
priežastis. Komisija deda visas pastangas 
siekdama ankstyvuoju etapu viešai ir 
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skaidriai įtraukti į šias konsultacijas kitas 
atitinkamas suinteresuotas susijusios 
žvejybos rūšies šalis tam, kad rengiant 
numatytas priemones būtų galima gauti 
visų atitinkamų šalių nuomones ir 
pasiūlymus.

Or. en

Pakeitimas 1779
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijos priimtomis techninėmis 
priemonėmis siekiama užtikrinti, kad būtų 
įvykdyti techninių priemonių sistemos 
tikslai. Komisijai priėmus deleguotąjį 
teisės aktą, valstybių narių priemonės 
nustoja galioti.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Suderinama su 21 straipsnio 1 dalies pakeitimu, pagal kurį įprasta teisėkūros procedūra vėl 
tampa numatytąja išsaugojimo priemonių priėmimo procedūra.

Pakeitimas 1780
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 24 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

24 a straipsnis
Patariamųjų tarybų konsultacijos

1. Pagal 53 straipsnio nuostatas įkuriama 
Atokiausių regionų patariamoji taryba.
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2. Pagal 53 straipsnio nuostatas įkuriama 
Vidaus vandenų žvejybos patariamoji 
taryba.

Or. fr

Pakeitimas 1781
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 25 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybių narių priemonės, taikomos tik su 
jų vėliava plaukiojantiems laivams

Valstybių narių priemonės

Or. en

Pakeitimas 1782
Kriton Arsenis, Guido Milana

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 25 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė gali priimti priemones, 
skirtas žuvų ištekliams Sąjungos 
vandenyse išsaugoti, jei tos priemonės:

Valstybė narė arba valstybių narių grupė
gali priimti priemones, skirtas jūrų 
biologiniams ištekliams arba jūrų 
ekosistemoms Sąjungos vandenyse 
išsaugoti, jei tos priemonės:

Or. en

Pakeitimas 1783
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 25 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė gali priimti priemones, 
skirtas žuvų ištekliams Sąjungos 
vandenyse išsaugoti, jei tos priemonės:

Valstybė narė priima priemones, skirtas 
žuvų ištekliams Sąjungos vandenyse 
išsaugoti, jei tos priemonės:

Or. en

Pakeitimas 1784
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 25 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1785
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 25 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) yra ne mažiau griežtos nei
galiojančiuose Sąjungos teisės aktuose
nustatytos priemonės.

(c) neprieštarauja galiojančiuose Sąjungos 
teisės aktuose nustatytoms priemonėms ir 
yra su jomis suderintos.

Or. pt

Pakeitimas 1786
Estelle Grelier
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 25 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) Valstybė narė kontrolės tikslais 
informuoja kitas valstybes nares, kurioms 
taikomos pagal šio straipsnio 1 dalį 
priimtos nuostatos.

Or. fr

Pakeitimas 1787
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 25 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė arba valstybių narių grupė 
gali priimti priemones, susijusias su 
žvejybos veikla ES vandenyse, kad būtų 
užtikrinama, jog laikomasi 
Direktyvos 1992/43/EEB, Direktyvos 
2009/147/EB ir Direktyvos 2008/56/EB 
nuostatų.

Or. en

Pakeitimas 1788
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 25 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės viešai paskelbia 
informaciją, susijusią su priemonėmis, 
kurios priimamos pagal šį straipsnį.

Or. en
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Pakeitimas 1789
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 26 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybių narių priemonės, taikomos 12 
jūrmylių zonoje

Valstybių narių priemonės, taikomos 12 
jūrmylių zonoje arba, jei teritoriniai 
vandenys nesiekia 12 jūrmylių ribos, 
tuose vandenyse 

Or. es

Pakeitimas 1790
Kriton Arsenis, Guido Milana

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė gali imtis 
nediskriminuojančių žuvų išteklių 
išsaugojimo ir valdymo priemonių ir
mažinti žvejybos poveikį jūros ekosistemų
išsaugojimui 12 jūrmylių nuo jos bazinių 
linijų zonoje, jei Europos Sąjunga dar nėra 
priėmusi specialiai tam rajonui skirtų 
išsaugojimo ir valdymo priemonių.
Valstybės narės priemonės turi būti 
suderinamos su 2 ir 3 straipsnyje 
nustatytais tikslais ir ne mažiau griežtos nei 
galiojančiuose Europos Sąjungos teisės 
aktuose nustatytos priemonės.

1. Valstybė narė gali imtis 
nediskriminuojančių žuvų išteklių 
išsaugojimo ir valdymo priemonių ir siekti 
tikslų, susijusių su kitais gyvaisiais 
vandens ištekliais ir jūros ekosistemų
priežiūra arba apsaugos būklės gerinimu,
12 jūrmylių nuo jos bazinių linijų zonoje, 
jei Europos Sąjunga dar nėra priėmusi 
specialiai tam rajonui skirtų išsaugojimo ir 
valdymo priemonių. Valstybės narės 
priemonės turi būti suderinamos su 2 ir 
3 straipsnyje nustatytais tikslais ir ne 
mažiau griežtos nei galiojančiuose Europos 
Sąjungos teisės aktuose nustatytos 
priemonės.

Or. en
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Pakeitimas 1791
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė gali imtis 
nediskriminuojančių žuvų išteklių 
išsaugojimo ir valdymo priemonių ir 
mažinti žvejybos poveikį jūros ekosistemų 
išsaugojimui 12 jūrmylių nuo jos bazinių 
linijų zonoje, jei Europos Sąjunga dar nėra 
priėmusi specialiai tam rajonui skirtų 
išsaugojimo ir valdymo priemonių.
Valstybės narės priemonės turi būti 
suderinamos su 2 ir 3 straipsnyje
nustatytais tikslais ir ne mažiau griežtos 
nei galiojančiuose Europos Sąjungos teisės 
aktuose nustatytos priemonės.

1. Valstybė narė gali imtis 
nediskriminuojančių žuvų išteklių 
išsaugojimo ir valdymo priemonių ir 
mažinti žvejybos poveikį jūros ekosistemų 
išsaugojimui 12 jūrmylių nuo jos bazinių 
linijų zonoje, jei Europos Sąjunga dar nėra 
priėmusi specialiai tam rajonui skirtų 
išsaugojimo ir valdymo priemonių ar 
konkrečiai nesprendžia problemos, kurią 
nurodė atitinkama valstybė narė.
Valstybės narės priemonės turi būti 
suderinamos su 2 ir 3 straipsniuose
nustatytais tikslais ir neprieštarauti
galiojančiuose Europos Sąjungos teisės 
aktuose nustatytoms priemonėms bei būti 
su jomis suderintos.

Or. pt

Pakeitimas 1792
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 1793
Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 26 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Susijusios valstybės narės ir 
regioninės patariamosios tarybos per 
penkias darbo dienas nuo pranešimo 
gavimo gali pateikti Komisijai savo 
raštiškus komentarus. Komisija per 
15 darbo dienų nuo pranešimo gavimo 
dienos patvirtina, atšaukia arba iš dalies 
pataiso priemonę. Apie Komisijos 
sprendimą pranešama susijusioms 
valstybėms narėms. Jis skelbiamas 
Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje.

Or. fr

Pakeitimas 1794
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 26 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės viešai paskelbia 
informaciją, susijusią su priemonėmis, 
kurios priimamos pagal šį straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 1795
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset



PE491.361v01-00 64/170 AM\905830LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 26 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26 a straipsnis
Valstybės narės žuvų išteklių atkūrimo 

zonos
1. Valstybės narės savo pakrančių 
teritorijose nustato žuvų išteklių atkūrimo 
zonų tinklą, kuris skirtas buveinėms, 
įskaitant nerštą, veisimąsi ir maitinimosi 
plotus, saugoti.
2. Žuvų išteklių atkūrimo zonos apima 
bent 20 proc. valstybės narės pakrančių 
teritorijos, kurios yra tipiškos visoms 
susijusioms buveinėms. Bent 70 proc. 
kiekvienos žuvų išteklių atkūrimo zonos 
sudaro teritorijos, kurios anksčiau buvo 
naudojamos žvejybai, remiantis 2008–
2011 m. laikotarpio žurnalų ir LSS 
duomenimis.
3. Žuvų išteklių atkūrimo zonos 
nustatomos iki 2018 m.
4. Žuvų išteklių atkūrimo zonose 
draudžiama bet kokia žvejyba.
5. Valstybės narės pateikia Komisijai 
duomenis, užtikrinančius, kad žuvų 
išteklių atkūrimo zonos atitinka 2 dalyje 
nustatytus reikalavimus.
6. Jei Komisija mano, kad žuvų išteklių 
atkūrimo zonų tinklas nepakankamas, 
kad būtų galima pasiekti 2 dalyje 
nustatytus reikalavimus, ji paprašo 
valstybės narės padaryti būtinus 
pakeitimus. Jei praėjus vieniems metams 
nuo Komisijos prašymo valstybė nepadarė 
tinklo pakeitimų, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai deleguotaisiais aktais, 
priimamais pagal 55 straipsnį, šiuo tikslu 
tvirtinti papildomas priemones.

Or. en
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Pakeitimas 1796
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 26 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26 b straipsnis
Valstybės narės nepaprastosios priemonės
1. Jei dėl žvejybos atsiranda rimtos ir 
nenumatytos grėsmės požymių gyvųjų 
vandens išteklių arba jūros ekosistemos 
apsaugai valstybės narės suvereniuose 
arba jos jurisdikcijai priklausančiuose 
vandenyse, o dėl bet kokio nereikalingo 
delsimo būtų padaryta sunkiai atitaisoma 
žala, valstybė narė gali imtis nepaprastųjų 
priemonių, kurios gali trukti ne ilgiau 
kaip tris mėnesius.
2. Jei nepaprastosios priemonės, kurias 
ketina priimti valstybė narė, gali turėti 
poveikio kitų valstybių narių žvejybos 
laivams, tokios priemonės priimamos tik 
po to, kai su Komisija, atitinkamomis 
valstybėmis narėmis ir patariamosiomis 
tarybomis pasikonsultuojama dėl 
priemonių projekto, prie kurio 
pridedamas aiškinamasis 
memorandumas.

Or. en

Pakeitimas 1797
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
3 dalies 26 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26 c straipsnis
Valstybės narės teritoriniai valdymo 

vienetai
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1. Valstybės narės gali nustatyti 
teritorinius valdymo vienetus (TVV) 
žvejybos jų teritoriniuose vandenyse 
tikslais. Toks vienetas yra geografiškai 
nustatytas ribas turintis plotas, kuriame 
valstybė narė konkretiems žvejams arba 
tinkamų turėtojų grupei suteiks išskirtines 
ir neperleidžiamas teises, kurias galima 
atšaukti, žvejoti konkrečioje teritorijoje.
2. Valstybės narės, nustatančios TVV, 
informuoja Komisiją.
3. Valstybės narės, kurioms priklauso 
Viduržemio jūros pakrantės vandenys, 
vėliausiai iki 2015 m. nustato TVV žvejoti 
Viduržemio jūroje. Viduržemio jūroje 
atskiri TVV arba jų grupės, jei tinkama, 
sudaro žvejybos vienetą, kuriam pagal 
9 straipsnį taikomi daugiamečiai planai.
4. Jei Komisija mano, kad Viduržemio 
jūros valstybės narės teritorinių valdymo 
vienetų tinklas nepakankamas, kad būtų 
galima pasiekti 1 dalyje nustatytus 
reikalavimus, ji paprašo valstybės narės 
padaryti būtinus pakeitimus. Jei praėjus 
vieniems metams nuo Komisijos prašymo 
valstybė nepadarė tinklo pakeitimų, 
Komisijai suteikiami įgaliojimai 
deleguotaisiais aktais, priimamais pagal 
55 straipsnį, šiuo tikslu tvirtinti 
papildomas priemones.

Or. en

Pakeitimas 1798
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. Tsoukalas, Jim 
Higgins, João Ferreira, Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 27 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27 straipsnis Išbraukta.
Perleidžiamųjų žvejybos konsecijų 
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sistemos nustatymas
1. Kiekviena valstybė narė ne vėliau kaip 
iki 2013 m. gruodžio 31 d. nustato 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemą, taikomą
(a) visiems žvejybos laivams, kurių 
bendras ilgis 12 metrų arba didesnis ir
(b) visiems žvejybos laivams, kurių 
bendras ilgis mažesnis nei 12 metrų, 
žvejojantiems traukiamaisiais žvejybos 
įrankiais.
2. Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemą valstybės narės gali taikyti ir 
žvejybos laivams, kurių bendras ilgis 
mažesnis nei 12 metrų ir kurie naudoja ne 
traukiamuosius, o kitų rūšių žvejybos 
įrankius; apie tai jos praneša Komisijai.

Or. fr

Pakeitimas 1799
Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 27 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27 straipsnis Išbraukta.
Perleidžiamųjų žvejybos konsecijų 

sistemos nustatymas
1. Kiekviena valstybė narė ne vėliau kaip 
iki 2013 m. gruodžio 31 d. nustato 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemą, taikomą
(a) visiems žvejybos laivams, kurių 
bendras ilgis 12 metrų arba didesnis ir
(b) visiems žvejybos laivams, kurių 
bendras ilgis mažesnis nei 12 metrų, 
žvejojantiems traukiamaisiais žvejybos 
įrankiais.
2. Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
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sistemą valstybės narės gali taikyti ir 
žvejybos laivams, kurių bendras ilgis 
mažesnis nei 12 metrų ir kurie naudoja ne 
traukiamuosius, o kitų rūšių žvejybos 
įrankius; apie tai jos praneša Komisijai.

Or. fr

Pakeitimas 1800
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 27 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27 straipsnis Išbraukta.
Perleidžiamųjų žvejybos konsecijų 

sistemos nustatymas
1. Kiekviena valstybė narė ne vėliau kaip 
iki 2013 m. gruodžio 31 d. nustato 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemą, taikomą
(a) visiems žvejybos laivams, kurių 
bendras ilgis 12 metrų arba didesnis ir
(b) visiems žvejybos laivams, kurių 
bendras ilgis mažesnis nei 12 metrų, 
žvejojantiems traukiamaisiais žvejybos 
įrankiais.
2. Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemą valstybės narės gali taikyti ir 
žvejybos laivams, kurių bendras ilgis 
mažesnis nei 12 metrų ir kurie naudoja ne 
traukiamuosius, o kitų rūšių žvejybos 
įrankius; apie tai jos praneša Komisijai.

Or. fr

Pakeitimas 1801
João Ferreira
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 27 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27 straipsnis Išbraukta.
Perleidžiamųjų žvejybos konsecijų 

sistemos nustatymas
1. Kiekviena valstybė narė ne vėliau kaip 
iki 2013 m. gruodžio 31 d. nustato 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemą, taikomą
(a) visiems žvejybos laivams, kurių 
bendras ilgis 12 metrų arba didesnis ir
(b) visiems žvejybos laivams, kurių 
bendras ilgis mažesnis nei 12 metrų, 
žvejojantiems traukiamaisiais žvejybos 
įrankiais.
2. Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemą valstybės narės gali taikyti ir 
žvejybos laivams, kurių bendras ilgis 
mažesnis nei 12 metrų ir kurie naudoja ne 
traukiamuosius, o kitų rūšių žvejybos 
įrankius; apie tai jos praneša Komisijai.

Or. pt

Pakeitimas 1802
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 27 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perleidžiamųjų žvejybos konsecijų
sistemos nustatymas

Valstybių narių žvejybos galimybių 
skyrimo sistemos nustatymas

Or. en

Pakeitimas 1803
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 27 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perleidžiamųjų žvejybos konsecijų
sistemos nustatymas

Žvejybos galimybių skyrimo sistemos 
nustatymas

Or. en

Pakeitimas 1804
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 27 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė ne vėliau kaip 
iki 2013 m. gruodžio 31 d. nustato
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistemą, 
taikomą

1. Kiekviena valstybė narė ne vėliau kaip 
iki 2013 m. gruodžio 31 d. gali nustatyti 
savanorišką perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų sistemą, taikomą

Or. en

Pakeitimas 1805
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 27 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė ne vėliau kaip 
iki 2013 m. gruodžio 31 d. nustato
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistemą, 
taikomą

1. Kiekviena valstybė narė gali nuspręsti 
nustatyti perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų arba kitą teisėmis pagrįstą 
valdymo sistemą, taikomą bet kokioms jos 
žvejybos laivyno dalims.

Or. en



AM\905830LT.doc 71/170 PE491.361v01-00

LT

Pakeitimas 1806
Guido Milana

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 27 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė ne vėliau kaip 
iki 2013 m. gruodžio 31 d. nustato 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemą, taikomą

1. Kiekviena valstybė narė ne vėliau kaip 
iki 2015 m. gruodžio 31 d. gali nustatyti
žvejybos koncesijų sistemą, taikomą

Or. it

Pakeitimas 1807
Jens Nilsson

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 27 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė ne vėliau kaip 
iki 2013 m. gruodžio 31 d. nustato
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemą, taikomą

1. Iki ... * kiekviena valstybė narė nustato
individualių žvejybos koncesijų sistemą
visiems žvejybos laivams, žvejojantiems 
išteklius, kurių Sąjungos žvejybos 
galimybės buvo paskirtos pagal 
16 straipsnį; kiekviena susijusi valstybė 
narė taip pat nustato žvejybos koncesijų 
sistemą visiems laivams, žvejojantiems 
tuos išteklius.
______________
(* OL įrašoma data – vieni metai nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos.)

Or. en

Pagrindimas

Kaip matyti iš pranešėjo 143 pakeitimo, būtų geriausia, jei koncesijos būtų perleidžiamosios. 
Pateikę paaiškinimą, kad žvejybos koncesijos yra individualios, žengtume svarbų žingsnį 
perleidžiamumo link. Individualios koncesijos taip pat gali sustiprinti žvejų atsakomybės dėl 
išteklių jausmą.
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Pakeitimas 1808
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 27 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė ne vėliau kaip 
iki 2013 m. gruodžio 31 d. nustato 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemą, taikomą

1. Kiekviena valstybė narė nustato 
žvejybos galimybių, skirtų tai valstybei 
narei laikantis Sąjungos teisės aktų, 
skyrimo sistemą. Apie skyrimo sistemą jos 
praneša Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 1809
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 27 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė ne vėliau kaip 
iki 2013 m. gruodžio 31 d. nustato
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistemą, 
taikomą

1. Kiekviena valstybė narė ne vėliau kaip 
iki 2013 m. gruodžio 31 d. gali nustatyti
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistemą, 
taikomą

Or. en

Pagrindimas

Žvejybos galimybių paskyrimas turi atitikti vietos ir nacionalinę padėtį, todėl perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų sistema neturėtų būti vienintelė ir privaloma sistema. Valstybėms narėms 
turėtų būti leidžiama lanksčiai nustatyti tokią žvejybos galimybių paskyrimo sistemą, kuri 
geriausiai atitiktų jų šalies padėtį.

Pakeitimas 1810
Pat the Cope Gallagher
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 27 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė ne vėliau kaip 
iki 2013 m. gruodžio 31 d. nustato
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistemą, 
taikomą

1. Kiekviena valstybė narė ne vėliau kaip 
iki 2013 m. gruodžio 31 d. gali nustatyti
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistemą, 
taikomą

Or. en

Pagrindimas

Privalomos perleidžiamosios žvejybos kvotos galėtų kelti didelę grėsmę mažoms pakrantės 
žvejybos bendruomenėms ir nepadėtų spręsti žvejybos struktūrinės pernelyg didelių pajėgumų 
problemos.

Pakeitimas 1811
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 27 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė ne vėliau kaip 
iki 2013 m. gruodžio 31 d. nustato 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemą, taikomą

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

Or. en

Pakeitimas 1812
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 27 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė ne vėliau kaip 
iki 2013 m. gruodžio 31 d. nustato 

1. Kiekviena valstybė narė jai paskirtų 
žvejybos galimybių pagrindu ne vėliau 
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perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistemą, 
taikomą

kaip iki 2013 m. gruodžio 31 d. nustato 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistemą, 
taikomą

Or. es

Pakeitimas 1813
Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Alf Svensson

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 27 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė ne vėliau kaip 
iki 2013 m. gruodžio 31 d. nustato
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemą, taikomą

1. Iki ... * kiekviena valstybė narė nustato
individualių žvejybos koncesijų sistemą
visiems žvejybos laivams, žvejojantiems 
išteklius, kurių Sąjungos žvejybos 
galimybės buvo paskirtos pagal 
16 straipsnį; kiekviena susijusi valstybė 
narė taip pat nustato žvejybos koncesijų 
sistemą visiems laivams, žvejojantiems 
tuos išteklius.

Or. en

Pakeitimas 1814
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 27 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė ne vėliau kaip 
iki 2013 m. gruodžio 31 d. nustato
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistemą, 
taikomą

1. Kiekviena valstybė narė, jei pageidauja,
ne vėliau kaip iki 2013 m. gruodžio 31 d.
gali nustatyti perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų sistemą, taikomą

Or. el
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Pakeitimas 1815
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 27 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė ne vėliau kaip 
iki 2013 m. gruodžio 31 d. nustato 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistemą, 
taikomą

1. Kiekviena valstybė narė, atsižvelgdama į 
regionais suskirstytą BŽP, ne vėliau kaip 
iki 2013 m. gruodžio 31 d. nustato
savanorišką perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų sistemą, kuria siekiama 
suderinti žvejybos pajėgumus su žvejybos 
galimybėmis ir kuri taikoma

Or. pt

Pakeitimas 1816
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 27 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė ne vėliau kaip 
iki 2013 m. gruodžio 31 d. nustato 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemą, taikomą

1. Žvejybos koncesijų sistema atviros 
jūros laivynui nustatoma per vienus metus 
nuo naujosios BŽP įsigaliojimo.

Or. es

Pakeitimas 1817
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 27 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė ne vėliau kaip 
iki 2013 m. gruodžio 31 d. nustato 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistemą, 

1. Kiekviena valstybė narė ne vėliau kaip 
iki 2013 m. gruodžio 31 d. nustato 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistemą, 
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taikomą taikomą atviros jūros ir tolimosios 
žvejybos laivynams.

Or. es

Pakeitimas 1818
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 27 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė ne vėliau kaip 
iki 2013 m. gruodžio 31 d. nustato
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistemą,
taikomą

1. Valstybės narės, nustatančios 
savanorišką perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų sistemą, į ją neįtraukia

Or. es

Pakeitimas 1819
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 27 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė ne vėliau kaip 
iki 2013 m. gruodžio 31 d. nustato
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistemą, 
taikomą

1. Kiekviena valstybė narė, laikydamasi 
subsidiarumo principo, ne vėliau kaip iki 
2013 m. gruodžio 31 d. gali nustatyti 
diferencijuotą savanorišką perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų sistemą, taikomą

Or. pt

Pakeitimas 1820
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 27 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) visiems žvejybos laivams, kurių 
bendras ilgis 12 metrų arba didesnis ir

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1821
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 27 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) visiems žvejybos laivams, kurių 
bendras ilgis 12 metrų arba didesnis ir

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1822
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 27 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) visiems žvejybos laivams, kurių 
bendras ilgis 12 metrų arba didesnis ir

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1823
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 27 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) visiems žvejybos laivams, kurių 
bendras ilgis 12 metrų arba didesnis ir

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1824
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 27 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) visiems žvejybos laivams, kurių 
bendras ilgis 12 metrų arba didesnis ir

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1825
Dolores García-Hierro Caraballo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 27 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) visiems žvejybos laivams, kurių 
bendras ilgis 12 metrų arba didesnis ir

(a) visiems žvejybos laivams, kuriems 
netaikoma šio reglamento 5 straipsnyje 
pateikta nedidelio masto žvejybos laivyno 
apibrėžtis;

Or. es

Pakeitimas 1826
Carmen Fraga Estévez

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 27 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) visiems žvejybos laivams, kurių 
bendras ilgis 12 metrų arba didesnis ir

(a) visiems žvejybos laivams, kurių 
bendras ilgis 15 metrų arba didesnis ir
kurių žvejybos kelionės trukmė trumpesnė 
nei 24 valandos; ir

Or. es

Pagrindimas

Kai kuriais atvejais dėl geografinių ar klimato veiksnių nedidelio masto laivyne gali būti 
ilgesnių nei 12 metrų laivų.

Pakeitimas 1827
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 27 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) visiems žvejybos laivams, kurių
bendras ilgis 12 metrų arba didesnis ir

(a) visiems laivams, kurių ilgis mažesnis 
nei 15 metrų ir kurie žvejoja pakrantėse ar 
gretimuose vidaus ar jūrų žvejybos 
plotuose, kuriuos eksploatuoja 
savarankiškai dirbantys žvejai arba tai yra 
šeimos verslas, kurie naudoja selektyvios 
žvejybos įrangą ir kurių žvejybos kelionės 
trukmė kiekvienu atskiru atveju neviršija 
36 valandų; 

Or. es

Pakeitimas 1828
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 27 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) visiems žvejybos laivams, kurių (a) visiems žvejybos laivams, kuriems 
netaikoma šio reglamento 5 straipsnyje 
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bendras ilgis 12 metrų arba didesnis ir pateikta pakrančių ir nedidelio masto 
laivyno apibrėžtis; ir

Or. es

Pakeitimas 1829
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 27 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) visiems žvejybos laivams, kurių 
bendras ilgis mažesnis nei 12 metrų, 
žvejojantiems traukiamaisiais žvejybos 
įrankiais.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1830
Guido Milana

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 27 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) visiems žvejybos laivams, kurių 
bendras ilgis mažesnis nei 12 metrų, 
žvejojantiems traukiamaisiais žvejybos 
įrankiais.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 1831
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 27 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) visiems žvejybos laivams, kurių 
bendras ilgis mažesnis nei 12 metrų, 
žvejojantiems traukiamaisiais žvejybos 
įrankiais.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1832
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 27 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) visiems žvejybos laivams, kurių 
bendras ilgis mažesnis nei 12 metrų, 
žvejojantiems traukiamaisiais žvejybos 
įrankiais.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1833
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 27 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) visiems žvejybos laivams, kurių 
bendras ilgis mažesnis nei 12 metrų, 
žvejojantiems traukiamaisiais žvejybos 
įrankiais.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1834
Izaskun Bilbao Barandica
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 27 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) visiems žvejybos laivams, kurių 
bendras ilgis mažesnis nei 12 metrų, 
žvejojantiems traukiamaisiais žvejybos 
įrankiais.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1835
Carmen Fraga Estévez

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 27 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) visiems žvejybos laivams, kurių 
bendras ilgis mažesnis nei 12 metrų, 
žvejojantiems traukiamaisiais žvejybos 
įrankiais.

(b) visiems žvejybos laivams, kurių 
bendras ilgis mažesnis nei 15 metrų, 
žvejojantiems traukiamaisiais žvejybos 
įrankiais ir kurių žvejybos kelionės trukmė 
trumpesnė nei 24 valandos;

Or. es

Pagrindimas

Kai kuriais atvejais dėl geografinių ar klimato veiksnių nedidelio masto laivyne gali būti 
ilgesnių nei 12 metrų laivų.

Pakeitimas 1836
Dolores García-Hierro Caraballo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 27 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) visiems žvejybos laivams, kurių 
bendras ilgis mažesnis nei 12 metrų, 

(b) sukuriama registrų sistema, pagal 
kurią kvotas galima perleisti tik laivams, 
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žvejojantiems traukiamaisiais žvejybos 
įrankiais.

esantiems tame pačiame registre, siekiant 
apriboti žvejybos teisių sukaupimą.

Or. es

Pakeitimas 1837
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 27 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) visiems žvejybos laivams, kurių 
bendras ilgis mažesnis nei 12 metrų, 
žvejojantiems traukiamaisiais žvejybos 
įrankiais.

(b) visiems žvejybos laivams, kurių 
bendras ilgis mažesnis nei 15 metrų, 
žvejojantiems traukiamaisiais žvejybos 
įrankiais.

Or. es

Pakeitimas 1838
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 27 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) visiems žvejybos laivams, kurių 
bendras ilgis mažesnis nei 12 metrų,
žvejojantiems traukiamaisiais žvejybos 
įrankiais.

(b) visiems žvejybos laivams, 
žvejojantiems traukiamaisiais žvejybos 
įrankiais.

Or. es

Pakeitimas 1839
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 27 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. pakrančių ar smulkiosios žvejybos 
laivams, kurių ilgis ne didesnis kaip 
15 metrų, ir didesniems laivams, kurie 
naudoja aplinką tausojančios žvejybos 
metodus, dėl selektyvumo ir nedidelio 
poveikio aplinkai šios nuostatos 
netaikomos.

Or. es

Pakeitimas 1840
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemą valstybės narės gali taikyti ir 
žvejybos laivams, kurių bendras ilgis 
mažesnis nei 12 metrų ir kurie naudoja ne 
traukiamuosius, o kitų rūšių žvejybos 
įrankius; apie tai jos praneša Komisijai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1841
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemą valstybės narės gali taikyti ir 
žvejybos laivams, kurių bendras ilgis 
mažesnis nei 12 metrų ir kurie naudoja ne 
traukiamuosius, o kitų rūšių žvejybos 
įrankius; apie tai jos praneša Komisijai.

Išbraukta.
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Or. es

Pakeitimas 1842
Carmen Fraga Estévez

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemą valstybės narės gali taikyti ir 
žvejybos laivams, kurių bendras ilgis 
mažesnis nei 12 metrų ir kurie naudoja ne 
traukiamuosius, o kitų rūšių žvejybos 
įrankius; apie tai jos praneša Komisijai.

2. Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemą valstybės narės gali taikyti ir 
žvejybos laivams, kurių bendras ilgis 
mažesnis nei 15 metrų ir kurie naudoja ne 
traukiamuosius, o kitų rūšių žvejybos 
įrankius bei kurių žvejybos kelionės 
trukmė trumpesnė nei 24 valandos; apie 
tai jos praneša Komisijai.

Or. es

Pagrindimas

Kai kuriais atvejais dėl geografinių ar klimato veiksnių nedidelio masto laivyne gali būti 
ilgesnių nei 12 metrų laivų.

Pakeitimas 1843
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemą valstybės narės gali taikyti ir 
žvejybos laivams, kurių bendras ilgis 
mažesnis nei 12 metrų ir kurie naudoja ne 
traukiamuosius, o kitų rūšių žvejybos 
įrankius; apie tai jos praneša Komisijai.

2. Valstybės narės informuoja Komisiją 
apie sprendimą nustatyti perleidžiamųjų
žvejybos koncesijų sistemą ar teisėmis 
pagrįstą valdymą ir viešai paskelbia visą 
susijusią informaciją.

Or. en



PE491.361v01-00 86/170 AM\905830LT.doc

LT

Pakeitimas 1844
Guido Milana

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemą valstybės narės gali taikyti ir 
žvejybos laivams, kurių bendras ilgis 
mažesnis nei 12 metrų ir kurie naudoja ne 
traukiamuosius, o kitų rūšių žvejybos 
įrankius; apie tai jos praneša Komisijai.

2. Žvejybos koncesijų sistemą valstybės 
narės gali taikyti ir žvejybos laivams, kurių 
bendras ilgis mažesnis nei 12 metrų ir kurie 
naudoja ne traukiamuosius, o kitų rūšių 
žvejybos įrankius; apie tai jos praneša 
Komisijai.

Or. it

Pakeitimas 1845
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemą valstybės narės gali taikyti ir 
žvejybos laivams, kurių bendras ilgis 
mažesnis nei 12 metrų ir kurie naudoja ne 
traukiamuosius, o kitų rūšių žvejybos 
įrankius; apie tai jos praneša Komisijai.

2. Valstybių narių žvejybos galimybių 
skyrimo sistemos visiškai suderinamos su 
2 ir 3 straipsniuose nustatytais tikslais ir 
yra visiškai tinkamos susijusiam regionui 
ir žvejybos sričiai.

Or. en

Pakeitimas 1846
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemą valstybės narės gali taikyti ir 

2. Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemą valstybės narės gali taikyti ir 
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žvejybos laivams, kurių bendras ilgis 
mažesnis nei 12 metrų ir kurie naudoja ne 
traukiamuosius, o kitų rūšių žvejybos 
įrankius; apie tai jos praneša Komisijai.

žvejybos laivams, kurių bendras ilgis 
mažesnis nei 15 metrų ir kurie naudoja ne 
traukiamuosius, o kitų rūšių žvejybos 
įrankius; apie tai jos praneša Komisijai.

Or. es

Pakeitimas 1847
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemą valstybės narės gali taikyti ir 
žvejybos laivams, kurių bendras ilgis 
mažesnis nei 12 metrų ir kurie naudoja ne 
traukiamuosius, o kitų rūšių žvejybos 
įrankius; apie tai jos praneša Komisijai.

2. Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemą valstybės narės gali taikyti ir
kitiems žvejybos laivams; apie tai jos 
praneša Komisijai.

Or. es

Pakeitimas 1848
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemą valstybės narės gali taikyti ir 
žvejybos laivams, kurių bendras ilgis 
mažesnis nei 12 metrų ir kurie naudoja ne 
traukiamuosius, o kitų rūšių žvejybos 
įrankius; apie tai jos praneša Komisijai.

2. Atlikusios socialinio ir ekonominio 
poveikio vertinimą ir gavusios palankius 
rezultatus, savanorišką perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų sistemą valstybės narės 
gali taikyti ir žvejybos laivams, kurių 
bendras ilgis mažesnis nei 12 metrų ir kurie 
naudoja ne traukiamuosius, o kitų rūšių 
žvejybos įrankius; apie tai jos praneša 
Komisijai.

Or. pt
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Pakeitimas 1849
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų
sistemą valstybės narės gali taikyti ir
žvejybos laivams, kurių bendras ilgis 
mažesnis nei 12 metrų ir kurie naudoja ne 
traukiamuosius, o kitų rūšių žvejybos 
įrankius; apie tai jos praneša Komisijai.

2. Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų
sistema netaikoma pakrančių žvejybos 
laivams Viduržemio jūroje, kiekvieną 
dieną vykdantiems žvejybos keliones. Jie 
reglamentuojami pasitelkiant valdymo 
planus, kurie grindžiami žvejybos 
pastangomis ir į kuriuos įtraukiami 
biologinio atkūrimo periodai arba 
paskatos už žvejybinės veiklos nutraukimą 
visam laikui.

Or. es

Pakeitimas 1850
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 27 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistema 
netaikoma atokiausiems regionams, 
tačiau kompetentingos regioninės 
institucijos privalo parengti laivyno 
pajėgumų valdymo sistemą ir pateikti ją 
tvirtinti Komisijai.

Or. fr

Pakeitimas 1851
Estelle Grelier
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 27 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27 a straipsnis
Žvejybos galimybių paskirstymas

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 kiekvienai išteklių rūšiai ar 
žūklės rajonui.
2. Kai Bendrija nustato naujas žvejybos 
galimybes, Taryba sprendžia dėl jų 
paskirstymo, atsižvelgdama 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 
paskirsto šias galimybes kiekvienai 
trečiajai šaliai.
5. Valstybės narės gali keistis visomis 
joms paskirtomis žvejybos galimybėmis 
arba jų dalimi, apie tai pranešusios 
Komisijai.

Or. fr

Pakeitimas 1852
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. Tsoukalas, Jim 
Higgins, Ana Miranda, João Ferreira, Werner Kuhn
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28 straipsnis Išbraukta.
Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 

paskyrimas
1. Perleidžiamosiomis žvejybos 
koncesijomis suteikiama teisė naudotis 
pagal 29 straipsnio 1 dalį paskirtomis 
individualiomis žvejybos galimybėmis.
2. Kiekviena valstybė narė, remdamasi 
skaidriais kriterijais, skiria 
perleidžiamąsias kiekvienų išteklių ar 
išteklių grupės, kurių žvejybos galimybės 
paskirtos pagal 16 straipsnį, išskyrus 
žvejybos galimybes, paskirtas pagal 
tausios žuvininkystės susitarimus, 
žvejybos koncesijas.
3. Valstybės narės, skirdamos 
perleidžiamąsias mišriosios žvejybos 
koncesijas, atsižvelgia į tikėtiną tokią 
žvejybą vykdančių laivų sužvejoto kiekio 
sudėtį.
4. Perleidžiamąsias žvejybos koncesijas 
valstybė narė gali skirti tik su jos vėliava 
plaukiojančio žvejybos laivo savininkui 
arba fiziniams ar juridiniams asmenims, 
kad jos būtų naudojamos žvejojant tokiu 
laivu. Perleidžiamosios žvejybos 
koncesijos gali būti sujungtos į krūvą, kad 
jomis galėtų bendrai naudotis fiziniai ar 
juridiniai asmenys arba pripažintos 
gamintojų organizacijos. Valstybės narės, 
remdamosi skaidriais ir nešališkais 
kriterijais, gali nustatyti reikalavimus, 
kuriuos reikia atitikti, norint gauti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų.
5. Valstybės narės gali apriboti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
galiojimo laikotarpį iki ne mažiau kaip 
15 metų, kad vėliau jos galėtų būti 
perskirstytos. Jei valstybės narės 
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neapribojo perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų galiojimo laikotarpio, jos gali 
atšaukti koncesijas, pranešdamos apie tai 
ne vėliau kaip prieš 15 metų.
6. Atšaukti perleidžiamąsias žvejybos 
koncesijas valstybės narės gali ir vėliau 
apie tai pranešusios, jei nustatoma, kad 
koncesijų turėtojas padarė sunkų 
pažeidimą. Koncesijos atšaukiamos 
nuodugniai laikantis bendros 
žuvininkystės politikos, proporcingumo 
principo ir, jei būtina, nedelsiant.
7. Nepaisydamos šio straipsnio 5 ir 6 dalių 
nuostatų, valstybės narės gali atšaukti 
perleidžiamąsias žvejybos koncesijas, jei 
trejus metus iš eilės nebuvo panaudotos 
žvejybos laivo veiklai.

Or. fr

Pakeitimas 1853
Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28 straipsnis Išbraukta.
Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 

paskyrimas
1. Perleidžiamosiomis žvejybos 
koncesijomis suteikiama teisė naudotis 
pagal 29 straipsnio 1 dalį paskirtomis 
individualiomis žvejybos galimybėmis.
2. Kiekviena valstybė narė, remdamasi 
skaidriais kriterijais, skiria 
perleidžiamąsias kiekvienų išteklių ar 
išteklių grupės, kurių žvejybos galimybės 
paskirtos pagal 16 straipsnį, išskyrus 
žvejybos galimybes, paskirtas pagal 
tausios žuvininkystės susitarimus, 
žvejybos koncesijas.
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3. Valstybės narės, skirdamos 
perleidžiamąsias mišriosios žvejybos 
koncesijas, atsižvelgia į tikėtiną tokią 
žvejybą vykdančių laivų sužvejoto kiekio 
sudėtį.
4. Perleidžiamąsias žvejybos koncesijas 
valstybė narė gali skirti tik su jos vėliava 
plaukiojančio žvejybos laivo savininkui 
arba fiziniams ar juridiniams asmenims, 
kad jos būtų naudojamos žvejojant tokiu 
laivu. Perleidžiamosios žvejybos 
koncesijos gali būti sujungtos į krūvą, kad 
jomis galėtų bendrai naudotis fiziniai ar 
juridiniai asmenys arba pripažintos 
gamintojų organizacijos. Valstybės narės, 
remdamosi skaidriais ir nešališkais 
kriterijais, gali nustatyti reikalavimus, 
kuriuos reikia atitikti, norint gauti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų.
5. Valstybės narės gali apriboti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
galiojimo laikotarpį iki ne mažiau kaip 
15 metų, kad vėliau jos galėtų būti 
perskirstytos. Jei valstybės narės 
neapribojo perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų galiojimo laikotarpio, jos gali 
atšaukti koncesijas, pranešdamos apie tai 
ne vėliau kaip prieš 15 metų.
6. Atšaukti perleidžiamąsias žvejybos 
koncesijas valstybės narės gali ir vėliau 
apie tai pranešusios, jei nustatoma, kad 
koncesijų turėtojas padarė sunkų 
pažeidimą. Koncesijos atšaukiamos 
nuodugniai laikantis bendros 
žuvininkystės politikos, proporcingumo 
principo ir, jei būtina, nedelsiant.
7. Nepaisydamos šio straipsnio 5 ir 6 dalių 
nuostatų, valstybės narės gali atšaukti 
perleidžiamąsias žvejybos koncesijas, jei 
trejus metus iš eilės nebuvo panaudotos 
žvejybos laivo veiklai.

Or. fr
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Pakeitimas 1854
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28 straipsnis Išbraukta.
Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 

paskyrimas
1. Perleidžiamosiomis žvejybos 
koncesijomis suteikiama teisė naudotis 
pagal 29 straipsnio 1 dalį paskirtomis 
individualiomis žvejybos galimybėmis.
2. Kiekviena valstybė narė, remdamasi
skaidriais kriterijais, skiria 
perleidžiamąsias kiekvienų išteklių ar 
išteklių grupės, kurių žvejybos galimybės 
paskirtos pagal 16 straipsnį, išskyrus 
žvejybos galimybes, paskirtas pagal 
tausios žuvininkystės susitarimus, 
žvejybos koncesijas.
3. Valstybės narės, skirdamos 
perleidžiamąsias mišriosios žvejybos 
koncesijas, atsižvelgia į tikėtiną tokią 
žvejybą vykdančių laivų sužvejoto kiekio 
sudėtį.
4. Perleidžiamąsias žvejybos koncesijas 
valstybė narė gali skirti tik su jos vėliava 
plaukiojančio žvejybos laivo savininkui 
arba fiziniams ar juridiniams asmenims, 
kad jos būtų naudojamos žvejojant tokiu 
laivu. Perleidžiamosios žvejybos 
koncesijos gali būti sujungtos į krūvą, kad 
jomis galėtų bendrai naudotis fiziniai ar 
juridiniai asmenys arba pripažintos 
gamintojų organizacijos. Valstybės narės, 
remdamosi skaidriais ir nešališkais 
kriterijais, gali nustatyti reikalavimus, 
kuriuos reikia atitikti, norint gauti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų.
5. Valstybės narės gali apriboti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
galiojimo laikotarpį iki ne mažiau kaip 
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15 metų, kad vėliau jos galėtų būti 
perskirstytos. Jei valstybės narės 
neapribojo perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų galiojimo laikotarpio, jos gali 
atšaukti koncesijas, pranešdamos apie tai 
ne vėliau kaip prieš 15 metų.
6. Atšaukti perleidžiamąsias žvejybos 
koncesijas valstybės narės gali ir vėliau 
apie tai pranešusios, jei nustatoma, kad 
koncesijų turėtojas padarė sunkų 
pažeidimą. Koncesijos atšaukiamos 
nuodugniai laikantis bendros 
žuvininkystės politikos, proporcingumo 
principo ir, jei būtina, nedelsiant.
7. Nepaisydamos šio straipsnio 5 ir 6 dalių 
nuostatų, valstybės narės gali atšaukti 
perleidžiamąsias žvejybos koncesijas, jei 
trejus metus iš eilės nebuvo panaudotos 
žvejybos laivo veiklai.

Or. en

Pakeitimas 1855
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28 straipsnis Išbraukta.
Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 

paskyrimas
1. Perleidžiamosiomis žvejybos 
koncesijomis suteikiama teisė naudotis 
pagal 29 straipsnio 1 dalį paskirtomis 
individualiomis žvejybos galimybėmis.
2. Kiekviena valstybė narė, remdamasi 
skaidriais kriterijais, skiria 
perleidžiamąsias kiekvienų išteklių ar 
išteklių grupės, kurių žvejybos galimybės 
paskirtos pagal 16 straipsnį, išskyrus 
žvejybos galimybes, paskirtas pagal 
tausios žuvininkystės susitarimus, 
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žvejybos koncesijas.
3. Valstybės narės, skirdamos 
perleidžiamąsias mišriosios žvejybos 
koncesijas, atsižvelgia į tikėtiną tokią 
žvejybą vykdančių laivų sužvejoto kiekio 
sudėtį.
4. Perleidžiamąsias žvejybos koncesijas 
valstybė narė gali skirti tik su jos vėliava 
plaukiojančio žvejybos laivo savininkui 
arba fiziniams ar juridiniams asmenims, 
kad jos būtų naudojamos žvejojant tokiu 
laivu. Perleidžiamosios žvejybos 
koncesijos gali būti sujungtos į krūvą, kad 
jomis galėtų bendrai naudotis fiziniai ar 
juridiniai asmenys arba pripažintos 
gamintojų organizacijos. Valstybės narės, 
remdamosi skaidriais ir nešališkais 
kriterijais, gali nustatyti reikalavimus, 
kuriuos reikia atitikti, norint gauti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų.
5. Valstybės narės gali apriboti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
galiojimo laikotarpį iki ne mažiau kaip 
15 metų, kad vėliau jos galėtų būti 
perskirstytos. Jei valstybės narės 
neapribojo perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų galiojimo laikotarpio, jos gali 
atšaukti koncesijas, pranešdamos apie tai 
ne vėliau kaip prieš 15 metų.
6. Atšaukti perleidžiamąsias žvejybos 
koncesijas valstybės narės gali ir vėliau 
apie tai pranešusios, jei nustatoma, kad 
koncesijų turėtojas padarė sunkų 
pažeidimą. Koncesijos atšaukiamos 
nuodugniai laikantis bendros 
žuvininkystės politikos, proporcingumo 
principo ir, jei būtina, nedelsiant.
7. Nepaisydamos šio straipsnio 5 ir 6 dalių 
nuostatų, valstybės narės gali atšaukti 
perleidžiamąsias žvejybos koncesijas, jei 
trejus metus iš eilės nebuvo panaudotos 
žvejybos laivo veiklai.

Or. fr
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Pakeitimas 1856
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28 straipsnis Išbraukta.
Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 

paskyrimas
1. Perleidžiamosiomis žvejybos 
koncesijomis suteikiama teisė naudotis 
pagal 29 straipsnio 1 dalį paskirtomis 
individualiomis žvejybos galimybėmis.
2. Kiekviena valstybė narė, remdamasi 
skaidriais kriterijais, skiria 
perleidžiamąsias kiekvienų išteklių ar 
išteklių grupės, kurių žvejybos galimybės 
paskirtos pagal 16 straipsnį, išskyrus 
žvejybos galimybes, paskirtas pagal 
tausios žuvininkystės susitarimus, 
žvejybos koncesijas.
3. Valstybės narės, skirdamos 
perleidžiamąsias mišriosios žvejybos 
koncesijas, atsižvelgia į tikėtiną tokią 
žvejybą vykdančių laivų sužvejoto kiekio 
sudėtį. 
4. Perleidžiamąsias žvejybos koncesijas 
valstybė narė gali skirti tik su jos vėliava 
plaukiojančio žvejybos laivo savininkui 
arba fiziniams ar juridiniams asmenims, 
kad jos būtų naudojamos žvejojant tokiu 
laivu. Perleidžiamosios žvejybos 
koncesijos gali būti sujungtos į krūvą, kad 
jomis galėtų bendrai naudotis fiziniai ar 
juridiniai asmenys arba pripažintos 
gamintojų organizacijos. Valstybės narės, 
remdamosi skaidriais ir nešališkais 
kriterijais, gali nustatyti reikalavimus, 
kuriuos reikia atitikti, norint gauti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų. 
5. Valstybės narės gali apriboti 
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perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
galiojimo laikotarpį iki ne mažiau kaip 
15 metų, kad vėliau jos galėtų būti 
perskirstytos. Jei valstybės narės 
neapribojo perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų galiojimo laikotarpio, jos gali 
atšaukti koncesijas, pranešdamos apie tai 
ne vėliau kaip prieš 15 metų. 
6. Atšaukti perleidžiamąsias žvejybos 
koncesijas valstybės narės gali ir vėliau 
apie tai pranešusios, jei nustatoma, kad 
koncesijų turėtojas padarė sunkų 
pažeidimą. Koncesijos atšaukiamos 
nuodugniai laikantis bendros 
žuvininkystės politikos, proporcingumo 
principo ir, jei būtina, nedelsiant. 
7. Nepaisydamos šio straipsnio 5 ir 6 dalių 
nuostatų, valstybės narės gali atšaukti 
perleidžiamąsias žvejybos koncesijas, jei 
trejus metus iš eilės nebuvo panaudotos 
žvejybos laivo veiklai.

Or. pt

Pakeitimas 1857
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
paskyrimas

Žvejybos galimybių paskirstymas

Or. en

Pakeitimas 1858
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Perleidžiamosiomis žvejybos 
koncesijomis suteikiama teisė naudotis 
pagal 29 straipsnio 1 dalį paskirtomis 
individualiomis žvejybos galimybėmis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1859
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Perleidžiamosiomis žvejybos 
koncesijomis suteikiama teisė naudotis 
pagal 29 straipsnio 1 dalį paskirtomis 
individualiomis žvejybos galimybėmis.

1. Perleidžiamosiomis žvejybos 
koncesijomis suteikiama teisė naudotis 
pagal 29 straipsnio 1 dalį paskirtomis 
individualiomis, bendrosiomis ar 
grupinėmis žvejybos galimybėmis, 
kurioms valstybė narė nusprendė taikyti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemą.

Or. en

Pakeitimas 1860
Guido Milana

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Perleidžiamosiomis žvejybos 
koncesijomis suteikiama teisė naudotis 
pagal 29 straipsnio 1 dalį paskirtomis 
individualiomis žvejybos galimybėmis.

1. Žvejybos koncesijomis suteikiama teisė 
naudotis pagal 29 straipsnio 1 dalį
valstybės narės paskirtomis 
individualiomis žvejybos galimybėmis.

Or. it
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Pakeitimas 1861
Pat the Cope Gallagher

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Perleidžiamosiomis žvejybos 
koncesijomis suteikiama teisė naudotis 
pagal 29 straipsnio 1 dalį paskirtomis 
individualiomis žvejybos galimybėmis.

1. Perleidžiamosiomis žvejybos 
koncesijomis gali būti suteikiama teisė 
naudotis pagal 29 straipsnio 1 dalį 
paskirtomis individualiomis žvejybos 
galimybėmis.

Or. en

Pagrindimas

Privalomos perleidžiamosios žvejybos kvotos galėtų kelti didelę grėsmę mažoms pakrantės 
žvejybos bendruomenėms ir nepadėtų spręsti žvejybos struktūrinės pernelyg didelių pajėgumų 
problemos.

Pakeitimas 1862
Guido Milana

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė, remdamasi 
skaidriais kriterijais, skiria 
perleidžiamąsias kiekvienų išteklių ar 
išteklių grupės, kurių žvejybos galimybės 
paskirtos pagal 16 straipsnį, išskyrus 
žvejybos galimybes, paskirtas pagal 
tausios žuvininkystės susitarimus, 
žvejybos koncesijas.

Išbraukta.

Or. it
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Pakeitimas 1863
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė, remdamasi 
skaidriais kriterijais, skiria 
perleidžiamąsias kiekvienų išteklių ar 
išteklių grupės, kurių žvejybos galimybės 
paskirtos pagal 16 straipsnį, išskyrus 
žvejybos galimybes, paskirtas pagal tausios 
žuvininkystės susitarimus, žvejybos 
koncesijas.

2. Kiekviena valstybė narė, kuri 
nusprendžia taikyti perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų sistemą, remdamasi 
skaidriais kriterijais, skiria 
perleidžiamąsias kiekvienų išteklių ar 
išteklių grupės, kurių žvejybos galimybės 
paskirtos pagal 16 straipsnį, išskyrus 
žvejybos galimybes, paskirtas pagal tausios 
žuvininkystės susitarimus, žvejybos 
koncesijas. Taryba ir Parlamentas nustato 
skaidrumo kriterijus, kurie viešai 
skelbiami ir apima šiuos aspektus, bet jais 
neapsiriboja:
(a) selektyvesnių žvejybos metodų, įrangos 
ir praktikos su maža priegauda ir 
nedideliu poveikiu jūrų ekosistemai, 
naudojimą;
(b) pažangą, pasiektą laikantis bendros 
žuvininkystės politikos taisyklių ir ES 
aplinkosaugos reikalavimų, taip pat 
laikantis laimikio ir (arba) žvejybos 
pastangų ribų, nustatytų pagal mokslines 
rekomendacijas;
(c) didesnio, geros kokybės užimtumo 
užtikrinimą, jeigu tai neturės neigiamo 
poveikio aplinkai;
(d) laivų ir žvejybos metodų, kuriuos 
taikant suvartojama mažai kuro ir kurie 
yra efektyvūs energijos suvartojimo 
aspektu, naudojimą; taip pat
(e) vaizdo stebėjimo ar lygiavertės 
elektroninio stebėjimo įrangos naudojimą,
(f) darbo sąlygas, kurios atitinka 
susijusius tarptautinius standartus, visų 
pirma Tarptautinės darbo organizacijos 
2007 m. Darbo žvejybos sektoriuje 
konvenciją;
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(f) nurodytas gamybos apimtis per ne 
mažiau kaip trejus praėjusius metus.

Or. en

Pakeitimas 1864
Pat the Cope Gallagher

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė, remdamasi 
skaidriais kriterijais, skiria
perleidžiamąsias kiekvienų išteklių ar 
išteklių grupės, kurių žvejybos galimybės 
paskirtos pagal 16 straipsnį, išskyrus 
žvejybos galimybes, paskirtas pagal tausios 
žuvininkystės susitarimus, žvejybos 
koncesijas.

2. Kiekviena valstybė narė, remdamasi 
skaidriais kriterijais, gali skirti
perleidžiamąsias kiekvienų išteklių ar 
išteklių grupės, kurių žvejybos galimybės 
paskirtos pagal 16 straipsnį, išskyrus 
žvejybos galimybes, paskirtas pagal tausios 
žuvininkystės susitarimus, žvejybos 
koncesijas.

Or. en

Pagrindimas

Privalomos perleidžiamosios žvejybos kvotos galėtų kelti didelę grėsmę mažoms pakrantės 
žvejybos bendruomenėms ir nepadėtų spręsti žvejybos struktūrinės pernelyg didelių pajėgumų 
problemos.

Pakeitimas 1865
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė, remdamasi 
skaidriais kriterijais, skiria
perleidžiamąsias kiekvienų išteklių ar 
išteklių grupės, kurių žvejybos galimybės 
paskirtos pagal 16 straipsnį, išskyrus
žvejybos galimybes, paskirtas pagal 

2. Kiekviena valstybė narė, remdamasi
nešališkais, skaidriais ir objektyviais 
aplinkos apsaugos ir socialiniais
kriterijais, nurodytais 36 a straipsnyje,
skiria kiekvienų išteklių ar išteklių grupės, 
kurių žvejybos galimybės paskirtos pagal 
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tausios žuvininkystės susitarimus, 
žvejybos koncesijas.

16 straipsnį, žvejybos galimybes.

Or. en

Pakeitimas 1866
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė, remdamasi 
skaidriais kriterijais, skiria
perleidžiamąsias kiekvienų išteklių ar 
išteklių grupės, kurių žvejybos galimybės 
paskirtos pagal 16 straipsnį, išskyrus 
žvejybos galimybes, paskirtas pagal tausios 
žuvininkystės susitarimus, žvejybos 
koncesijas.

2. Kiekviena valstybė narė, taikydama 
atvirą procedūrą ir remdamasi skaidriais
tinkamumo kriterijais, gali skirti
perleidžiamąsias kiekvienų išteklių ar 
išteklių grupės, kurių žvejybos galimybės 
paskirtos pagal 16 straipsnį, išskyrus 
žvejybos galimybes, paskirtas pagal tausios 
žuvininkystės susitarimus, žvejybos 
koncesijas.

Or. es

Pakeitimas 1867
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė, remdamasi 
skaidriais kriterijais, skiria 
perleidžiamąsias kiekvienų išteklių ar 
išteklių grupės, kurių žvejybos galimybės 
paskirtos pagal 16 straipsnį, išskyrus 
žvejybos galimybes, paskirtas pagal tausios 
žuvininkystės susitarimus, žvejybos
koncesijas.

2. Valstybės narės per regionų 
patariamąsias tarybas bendradarbiauja su 
regioninių institucijų atstovais ir 
žuvininkystės pramone rengdamos 
skaidrius kiekvienų išteklių ar išteklių 
grupės, kurių žvejybos galimybės paskirtos 
pagal šio reglamento nuostatas, išskyrus 
žvejybos galimybes, paskirtas pagal tausios 
žuvininkystės susitarimus, perleidžiamųjų
žvejybos koncesijų kriterijus.
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Or. es

Pakeitimas 1868
Guido Milana

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės, skirdamos 
perleidžiamąsias mišriosios žvejybos 
koncesijas, atsižvelgia į tikėtiną tokią 
žvejybą vykdančių laivų sužvejoto kiekio 
sudėtį.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 1869
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės, skirdamos 
perleidžiamąsias mišriosios žvejybos 
koncesijas, atsižvelgia į tikėtiną tokią 
žvejybą vykdančių laivų sužvejoto kiekio 
sudėtį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1870
Dolores García-Hierro Caraballo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės, skirdamos 
perleidžiamąsias mišriosios žvejybos 
koncesijas, atsižvelgia į tikėtiną tokią 
žvejybą vykdančių laivų sužvejoto kiekio 
sudėtį.

3. Valstybės narės, skirdamos 
perleidžiamąsias mišriosios žvejybos 
koncesijas, atsižvelgia į tikėtiną tokią 
žvejybą vykdančių laivų sužvejoto kiekio 
sudėtį, kurią nustato ŽMTEK 
(Žuvininkystės mokslo, technikos ir 
ekonomikos komitetas) kartu su 
žuvininkystės pramone, atstovaujama 
regiono patariamųjų tarybų.

Or. es

Pakeitimas 1871
Carmen Fraga Estévez

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės, skirdamos
perleidžiamąsias mišriosios žvejybos
koncesijas, atsižvelgia į tikėtiną tokią 
žvejybą vykdančių laivų sužvejoto kiekio
sudėtį.

3. Skirdama perleidžiamąsias mišriosios 
žvejybos galimybes, nustatydama žvejybos 
galimybes pagal Sutarties 43 straipsnio 
3 dalį Taryba atsižvelgia į faktinę 
valstybių narių laivynų sužvejotų kiekių
sudėtį.

Or. es

Pakeitimas 1872
Pat the Cope Gallagher

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės, skirdamos 
perleidžiamąsias mišriosios žvejybos 
koncesijas, atsižvelgia į tikėtiną tokią 
žvejybą vykdančių laivų sužvejoto kiekio 

3. Valstybės narės, skirdamos 
perleidžiamąsias mišriosios žvejybos 
koncesijas, gali atsižvelgti į tikėtiną tokią 
žvejybą vykdančių laivų sužvejoto kiekio 
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sudėtį. sudėtį.

Or. en

Pagrindimas

Privalomos perleidžiamosios žvejybos kvotos galėtų kelti didelę grėsmę mažoms pakrantės 
žvejybos bendruomenėms ir nepadėtų spręsti žvejybos struktūrinės pernelyg didelių pajėgumų 
problemos.

Pakeitimas 1873
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės, skirdamos 
perleidžiamąsias mišriosios žvejybos 
koncesijas, atsižvelgia į tikėtiną tokią 
žvejybą vykdančių laivų sužvejoto kiekio
sudėtį.

3. Valstybės narės, skirdamos 
perleidžiamąsias mišriosios žvejybos 
koncesijas, atsižvelgia į Žuvininkystės 
mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto 
nuomonę ir tariasi su regiono 
patariamosiomis tarybomis dėl tikėtinos
tokią žvejybą vykdančių laivų sužvejoto 
kiekio sudėties.

Or. es

Pakeitimas 1874
Dolores García-Hierro Caraballo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Perleidžiamąsias žvejybos koncesijas 
valstybė narė gali skirti tik su jos vėliava 
plaukiojančio žvejybos laivo savininkui 
arba fiziniams ar juridiniams asmenims, 
kad jos būtų naudojamos žvejojant tokiu 
laivu. Perleidžiamosios žvejybos 
koncesijos gali būti sujungtos į krūvą, kad 

Išbraukta.
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jomis galėtų bendrai naudotis fiziniai ar 
juridiniai asmenys arba pripažintos 
gamintojų organizacijos. Valstybės narės, 
remdamosi skaidriais ir nešališkais 
kriterijais, gali nustatyti reikalavimus, 
kuriuos reikia atitikti, norint gauti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų.

Or. es

Pakeitimas 1875
Guido Milana

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 1876
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1877
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Žvejybos galimybes valstybė narė gali 
skirti tik su jos vėliava plaukiojančiam
žvejybos laivui.

Or. en

Pakeitimas 1878
Antolín Sánchez Presedo
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Perleidžiamąsias žvejybos koncesijas 
valstybė narė gali skirti su jos vėliava 
plaukiojančio žvejybos laivo savininkui 
arba fiziniams ar juridiniams asmenims,
kurių pagrindinė veikla yra žvejyba, kad 
jos būtų naudojamos žvejojant tokiu laivu.
Perleidžiamosios žvejybos koncesijos gali 
būti sujungtos į krūvą, kad jomis galėtų 
bendrai naudotis fiziniai ar juridiniai 
asmenys, kurių pagrindinė veikla yra 
žvejyba, arba pripažintos gamintojų 
organizacijos. Valstybės narės, remdamosi 
skaidriais ir nešališkais kriterijais, gali 
nustatyti reikalavimus, kuriuos reikia 
atitikti, norint gauti perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų. Jos gali visų pirma 
reikalauti pateikti informaciją apie 
ankstesnius sugautų žuvų kiekius ir apie 
tai, kaip laikytasi taisyklių, nustatyti kvotų 
koncentracijos limitą, numatyti specialią 
5 proc. kvotą naujiems dalyviams ir 
atsižvelgti į koncesijų socialinį ir 
ekonominį poveikį.

Or. es

Pakeitimas 1879
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybė narė, paskirstydama jai 
skirtas žvejybos galimybes, gali numatyti 
paskatas žvejybos laivams, naudojantiems 
selektyvius žvejybos įrankius, kurie 
padeda išvengti nepageidaujamų žuvų 
sužvejojimo, arba naudojantiems mažesnį 
poveikį aplinkai darančius žvejybos 
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metodus, ir, inter alia, sunaudojančius 
mažiau energijos ir turinčius mažesnį 
žalingą poveikį buveinėms.

Or. en

Pakeitimas 1880
Guido Milana

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės gali apriboti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
galiojimo laikotarpį iki ne mažiau kaip 
15 metų, kad vėliau jos galėtų būti 
perskirstytos. Jei valstybės narės 
neapribojo perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų galiojimo laikotarpio, jos gali 
atšaukti koncesijas, pranešdamos apie tai 
ne vėliau kaip prieš 15 metų.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 1881
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės gali apriboti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
galiojimo laikotarpį iki ne mažiau kaip 
15 metų, kad vėliau jos galėtų būti 
perskirstytos. Jei valstybės narės 
neapribojo perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų galiojimo laikotarpio, jos gali 
atšaukti koncesijas, pranešdamos apie tai 
ne vėliau kaip prieš 15 metų.

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Tai turėtų būti palikta valstybių narių kompetencijai.

Pakeitimas 1882
Dolores García-Hierro Caraballo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės gali apriboti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
galiojimo laikotarpį iki ne mažiau kaip
15 metų, kad vėliau jos galėtų būti 
perskirstytos. Jei valstybės narės 
neapribojo perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų galiojimo laikotarpio, jos gali 
atšaukti koncesijas, pranešdamos apie tai 
ne vėliau kaip prieš 15 metų.

5. Valstybės narės gali apriboti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
galiojimo laikotarpį iki ne mažiau kaip
30 metų, kad vėliau jos galėtų būti 
perskirstytos. Jei valstybės narės 
neapribojo perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų galiojimo laikotarpio, jos gali 
atšaukti koncesijas, pranešdamos apie tai 
ne vėliau kaip prieš 30 metų.

Or. es

Pakeitimas 1883
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės gali apriboti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
galiojimo laikotarpį iki ne mažiau kaip
15 metų, kad vėliau jos galėtų būti 
perskirstytos. Jei valstybės narės 
neapribojo perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų galiojimo laikotarpio, jos gali 
atšaukti koncesijas, pranešdamos apie tai 
ne vėliau kaip prieš 15 metų.

5. Valstybės narės gali apriboti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
galiojimo laikotarpį iki ne mažiau kaip
10 metų, kad vėliau jos galėtų būti 
perskirstytos. Jei valstybės narės 
neapribojo perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų galiojimo laikotarpio, jos gali 
atšaukti koncesijas, pranešdamos apie tai 
ne vėliau kaip prieš 10 metų.
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Or. en

Pakeitimas 1884
Carmen Fraga Estévez

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės gali apriboti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
galiojimo laikotarpį iki ne mažiau kaip 
15 metų, kad vėliau jos galėtų būti 
perskirstytos. Jei valstybės narės 
neapribojo perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų galiojimo laikotarpio, jos gali 
atšaukti koncesijas, pranešdamos apie tai 
ne vėliau kaip prieš 15 metų.

5. Valstybės narės gali apriboti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
galiojimo laikotarpį, kad vėliau jos galėtų 
būti perskirstytos.

Or. es

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų pačios turėti galimybę nustatyti perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
galiojimo laikotarpį, remdamosi savo ankstesne patirtimi ir planais.

Pakeitimas 1885
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės gali apriboti
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
galiojimo laikotarpį iki ne mažiau kaip
15 metų, kad vėliau jos galėtų būti 
perskirstytos. Jei valstybės narės 
neapribojo perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų galiojimo laikotarpio, jos gali 
atšaukti koncesijas, pranešdamos apie tai 
ne vėliau kaip prieš 15 metų.

5. Valstybės narės apriboja perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų galiojimo laikotarpį iki 
ne daugiau kaip penkerių metų, kad vėliau 
jos galėtų būti perskirstytos. Jei valstybės 
narės neapribojo perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų galiojimo laikotarpio, jos gali 
atšaukti koncesijas, pranešdamos apie tai 
ne vėliau kaip prieš penkerius metus.
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Or. en

Pakeitimas 1886
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės gali apriboti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
galiojimo laikotarpį iki ne mažiau kaip 
15 metų, kad vėliau jos galėtų būti 
perskirstytos. Jei valstybės narės
neapribojo perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų galiojimo laikotarpio, jos gali 
atšaukti koncesijas, pranešdamos apie tai 
ne vėliau kaip prieš 15 metų.

5. Jei valstybės narės sukuria naujas
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų
sistemas, jos apriboja jų galiojimo 
laikotarpį.

Or. en

Pakeitimas 1887
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės gali apriboti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
galiojimo laikotarpį iki ne mažiau kaip 
15 metų, kad vėliau jos galėtų būti 
perskirstytos. Jei valstybės narės 
neapribojo perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų galiojimo laikotarpio, jos gali 
atšaukti koncesijas, pranešdamos apie tai 
ne vėliau kaip prieš 15 metų.

5. Valstybės narės gali apriboti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
galiojimo laikotarpį iki ne mažiau kaip 
15 metų, kad vėliau jos galėtų būti 
perskirstytos. Jei valstybės narės 
neapribojo perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų galiojimo laikotarpio, laikoma, 
kad jos suteikiamos 15 metų laikotarpiui, 
neskaitant laikotarpių prieš įsigaliojant 
šiam reglamentui.

Or. es
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Pakeitimas 1888
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės gali apriboti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
galiojimo laikotarpį iki ne mažiau kaip 
15 metų, kad vėliau jos galėtų būti 
perskirstytos. Jei valstybės narės 
neapribojo perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų galiojimo laikotarpio, jos gali 
atšaukti koncesijas, pranešdamos apie tai 
ne vėliau kaip prieš 15 metų.

5. Valstybės narės gali apriboti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
galiojimo laikotarpį iki ne mažiau kaip 
15 metų, kad vėliau jos galėtų būti 
perskirstytos. Jei valstybės narės 
neapribojo perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų galiojimo laikotarpio, jos gali 
atšaukti koncesijas, pranešdamos apie tai 
ne vėliau kaip prieš 15 metų.

Or. es

Pakeitimas 1889
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Jokiomis aplinkybėmis perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų sistemos negalioja ne 
Sąjungos vandenyse.

Or. en

Pakeitimas 1890
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Kadangi priėmus šias priemones įvyks 
pokyčių žvejybos pramonėje, bus teikiama 
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pagalba dėl laikino ar nuolatinio žvejybos 
veiklos sustabdymo siekiant padėti 
sureguliuoti laivyno pajėgumus. 

Or. es

Pakeitimas 1891
Dolores García-Hierro Caraballo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Atšaukti perleidžiamąsias žvejybos 
koncesijas valstybės narės gali ir vėliau 
apie tai pranešusios, jei nustatoma, kad 
koncesijų turėtojas padarė sunkų 
pažeidimą. Koncesijos atšaukiamos 
nuodugniai laikantis bendros 
žuvininkystės politikos, proporcingumo 
principo ir, jei būtina, nedelsiant.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1892
Guido Milana

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Atšaukti perleidžiamąsias žvejybos 
koncesijas valstybės narės gali ir vėliau 
apie tai pranešusios, jei nustatoma, kad 
koncesijų turėtojas padarė sunkų 
pažeidimą. Koncesijos atšaukiamos 
nuodugniai laikantis bendros 
žuvininkystės politikos, proporcingumo 
principo ir, jei būtina, nedelsiant.

Išbraukta.

Or. it
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Pakeitimas 1893
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Atšaukti perleidžiamąsias žvejybos 
koncesijas valstybės narės gali ir vėliau 
apie tai pranešusios, jei nustatoma, kad 
koncesijų turėtojas padarė sunkų 
pažeidimą. Koncesijos atšaukiamos 
nuodugniai laikantis bendros 
žuvininkystės politikos, proporcingumo 
principo ir, jei būtina, nedelsiant.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tai turėtų būti palikta valstybių narių kompetencijai.

Pakeitimas 1894
Carmen Fraga Estévez

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Atšaukti perleidžiamąsias žvejybos 
koncesijas valstybės narės gali ir vėliau 
apie tai pranešusios, jei nustatoma, kad 
koncesijų turėtojas padarė sunkų 
pažeidimą. Koncesijos atšaukiamos 
nuodugniai laikantis bendros žuvininkystės 
politikos, proporcingumo principo ir, jei 
būtina, nedelsiant.

6. Atšaukti perleidžiamąsias žvejybos 
koncesijas valstybės narės gali ir tuo 
atveju, jei nustatoma, kad koncesijų 
turėtojas padarė sunkų pažeidimą.
Koncesijos atšaukiamos nuodugniai 
laikantis bendros žuvininkystės politikos, 
proporcingumo principo ir, jei būtina, 
nedelsiant.

Or. es
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Pagrindimas

Suderinama su 28 straipsnio 5 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 1895
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Atšaukti perleidžiamąsias žvejybos 
koncesijas valstybės narės gali ir vėliau 
apie tai pranešusios, jei nustatoma, kad 
koncesijų turėtojas padarė sunkų 
pažeidimą. Koncesijos atšaukiamos 
nuodugniai laikantis bendros žuvininkystės 
politikos, proporcingumo principo ir, jei 
būtina, nedelsiant.

6. Valstybės narės atšaukia
perleidžiamąsias žvejybos koncesijas ir 
vėliau apie tai pranešusios, jei nustatoma, 
kad koncesijų turėtojas padarė sunkų 
pažeidimą. Koncesijos atšaukiamos 
nuodugniai laikantis bendros žuvininkystės 
politikos, proporcingumo principo ir, jei 
būtina, nedelsiant.

Or. en

Pakeitimas 1896
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Atšaukti perleidžiamąsias žvejybos 
koncesijas valstybės narės gali ir vėliau 
apie tai pranešusios, jei nustatoma, kad 
koncesijų turėtojas padarė sunkų 
pažeidimą. Koncesijos atšaukiamos 
nuodugniai laikantis bendros žuvininkystės 
politikos, proporcingumo principo ir, jei 
būtina, nedelsiant.

6. Valstybės narės atšaukia
perleidžiamąsias žvejybos koncesijas
(sprendimas įsigalioja nedelsiant), jei 
nustatoma, kad koncesijų turėtojas padarė 
sunkų pažeidimą arba jei labai sumažėja 
išteklių ar pablogėja ekosistemos būklė.
Koncesijos atšaukiamos nuodugniai 
laikantis bendros žuvininkystės politikos, 
proporcingumo principo ir, jei būtina, 
nedelsiant.

Or. en
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Pakeitimas 1897
Luis Manuel Capoulas Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Atšaukti perleidžiamąsias žvejybos 
koncesijas valstybės narės gali ir vėliau 
apie tai pranešusios, jei nustatoma, kad 
koncesijų turėtojas padarė sunkų 
pažeidimą. Koncesijos atšaukiamos 
nuodugniai laikantis bendros žuvininkystės 
politikos, proporcingumo principo ir, jei 
būtina, nedelsiant.

6. Atšaukti žvejybos koncesijas valstybės 
narės gali ir vėliau apie tai pranešusios, jei 
nustatoma, kad koncesijų turėtojas padarė 
sunkų pažeidimą. Koncesijos atšaukiamos 
nuodugniai laikantis bendros žuvininkystės 
politikos, proporcingumo principo ir, jei 
būtina, nedelsiant.

Or. pt

Pakeitimas 1898
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Atšaukti perleidžiamąsias žvejybos
koncesijas valstybės narės gali ir vėliau 
apie tai pranešusios, jei nustatoma, kad
koncesijų turėtojas padarė sunkų 
pažeidimą. Koncesijos atšaukiamos 
nuodugniai laikantis bendros žuvininkystės 
politikos, proporcingumo principo ir, jei 
būtina, nedelsiant.

6. Atšaukti žvejybos galimybes valstybės 
narės gali ir tuo atveju, jei nustatoma, kad 
turėtojas padarė sunkų pažeidimą.
Koncesijos atšaukiamos nuodugniai 
laikantis bendros žuvininkystės politikos, 
proporcingumo principo ir, jei būtina, 
nedelsiant.

Or. en

Pakeitimas 1899
Carmen Fraga Estévez
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Šiame straipsnyje nurodyta prievolė turėtų būti palikta kiekvienos valstybės narės 
kompetencijai.

Pakeitimas 1900
Guido Milana

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 1901
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Nepaisydamos šio straipsnio 5 ir 6 dalių 
nuostatų, valstybės narės gali atšaukti 

Išbraukta.
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perleidžiamąsias žvejybos koncesijas, jei 
trejus metus iš eilės nebuvo panaudotos 
žvejybos laivo veiklai.

Or. en

Pagrindimas

Tai turėtų būti palikta valstybių narių kompetencijai.

Pakeitimas 1902
Dolores García-Hierro Caraballo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

7. Nepaisydamos šio straipsnio 5 ir 6 dalių 
nuostatų, valstybės narės gali atšaukti 
perleidžiamąsias žvejybos koncesijas, jei
jos trejus metus iš eilės (arba penkerius 
metus tinkamai pagrįstais atvejais)
nebuvo panaudotos žvejybos laivo veiklai.
Žvejybos galimybių perleidimas vienam ar 
keliems kitiems laivams vykdomas taip pat 
kaip tų galimybių panaudojimas.

Or. es

Pakeitimas 1903
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 1904
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

7. Valstybės narės gali atšaukti ir perskirti
žvejybos galimybes, kurios trejus metus iš 
eilės nebuvo panaudotos.

Or. en

Pakeitimas 1905
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 1906
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnio 7 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 1907
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Žvejybos laivai imasi žvejybos veiklos 
tik tada, kai turi pakankamai individualių 
žvejybos galimybių visam potencialiam 
sužvejotam kiekiui.

Or. en

Pakeitimas 1908
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 28 straipsnio 7 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b. Valstybės narės gali nustatyti mokestį 
už naudojimąsi individualiomis žvejybos 
galimybėmis, skirtą su žuvininkystės 
valdymu susijusioms išlaidoms padengti.

Or. en
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Pakeitimas 1909
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. Tsoukalas, Jim
Higgins, Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Ana Miranda, João 
Ferreira, Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 29 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 1910
Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 29 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29 straipsnis Išbraukta.
Individualių žvejybos galimybių 

paskyrimas
1. Individualias žvejybos galimybes 
28 straipsnyje nurodytų perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų turėtojams valstybės 
narės skiria, atsižvelgdamos į žvejybos 
galimybes, paskirtas valstybėms narėms 
arba nustatytas valdymo planuose, kurias 
valstybės narės priėmė pagal Reglamento 
(EB) Nr. 1967/2006 19 straipsnį.
2. Valstybės narės nustato tų rūšių, kurių 
žvejybos galimybių nėra nustačiusi taryba, 
žvejybos galimybes, kurios, remiantis 
patikimiausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, gali būti skiriamos su 
jų vėliavomis plaukiojantiems laivams.
3. Žvejybos laivai imtis žvejybos veiklos tik 
tada, kai turi pakankamai individualių 
žvejybos galimybių visam potencialiam 
sužvejotam kiekiui.
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4. Valstybės narės gali rezervuoti iki 5 % 
žvejybos galimybių. Jos nustato tikslus ir 
skaidrius kriterijus, kuriais remiantis būtų 
paskirtos šios rezervinės žvejybos 
galimybės. Tos žvejybos galimybės gali 
būti paskirtos tik teisėtiems 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
turėtojams, nurodytiems 28 straipsnio 
4 dalyje.
5. Valstybė narė, pagal 28 straipsnio 
nuostatas skirdama perleidžiamąsias 
žvejybos koncesijas ir pagal šio straipsnio 
1 dalį skirdama žvejybos galimybes, gali 
neviršydama jei paskirtų žvejybos 
galimybių numatyti paskatas žvejybos 
laivams, naudojantiems selektyvius 
žvejybos įrankius, kurie padeda išvengti 
nepageidaujamų žuvų sužvejojimo.
6. Valstybės narės gali nustatyti mokestį 
už naudojimąsi individualiomis žvejybos 
galimybėmis, skirtą su žuvininkystės 
valdymu susijusioms išlaidoms padengti.

Or. fr

Pakeitimas 1911
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 29 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29 straipsnis Išbraukta.
Individualių žvejybos galimybių 

paskyrimas
1. Individualias žvejybos galimybes 
28 straipsnyje nurodytų perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų turėtojams valstybės 
narės skiria, atsižvelgdamos į žvejybos 
galimybes, paskirtas valstybėms narėms 
arba nustatytas valdymo planuose, kurias 
valstybės narės priėmė pagal Reglamento 
(EB) Nr. 1967/2006 19 straipsnį.
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2. Valstybės narės nustato tų rūšių, kurių 
žvejybos galimybių nėra nustačiusi taryba, 
žvejybos galimybes, kurios, remiantis 
patikimiausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, gali būti skiriamos su 
jų vėliavomis plaukiojantiems laivams.
3. Žvejybos laivai imtis žvejybos veiklos tik 
tada, kai turi pakankamai individualių 
žvejybos galimybių visam potencialiam 
sužvejotam kiekiui.
4. Valstybės narės gali rezervuoti iki 5 % 
žvejybos galimybių. Jos nustato tikslus ir 
skaidrius kriterijus, kuriais remiantis būtų 
paskirtos šios rezervinės žvejybos 
galimybės. Tos žvejybos galimybės gali 
būti paskirtos tik teisėtiems 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
turėtojams, nurodytiems 28 straipsnio 
4 dalyje.
5. Valstybė narė, pagal 28 straipsnio 
nuostatas skirdama perleidžiamąsias 
žvejybos koncesijas ir pagal šio straipsnio 
1 dalį skirdama žvejybos galimybes, gali 
neviršydama jei paskirtų žvejybos 
galimybių numatyti paskatas žvejybos 
laivams, naudojantiems selektyvius 
žvejybos įrankius, kurie padeda išvengti 
nepageidaujamų žuvų sužvejojimo.
6. Valstybės narės gali nustatyti mokestį 
už naudojimąsi individualiomis žvejybos 
galimybėmis, skirtą su žuvininkystės 
valdymu susijusioms išlaidoms padengti.

Or. en

Pakeitimas 1912
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 29 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29 straipsnis Išbraukta.
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Individualių žvejybos galimybių 
paskyrimas

1. Individualias žvejybos galimybes 
28 straipsnyje nurodytų perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų turėtojams valstybės 
narės skiria, atsižvelgdamos į žvejybos 
galimybes, paskirtas valstybėms narėms 
arba nustatytas valdymo planuose, kurias 
valstybės narės priėmė pagal Reglamento 
(EB) Nr. 1967/2006 19 straipsnį.
2. Valstybės narės nustato tų rūšių, kurių 
žvejybos galimybių nėra nustačiusi taryba, 
žvejybos galimybes, kurios, remiantis 
patikimiausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, gali būti skiriamos su 
jų vėliavomis plaukiojantiems laivams.
3. Žvejybos laivai imtis žvejybos veiklos tik 
tada, kai turi pakankamai individualių 
žvejybos galimybių visam potencialiam 
sužvejotam kiekiui.
4. Valstybės narės gali rezervuoti iki 5 % 
žvejybos galimybių. Jos nustato tikslus ir 
skaidrius kriterijus, kuriais remiantis būtų 
paskirtos šios rezervinės žvejybos 
galimybės. Tos žvejybos galimybės gali 
būti paskirtos tik teisėtiems 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
turėtojams, nurodytiems 28 straipsnio 
4 dalyje.
5. Valstybė narė, pagal 28 straipsnio 
nuostatas skirdama perleidžiamąsias 
žvejybos koncesijas ir pagal šio straipsnio 
1 dalį skirdama žvejybos galimybes, gali 
neviršydama jei paskirtų žvejybos 
galimybių numatyti paskatas žvejybos 
laivams, naudojantiems selektyvius 
žvejybos įrankius, kurie padeda išvengti 
nepageidaujamų žuvų sužvejojimo.
6. Valstybės narės gali nustatyti mokestį 
už naudojimąsi individualiomis žvejybos 
galimybėmis, skirtą su žuvininkystės 
valdymu susijusioms išlaidoms padengti.

Or. en
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Pakeitimas 1913
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 29 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29 straipsnis Išbraukta.
Individualių žvejybos galimybių 

paskyrimas
1. Individualias žvejybos galimybes 
28 straipsnyje nurodytų perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų turėtojams valstybės 
narės skiria, atsižvelgdamos į žvejybos 
galimybes, paskirtas valstybėms narėms 
arba nustatytas valdymo planuose, kurias 
valstybės narės priėmė pagal Reglamento 
(EB) Nr. 1967/2006 19 straipsnį.
2. Valstybės narės nustato tų rūšių, kurių 
žvejybos galimybių nėra nustačiusi taryba, 
žvejybos galimybes, kurios, remiantis 
patikimiausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, gali būti skiriamos su 
jų vėliavomis plaukiojantiems laivams.
3. Žvejybos laivai imtis žvejybos veiklos tik 
tada, kai turi pakankamai individualių 
žvejybos galimybių visam potencialiam 
sužvejotam kiekiui.
4. Valstybės narės gali rezervuoti iki 5 % 
žvejybos galimybių. Jos nustato tikslus ir 
skaidrius kriterijus, kuriais remiantis būtų 
paskirtos šios rezervinės žvejybos 
galimybės. Tos žvejybos galimybės gali 
būti paskirtos tik teisėtiems 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
turėtojams, nurodytiems 28 straipsnio 
4 dalyje.
5. Valstybė narė, pagal 28 straipsnio 
nuostatas skirdama perleidžiamąsias 
žvejybos koncesijas ir pagal šio straipsnio 
1 dalį skirdama žvejybos galimybes, gali 
neviršydama jei paskirtų žvejybos 
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galimybių numatyti paskatas žvejybos 
laivams, naudojantiems selektyvius 
žvejybos įrankius, kurie padeda išvengti 
nepageidaujamų žuvų sužvejojimo.
6. Valstybės narės gali nustatyti mokestį 
už naudojimąsi individualiomis žvejybos 
galimybėmis, skirtą su žuvininkystės 
valdymu susijusioms išlaidoms padengti.

Or. pt

Pakeitimas 1914
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 29 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29 straipsnis Išbraukta.
Individualių žvejybos galimybių 

paskyrimas
1. Individualias žvejybos galimybes 
28 straipsnyje nurodytų perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų turėtojams valstybės 
narės skiria, atsižvelgdamos į žvejybos 
galimybes, paskirtas valstybėms narėms 
arba nustatytas valdymo planuose, kurias 
valstybės narės priėmė pagal Reglamento 
(EB) Nr. 1967/2006 19 straipsnį.
2. Valstybės narės nustato tų rūšių, kurių 
žvejybos galimybių nėra nustačiusi taryba, 
žvejybos galimybes, kurios, remiantis 
patikimiausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, gali būti skiriamos su 
jų vėliavomis plaukiojantiems laivams.
3. Žvejybos laivai imtis žvejybos veiklos tik 
tada, kai turi pakankamai individualių 
žvejybos galimybių visam potencialiam 
sužvejotam kiekiui.
4. Valstybės narės gali rezervuoti iki 5 % 
žvejybos galimybių. Jos nustato tikslus ir 
skaidrius kriterijus, kuriais remiantis būtų 
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paskirtos šios rezervinės žvejybos 
galimybės. Tos žvejybos galimybės gali 
būti paskirtos tik teisėtiems 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
turėtojams, nurodytiems 28 straipsnio 
4 dalyje.
5. Valstybė narė, pagal 28 straipsnio 
nuostatas skirdama perleidžiamąsias 
žvejybos koncesijas ir pagal šio straipsnio 
1 dalį skirdama žvejybos galimybes, gali 
neviršydama jei paskirtų žvejybos 
galimybių numatyti paskatas žvejybos 
laivams, naudojantiems selektyvius 
žvejybos įrankius, kurie padeda išvengti 
nepageidaujamų žuvų sužvejojimo.
6. Valstybės narės gali nustatyti mokestį 
už naudojimąsi individualiomis žvejybos 
galimybėmis, skirtą su žuvininkystės 
valdymu susijusioms išlaidoms padengti.

Or. fr

Pakeitimas 1915
Dolores García-Hierro Caraballo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Individualias žvejybos galimybes 
28 straipsnyje nurodytų perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų turėtojams valstybės 
narės skiria, atsižvelgdamos į Tarybos 
skirtas kvotas ir į žvejybos galimybes, 
paskirtas valstybėms narėms arba 
nustatytas valdymo planuose, kurias 
valstybės narės priėmė pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1967/2006 
19 straipsnį. Todėl ši sistema netaikoma 
kitoms žuvų rūšims ir sritims, kurioms šie 
įpareigojimai netaikomi, o galiojantis 
santykinio pastovumo principas 
atitinkamai patikslinamas.
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Or. es

Pakeitimas 1916
Carmen Fraga Estévez

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Individualias žvejybos galimybes 
28 straipsnyje nurodytų perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų turėtojams valstybės 
narės skiria, atsižvelgdamos į žvejybos 
galimybes, paskirtas valstybėms narėms.

Or. es

Pagrindimas

Individualios žvejybos galimybės turi atitikti tas, kurias paskyrė Taryba leidžiamo sužvejoti 
kiekio ir kvotų pavidalu, todėl šie įpareigojimai neturėtų būti taikomi Viduržemio jūros 
regionui.

Pakeitimas 1917
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Neatsižvelgiant į tai, ar valstybė narė 
nusprendė taikyti perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų sistemą, individualias žvejybos 
galimybes valstybės narės skiria,
remdamosi 33 straipsniu ir taikydamos 
28 straipsnio 2 dalyje nurodytus skaidrius 
kriterijus, taip pat atsižvelgdamos į 
žvejybos galimybes, paskirtas valstybėms 
narėms arba nustatytas valdymo planuose, 
kurias valstybės narės priėmė pagal 
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Reglamento (EB) Nr. 1967/2006 
19 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 1918
Guido Milana

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 1919
Pat the Cope Gallagher

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Privalomos perleidžiamosios žvejybos kvotos galėtų kelti didelę grėsmę mažoms pakrantės 
žvejybos bendruomenėms ir nepadėtų spręsti žvejybos struktūrinės pernelyg didelių pajėgumų 
problemos.

Pakeitimas 1920
Luis Manuel Capoulas Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Individualias žvejybos galimybes 
28 straipsnyje nurodytų žvejybos koncesijų 
turėtojams valstybės narės skiria, 
atsižvelgdamos į žvejybos galimybes,
kurios skiriamos ir išlieka valstybei narei 
pagal 16 straipsnio 1 dalį arba gaunamos 
mainais iš kitos valstybės narės pagal
16 straipsnio 4 dalį.

Or. pt

Pakeitimas 1921
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Individualias žvejybos galimybes 
28 straipsnyje nurodytų perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų turėtojams valstybės 
narės skiria, atsižvelgdamos į žvejybos 
galimybes, paskirtas valstybėms narėms.

Or. es
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Pakeitimas 1922
Dolores García-Hierro Caraballo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato tų rūšių, kurių 
žvejybos galimybių nėra nustačiusi taryba, 
žvejybos galimybes, kurios, remiantis 
patikimiausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, gali būti skiriamos su 
jų vėliavomis plaukiojantiems laivams.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1923
Carmen Fraga Estévez

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato tų rūšių, kurių 
žvejybos galimybių nėra nustačiusi taryba, 
žvejybos galimybes, kurios, remiantis 
patikimiausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, gali būti skiriamos su 
jų vėliavomis plaukiojantiems laivams.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Individualios žvejybos galimybės turi atitikti tas, kurias paskyrė Taryba leidžiamo sužvejoti 
kiekio ir kvotų pavidalu, todėl šie įpareigojimai neturėtų būti taikomi Viduržemio jūros 
regionui.

Pakeitimas 1924
Kriton Arsenis
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato tų rūšių, kurių 
žvejybos galimybių nėra nustačiusi taryba, 
žvejybos galimybes, kurios, remiantis 
patikimiausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, gali būti skiriamos su 
jų vėliavomis plaukiojantiems laivams.

2. Valstybės narės nustato tų rūšių, kurių 
žvejybos galimybių nėra nustačiusi Taryba, 
žvejybos galimybes, kurios atitinka 
bendros žuvininkystės politikos tikslus ir 
aplinkos teisės aktų reikalavimus bei 
kurios, remiantis patikimiausiomis 
mokslinėmis rekomendacijomis ir 
atsargumo principais, skiriamos su jų 
vėliavomis plaukiojantiems laivams.

Or. en

Pakeitimas 1925
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato tų rūšių, kurių 
žvejybos galimybių nėra nustačiusi taryba, 
žvejybos galimybes, kurios, remiantis
patikimiausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, gali būti skiriamos su 
jų vėliavomis plaukiojantiems laivams.

2. Valstybės narės nustato tų rūšių, kurių 
žvejybos galimybių nėra nustačiusi taryba, 
žvejybos galimybes, kurios, remiantis
tiksliomis ir naujausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, gali būti skiriamos su 
jų vėliavomis plaukiojantiems laivams.

Or. en

Pakeitimas 1926
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato tų rūšių, kurių 2. Valstybės narės nustato tų rūšių, kurių 
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žvejybos galimybių nėra nustačiusi taryba, 
žvejybos galimybes, kurios, remiantis
patikimiausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, gali būti skiriamos su 
jų vėliavomis plaukiojantiems laivams.

žvejybos galimybių nėra nustačiusi taryba, 
žvejybos galimybes, kurios, remiantis
turimomis mokslinėmis rekomendacijomis, 
gali būti skiriamos su jų vėliavomis 
plaukiojantiems laivams.

Or. es

Pakeitimas 1927
George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato tų rūšių, kurių 
žvejybos galimybių nėra nustačiusi taryba, 
žvejybos galimybes, kurios, remiantis
patikimiausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, gali būti skiriamos su 
jų vėliavomis plaukiojantiems laivams.

2. Valstybės narės nustato tų rūšių, kurių 
žvejybos galimybių nėra nustačiusi taryba, 
žvejybos galimybes, kurios, remiantis
tiksliomis ir naujausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, gali būti skiriamos su 
jų vėliavomis plaukiojantiems laivams.

Or. en

Pakeitimas 1928
Dolores García-Hierro Caraballo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Žvejybos laivai imtis žvejybos veiklos 
tik tada, kai turi pakankamai individualių 
žvejybos galimybių visam potencialiam 
sužvejotam kiekiui.

3. Žvejybos laivai imasi žvejybos veiklos 
tik tada, kai turi pakankamai individualių 
žvejybos galimybių visam potencialiam 
sužvejotam kiekiui. Tačiau laikantis 
santykinio pastovumo principo tiems 
laivams, kurių žvejybos pajėgumai 
sumažinti dėl to, kad taikoma ši prievolė, 
suteikiamos žvejybos alternatyvos.

Or. es
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Pakeitimas 1929
Carmen Fraga Estévez

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Žvejybos laivai imtis žvejybos veiklos tik 
tada, kai turi pakankamai individualių 
žvejybos galimybių visam potencialiam 
sužvejotam kiekiui.

3. Mišriosios žvejybos atveju Taryba, 
atsižvelgdama į Sutarties 43 straipsnio 
3 dalį, nustato konkrečias kiekvienos žuvų 
rūšies priegaudos kvotas pagal šio 
reglamento 16 straipsnio 2 dalį.

Or. es

Pagrindimas

Mišriosios žvejybos atveju, jei kai kurios valstybės narės neturi visų sužvejojamų žuvų rūšių 
žvejybos kvotų arba jei jų kvota labai maža, Komisijos nustatyta prievolė galėtų reikšti, kad 
reikės sustabdyti žvejybos veiklą, net jei laivynas turi kitų toje srityje esančių žuvų rūšių 
žvejybos kvotą.

Pakeitimas 1930
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Žvejybos laivai imtis žvejybos veiklos 
tik tada, kai turi pakankamai individualių 
žvejybos galimybių visam potencialiam 
sužvejotam kiekiui.

3. Žvejybos laivai imasi žvejybos veiklos
tik tada, kai turi pakankamai individualių 
žvejybos galimybių visam potencialiam 
sužvejotam kiekiui, ir sustabdo žvejybos 
veiklą tada, kai arba valstybės narės 
žvejybos galimybės, arba žvejybos laivo 
individualios žvejybos galimybės visiškai 
išnaudotos.

Or. en
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Pakeitimas 1931
Luis Manuel Capoulas Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Žvejybos laivai imtis žvejybos veiklos
tik tada, kai turi pakankamai individualių 
žvejybos galimybių visam potencialiam 
sužvejotam kiekiui.

3. Žvejybos laivams leidžiama imtis 
žvejybos veiklos tada, kai jie turi 
pakankamai individualių žvejybos 
galimybių visam potencialiam sužvejotam 
kiekiui atsižvelgiant į žvejybos rajoną, 
kuriame jis veikia, ir į žvejybos įrankius, 
kuriuos jis naudoja.

Or. pt

Pakeitimas 1932
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Žvejybos laivai imtis žvejybos veiklos 
tik tada, kai turi pakankamai individualių 
žvejybos galimybių visam potencialiam 
sužvejotam kiekiui.

3. Žvejybos laivams, turintiems
pakankamai individualių žvejybos 
galimybių visam potencialiam sužvejotam 
kiekiui, suteikiama galimybė sugauti ir 
tinkamai panaudoti netikslines rūšis kartu 
su tikslinėmis rūšimis.

Or. es

Pakeitimas 1933
Luis Manuel Capoulas Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 29 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės mišriosios žvejybos 
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atveju gali taikyti priegaudos galimybių 
lankstumo maržą, neviršijančią 10 proc. 
metinio laimikio.

Or. pt

Pakeitimas 1934
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 29 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tai turėtų būti palikta valstybių narių kompetencijai.

Pakeitimas 1935
Dolores García-Hierro Caraballo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 29 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Valstybės narės gali rezervuoti iki 5 % 
žvejybos galimybių laikydamosi šiuos 
veiksmus pateisinančių kriterijų ir 
priimdamos savo teisės aktus. Jos nustato 
tikslus ir skaidrius kriterijus, kuriais 
remiantis būtų paskirtos šios rezervinės 
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žvejybos koncesijų turėtojams, 
nurodytiems 28 straipsnio 4 dalyje.

žvejybos galimybės. Tos žvejybos 
galimybės gali būti paskirtos tik teisėtiems 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
turėtojams, nurodytiems 28 straipsnio 
4 dalyje (galbūt prieštaraujantiems 
16 straipsnio 4 daliai ir 28 straipsnio 
2 daliai).

Or. es

Pakeitimas 1936
Carmen Fraga Estévez

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 29 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pagrindimas

Sprendimą dėl rezervuojamo procento dydžio turėtų priimti pačios valstybės narės.

Pakeitimas 1937
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 29 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės gali rezervuoti iki 5 % 
žvejybos galimybių. Jos nustato tikslus ir 

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

paskirtos visos žvejybos galimybės pagal
28 straipsnio 2 dalį. Šie kriterijai 
skelbiami viešai.

Or. en

Pakeitimas 1938
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 29 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Valstybės narės gali rezervuoti iki 15 %
žvejybos galimybių konkrečioms rūšims 
ekologiniais tikslais, pavyzdžiui, siekiant 
užtikrinti, kad sumažėtų išmetimas, 
nebūtų viršyti sugavimo limitai, arba kad 
dėl griežtai ribojamų rūšių sugavimų 
nereikėtų kurti žvejybai uždarų regionų.
Jos nustato tikslus ir skaidrius kriterijus, 
kuriais remiantis būtų paskirtos šios 
rezervinės žvejybos galimybės. Tos 
žvejybos galimybės gali būti paskirtos tik 
teisėtiems perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų turėtojams, nurodytiems
27 straipsnio 1a dalyje ir 28 straipsnio 
4 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 1939
Guido Milana

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 29 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Valstybės narės gali rezervuoti iki 5 % 
žvejybos galimybių. Jos nustato tikslus ir 
skaidrius kriterijus, kuriais remiantis būtų 
paskirtos šios rezervinės žvejybos 
galimybės.

Or. it

Pakeitimas 1940
Dolores García-Hierro Caraballo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 29 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Paskirstant individualias žvejybos 
koncesijas atsižvelgiama į laivo istoriją 
žuvininkystės srityje ir į socialinius bei 
ekonominius aspektus.

Or. es

Pakeitimas 1941
Dolores García-Hierro Caraballo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 29 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybė narė, pagal 28 straipsnio 
nuostatas skirdama perleidžiamąsias 
žvejybos koncesijas ir pagal šio straipsnio 
1 dalį skirdama žvejybos galimybes, gali 
neviršydama jei paskirtų žvejybos 
galimybių numatyti paskatas žvejybos 

5. Valstybė narė, pagal 28 straipsnio 
nuostatas skirdama perleidžiamąsias 
žvejybos koncesijas ir pagal šio straipsnio 
1 dalį skirdama žvejybos galimybes, gali 
neviršydama jai paskirtų žvejybos 
galimybių numatyti paskatas žvejybos 



AM\905830LT.doc 141/170 PE491.361v01-00

LT

laivams, naudojantiems selektyvius 
žvejybos įrankius, kurie padeda išvengti 
nepageidaujamų žuvų sužvejojimo.

laivams, naudojantiems selektyvius 
žvejybos įrankius, kurie padeda išvengti 
nepageidaujamų žuvų sužvejojimo.
Penkerių metų laikotarpiu šios priemonės 
turi būti suderinamos su pagalbos laikinai 
nustojus eksploatuoti laivą priemonėmis.

Or. es

Pakeitimas 1942
Carmen Fraga Estévez

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 29 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 1943
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 29 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybė narė, pagal 28 straipsnio 
nuostatas skirdama perleidžiamąsias 
žvejybos koncesijas ir pagal šio straipsnio 
1 dalį skirdama žvejybos galimybes, gali
neviršydama jei paskirtų žvejybos 
galimybių numatyti paskatas žvejybos

5. Valstybė narė, pagal 28 straipsnio
2 dalies nuostatas skirdama 
perleidžiamąsias žvejybos koncesijas ir 
pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis skirdama 
žvejybos galimybes, neviršydama jai
paskirtų žvejybos galimybių numato
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laivams, naudojantiems selektyvius 
žvejybos įrankius, kurie padeda išvengti 
nepageidaujamų žuvų sužvejojimo.

paskatas žvejybos laivams, naudojantiems
mažo poveikio ir selektyvius žvejybos 
įrankius, kurie padeda išvengti 
nepageidaujamų žuvų sužvejojimo.

Or. en

Pakeitimas 1944
Guido Milana

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 29 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 1945
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 29 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Valstybė narė, pagal 28 straipsnio 
nuostatas skirdama perleidžiamąsias 
žvejybos koncesijas ir pagal šio straipsnio 
1 dalį skirdama žvejybos galimybes, gali 
neviršydama jai paskirtų žvejybos 
galimybių numatyti paskatas žvejybos 
laivams, naudojantiems selektyvius 
žvejybos įrankius, kurie padeda išvengti 
nepageidaujamų žuvų sužvejojimo. Šioje 
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dalyje nurodytos priemonės suderinamos 
su pagalbos laikinai nustojus eksploatuoti 
laivą priemonėmis penkerių metų 
laikotarpiui, kad laivynų pajėgumai 
galėtų būti priderinti prie naujosios 
sistemos.

Or. es

Pakeitimas 1946
Carmen Fraga Estévez

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 29 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Nepažeidžiant šio reglamento 
34 straipsnio, per penkerių metų 
laikotarpį, kai valstybė narė skiria 
perleidžiamąsias žvejybos koncesijas 
pagal 28 straipsnį ir kai ji skiria žvejybos 
galimybes pagal šio straipsnio 1 dalį, laivų 
savininkai gali pasinaudoti viešaisiais 
laivų eksploatacijos nutraukimo fondais 
pagal Reglamentą (ES) XXX/XXXX dėl 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės 
fondo siekiant pagreitinti laivyno 
pajėgumų pritaikymą.

Or. es

Pakeitimas 1947
Dolores García-Hierro Caraballo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 29 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės gali nustatyti mokestį 
už naudojimąsi individualiomis žvejybos 
galimybėmis, skirtą su žuvininkystės 
valdymu susijusioms išlaidoms padengti.

Išbraukta.
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Or. es

Pakeitimas 1948
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 29 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės gali nustatyti mokestį 
už naudojimąsi individualiomis žvejybos 
galimybėmis, skirtą su žuvininkystės 
valdymu susijusioms išlaidoms padengti.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1949
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 29 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės gali nustatyti mokestį 
už naudojimąsi individualiomis žvejybos 
galimybėmis, skirtą su žuvininkystės 
valdymu susijusioms išlaidoms padengti.

6. Valstybės narės nustato mokestį už 
naudojimąsi individualiomis žvejybos 
galimybėmis, skirtą su žuvininkystės 
valdymu susijusioms išlaidoms padengti, o 
visa susijusi informacija skelbiama viešai

Or. en

Pakeitimas 1950
Guido Milana

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 29 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės gali nustatyti mokestį už 6. Valstybės narės gali nustatyti mokestį už 



AM\905830LT.doc 145/170 PE491.361v01-00

LT

naudojimąsi individualiomis žvejybos 
galimybėmis, skirtą su žuvininkystės 
valdymu susijusioms išlaidoms padengti.

naudojimąsi individualiomis ir teritoriniu 
pagrindu nustatytomis žvejybos 
galimybėmis, skirtą su žuvininkystės 
valdymu susijusioms išlaidoms padengti.

Or. it

Pakeitimas 1951
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. Tsoukalas, Jim 
Higgins, João Ferreira, Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 30 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30 straipsnis Išbraukta.
Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų ir 

individualių žvejybos galimybių registras
Valstybės narės sudaro ir tvarko 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų ir 
individualių žvejybos galimybių registrą.

Or. fr

Pakeitimas 1952
Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 30 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30 straipsnis Išbraukta.
Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų ir 

individualių žvejybos galimybių registras
Valstybės narės sudaro ir tvarko 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų ir 
individualių žvejybos galimybių registrą.

Or. fr
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Pakeitimas 1953
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 30 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30 straipsnis Išbraukta.
Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų ir 

individualių žvejybos galimybių registras
Valstybės narės sudaro ir tvarko 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų ir 
individualių žvejybos galimybių registrą.

Or. en

Pakeitimas 1954
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 30 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30 straipsnis Išbraukta.
Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų ir 

individualių žvejybos galimybių registras
Valstybės narės sudaro ir tvarko 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų ir 
individualių žvejybos galimybių registrą.

Or. pt

Pakeitimas 1955
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 30 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30 straipsnis Išbraukta.
Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų ir 

individualių žvejybos galimybių registras
Valstybės narės sudaro ir tvarko 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų ir 
individualių žvejybos galimybių registrą.

Or. fr

Pakeitimas 1956
Guido Milana

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 30 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų ir 
individualių žvejybos galimybių registras

Žvejybos koncesijų ir individualių 
žvejybos galimybių registras

Or. it

Pakeitimas 1957
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 30 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų ir 
individualių žvejybos galimybių registras

Žvejybos galimybių registras

Or. en

Pakeitimas 1958
Kriton Arsenis
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 30 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės sudaro ir tvarko 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų ir 
individualių žvejybos galimybių registrą.

Valstybės narės sudaro ir tvarko 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų ir 
individualių žvejybos galimybių registrą ir 
jį viešai paskelbia.

Or. en

Pakeitimas 1959
Guido Milana

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 30 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės sudaro ir tvarko
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų ir 
individualių žvejybos galimybių registrą.

Valstybės narės sudaro ir tvarko žvejybos 
koncesijų ir individualių žvejybos 
galimybių registrą.

Or. it

Pakeitimas 1960
Pat the Cope Gallagher

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 30 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės sudaro ir tvarko
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų ir 
individualių žvejybos galimybių registrą.

Valstybės narės gali sudaryti ir tvarkyti
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų ir 
individualių žvejybos galimybių registrą.

Or. en

Pagrindimas

Privalomos perleidžiamosios žvejybos kvotos galėtų kelti didelę grėsmę mažoms pakrantės 
žvejybos bendruomenėms ir nepadėtų spręsti žvejybos struktūrinės pernelyg didelių pajėgumų 
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problemos.

Pakeitimas 1961
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 30 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės sudaro ir tvarko
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų ir 
individualių žvejybos galimybių registrą.

Valstybės narės sudaro ir tvarko žvejybos 
galimybių registrą. Iki 2013 m. sausio 1 d. 
galiojančios sistemos įtraukiamos į šį 
registrą. Į registrą įrašomas turėtojo 
vardas, pavardė ir adresas, taip pat gali 
būti nurodyta žvejybos galimybės pirkimo 
kaina. Registras skelbiamas viešai.

Or. en

Pakeitimas 1962
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 30 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės sudaro ir tvarko 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų ir 
individualių žvejybos galimybių registrą.

Valstybės narės sudaro ir tvarko 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų ir 
individualių žvejybos galimybių registrą.
Jis skirstomas pagal koncesijų 
kategorijas.

Or. es

Pakeitimas 1963
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 30 straipsnio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės sudaro ir tvarko 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų ir 
individualių žvejybos galimybių registrą.

Valstybės narės užtikrina, kad registras ir 
informacija apie sąlygas, kuriomis 
vadovaujantis žvejybos galimybės buvo 
paskirstytos, būtų prieinami visuomenei.

Or. es

Pakeitimas 1964
Alain Cadec, Kriton Arsenis, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. 
Tsoukalas, Jim Higgins, Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Ana 
Miranda, João Ferreira, Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 31 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31 straipsnis Išbraukta.
Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 

perleidimas
1. Valstybės narės ribose teisėti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
turėtojai gali vienas kitam perleisti visas 
jiems priklausančias koncesijas arba jų 
dalį.
2. Valstybė narė gali leisti 
perleidžiamąsias žvejybos koncesijas
perleisti kitoms valstybėms narėms arba 
gauti iš jų.
3. Valstybės narės gali reguliuoti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
perleidimą, numatydama skaidriais ir 
nešališkais kriterijais grindžiamas 
koncesijų perleidimo sąlygas.

Or. fr

Pakeitimas 1965
Estelle Grelier
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 31 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31 straipsnis Išbraukta.
Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 

perleidimas
1. Valstybės narės ribose teisėti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
turėtojai gali vienas kitam perleisti visas 
jiems priklausančias koncesijas arba jų 
dalį.
2. Valstybė narė gali leisti 
perleidžiamąsias žvejybos koncesijas 
perleisti kitoms valstybėms narėms arba 
gauti iš jų.
3. Valstybės narės gali reguliuoti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
perleidimą, numatydama skaidriais ir 
nešališkais kriterijais grindžiamas 
koncesijų perleidimo sąlygas.

Or. fr

Pakeitimas 1966
Guido Milana

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 31 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31 straipsnis Išbraukta.
Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 

perleidimas
1. Valstybės narės ribose teisėti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
turėtojai gali vienas kitam perleisti visas 
jiems priklausančias koncesijas arba jų 
dalį.
2. Valstybė narė gali leisti 
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perleidžiamąsias žvejybos koncesijas 
perleisti kitoms valstybėms narėms arba 
gauti iš jų.
3. Valstybės narės gali reguliuoti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
perleidimą, numatydama skaidriais ir 
nešališkais kriterijais grindžiamas 
koncesijų perleidimo sąlygas.

Or. it

Pakeitimas 1967
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 31 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31 straipsnis Išbraukta.
Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 

perleidimas
1. Valstybės narės ribose teisėti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
turėtojai gali vienas kitam perleisti visas 
jiems priklausančias koncesijas arba jų 
dalį.
2. Valstybė narė gali leisti 
perleidžiamąsias žvejybos koncesijas 
perleisti kitoms valstybėms narėms arba 
gauti iš jų.
3. Valstybės narės gali reguliuoti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
perleidimą, numatydama skaidriais ir 
nešališkais kriterijais grindžiamas 
koncesijų perleidimo sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 1968
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 31 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31 straipsnis Išbraukta.
Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 

perleidimas
1. Valstybės narės ribose teisėti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
turėtojai gali vienas kitam perleisti visas 
jiems priklausančias koncesijas arba jų 
dalį.
2. Valstybė narė gali leisti 
perleidžiamąsias žvejybos koncesijas 
perleisti kitoms valstybėms narėms arba 
gauti iš jų.
3. Valstybės narės gali reguliuoti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
perleidimą, numatydama skaidriais ir 
nešališkais kriterijais grindžiamas 
koncesijų perleidimo sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 1969
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 31 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31 straipsnis Išbraukta.
Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 

perleidimas
1. Valstybės narės ribose teisėti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
turėtojai gali vienas kitam perleisti visas 
jiems priklausančias koncesijas arba jų 
dalį.
2. Valstybė narė gali leisti 
perleidžiamąsias žvejybos koncesijas 
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perleisti kitoms valstybėms narėms arba 
gauti iš jų.
3. Valstybės narės gali reguliuoti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
perleidimą, numatydama skaidriais ir 
nešališkais kriterijais grindžiamas 
koncesijų perleidimo sąlygas.

Or. pt

Pakeitimas 1970
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 31 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31 straipsnis Išbraukta.
Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 

perleidimas
1. Valstybės narės ribose teisėti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
turėtojai gali vienas kitam perleisti visas 
jiems priklausančias koncesijas arba jų 
dalį.
2. Valstybė narė gali leisti 
perleidžiamąsias žvejybos koncesijas 
perleisti kitoms valstybėms narėms arba 
gauti iš jų.
3. Valstybės narės gali reguliuoti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
perleidimą, numatydama skaidriais ir 
nešališkais kriterijais grindžiamas
koncesijų perleidimo sąlygas.

Or. fr

Pakeitimas 1971
Kriton Arsenis
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 31 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų
perleidimas

Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų
pernuomojimas

Or. en

Pakeitimas 1972
Guido Milana

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės ribose teisėti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
turėtojai gali vienas kitam perleisti visas 
jiems priklausančias koncesijas arba jų 
dalį.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 1973
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės ribose teisėti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų turėtojai 
gali vienas kitam perleisti visas jiems 
priklausančias koncesijas arba jų dalį.

1. Valstybės narės ribose teisėti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų ar 
žvejybos galimybių turėtojai gali vienas 
kitam pernuomoti visas jiems 
priklausančias koncesijas ir bet kokias 
kitas žvejybos galimybes arba jų dalį.

Or. en
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Pakeitimas 1974
Chris Davies, Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės ribose teisėti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų turėtojai 
gali vienas kitam perleisti visas jiems 
priklausančias koncesijas arba jų dalį.

1. Valstybė narė gali bet kuriuo metu 
teisėtiems žvejybos koncesijų turėtojams 
suteikti galimybę perleisti šias koncesijas 
atitinkamos valstybės narės ribose. 
Valstybės narės gali kai kurioms žvejybos 
įmonėms suteikti galimybę perleisti 
koncesijas, o kitoms uždrausti tai daryti.
1a. Valstybės narės ribose teisėti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų turėtojai 
gali vienas kitam perleisti visas jiems 
priklausančias koncesijas arba jų dalį.

Or. en

Pagrindimas

Suteikia galimybę valstybei narei nustatyti perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistemą, jei ji 
pageidauja tai daryti.

Pakeitimas 1975
Jens Nilsson

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės ribose teisėti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
turėtojai gali vienas kitam perleisti visas 
jiems priklausančias koncesijas arba jų 
dalį.

1. Praėjus trejiems metams nuo žvejybos 
koncesijų sistemos įvedimo, teisėtiems 
žvejybos koncesijų turėtojams suteikiama 
galimybė perleisti šias koncesijas 
atitinkamos valstybės narės ribose.

Or. en

Pagrindimas

Tikėtina, kad sutrumpinus perleidžiamumo sistemos įvedimo laikotarpį nuo šešerių iki trejų 
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metų bus greičiau pastebimas poveikis pajėgumams. Perleidžiamumas taip pat turės 
teigiamos įtakos draudimo išmesti žuvis aspektu, nes taip žvejams bus suteikta galimybė 
priderinti paskyrimus prie faktinių laimikių.

Pakeitimas 1976
Luis Manuel Capoulas Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės ribose teisėti
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
turėtojai gali vienas kitam perleisti visas 
jiems priklausančias koncesijas arba jų 
dalį.

1. Valstybės narės ribose teisėti žvejybos 
koncesijų turėtojai gali vienas kitam 
perleisti visas jiems priklausančias 
koncesijas arba jų dalį.

Or. pt

Pakeitimas 1977
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 31 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės, kuri patvirtino 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemą, ribose teisėti žvejybos koncesijų 
turėtojai gali vienas kitam perleisti visas 
jiems priklausančias koncesijas arba jų 
dalį.

Or. pt

Pakeitimas 1978
Guido Milana

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 31 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybė narė gali leisti 
perleidžiamąsias žvejybos koncesijas 
perleisti kitoms valstybėms narėms arba 
gauti iš jų.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 1979
Dolores García-Hierro Caraballo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybė narė gali leisti perleidžiamąsias 
žvejybos koncesijas perleisti kitoms 
valstybėms narėms arba gauti iš jų.

2. Valstybė narė leidžia perleidžiamąsias 
žvejybos koncesijas perleisti kitoms 
valstybėms narėms arba gauti iš jų.

Or. es

Pakeitimas 1980
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybė narė gali leisti perleidžiamąsias 
žvejybos koncesijas perleisti kitoms 
valstybėms narėms arba gauti iš jų.

2. Valstybė narė tame pačiame jūros 
baseine gali leisti perleidžiamąsias 
žvejybos koncesijas perleisti kitoms 
valstybėms narėms arba gauti iš jų.

Or. en

Pakeitimas 1981
Kriton Arsenis
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybė narė gali leisti perleidžiamąsias 
žvejybos koncesijas perleisti kitoms 
valstybėms narėms arba gauti iš jų.

2. Valstybė narė gali leisti perleidžiamąsias 
žvejybos koncesijas ar kitas žvejybos 
galimybes pernuomoti kitoms valstybėms 
narėms arba gauti iš jų tik tuo atveju, jei 
visose atitinkamo geografinio regiono 
suinteresuotose valstybėse narėse visoms 
susijusioms perleidžiamosioms žvejybos 
koncesijoms ar kitoms žvejybos 
galimybėms taikomos valdymo taisyklės, 
dėl kurių susitarta ir kurios vėliau 
įsigaliotų bet kurioje suinteresuotoje 
valstybėje narėje.

Or. en

Pakeitimas 1982
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybė narė gali leisti 
perleidžiamąsias žvejybos koncesijas
perleisti kitoms valstybėms narėms arba 
gauti iš jų.

2. Kitų valstybių narių teisėtiems 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
turėtojams negalima atsakyti perleisti
koncesijų dėl pilietybės.

Or. es

Pakeitimas 1983
Luis Manuel Capoulas Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 31 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2A. Atsižvelgdamos į 1 dalį, valstybės 
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narės kiekvienam žvejybos rajonui 
nustato perleidžiamumo apribojimus, 
kurie įvedami siekiant išvengti pernelyg 
didelės nuosavybės teisių koncentracijos, 
išsaugoti arba patobulinti laivyno 
struktūrą, skatinti naudoti mažiau 
žalingas aplinkai žvejybos įrankių rūšis, 
užtikrinti prieigą žvejams, 
besiverčiantiems tradiciniais įrankiais 
vykdoma, pakrančių, smulkiąja žvejyba, ir 
kitų konkrečių laivyno segmentų 
atstovams arba siekiant išvengti 
perviršinės geografinės žvejybos koncesijų 
koncentracijos. Šie apribojimai gali būti 
įvesti:
(a) nustatant didžiausią procentinę 
žvejybos galimybių, kurias gali turėti bet 
kurio laivo savininkas arba kolektyvinio 
valdymo fondas, dalį;
(b) reikalaujant, kad laivo savininkas 
būtų laive;
(c) apribojant koncesijų perleidimą 
konkrečiuose žvejybos rajonuose arba 
žvejybos laivyno segmentuose;
(d) reikalaujant, jog būtų ekonominių 
ryšių tarp koncesijos turėtojo ir jo 
registravimo uosto pakrančių 
bendruomenės;
(e) nustatant bet kokius kitus 
perleidžiamumo apribojimus, kuriuos 
valstybė narė laiko tinkamais.

Or. pt

Pakeitimas 1984
Guido Milana

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės gali reguliuoti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 

Išbraukta.
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perleidimą, numatydama skaidriais ir 
nešališkais kriterijais grindžiamas 
koncesijų perleidimo sąlygas.

Or. it

Pakeitimas 1985
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės gali reguliuoti
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų
perleidimą, numatydama skaidriais ir 
nešališkais kriterijais grindžiamas 
koncesijų perleidimo sąlygas.

3. Valstybės narės reguliuoja
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų
pernuomojimą, numatydamos skaidriais ir 
nešališkais kriterijais grindžiamas 
koncesijų perleidimo sąlygas, atitinkančias 
28 straipsnio 2 dalyje nurodytus kriterijus, 
kurios skelbiamos viešai.

Or. en

Pakeitimas 1986
Luis Manuel Capoulas Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės gali reguliuoti
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
perleidimą, numatydama skaidriais ir 
nešališkais kriterijais grindžiamas 
koncesijų perleidimo sąlygas.

3. Valstybės narės gali reguliuoti žvejybos 
koncesijų perleidimą, numatydamos
skaidriais ir nešališkais kriterijais 
grindžiamas koncesijų perleidimo sąlygas.

Or. pt

Pakeitimas 1987
Antolín Sánchez Presedo
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės gali reguliuoti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
perleidimą, numatydama skaidriais ir 
nešališkais kriterijais grindžiamas 
koncesijų perleidimo sąlygas.

3. Valstybės narės gali reguliuoti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
perleidimą, numatydamos skaidriais ir 
nešališkais kriterijais grindžiamas 
koncesijų perleidimo sąlygas. Jos gali 
uždrausti perleisti kvotas laivams, 
turintiems skirtingų kategorijų kvotas, 
taip pat uždrausti pernelyg didelį žvejybos 
teisių sukaupimą arba koncesijų 
perleidimą veiklos vykdytojams, kurių 
pagrindinė veikla nėra žvejyba.

Or. es

Pakeitimas 1988
Dolores García-Hierro Caraballo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 31 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Iki 2017 m. gruodžio 31 d. Komisija 
informuoja Tarybą ir Europos 
Parlamentą apie kiekvienos valstybės 
narės nustatytas perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų sistemas atviros jūros laivynui 
ir apie tai, kaip jos prisideda geriau 
siekiant bendros žuvininkystės politikos 
tikslų, siekiant sukurti Bendrijos žvejybos 
koncesijų sistemą ir, galbūt, kuriant 
bendrąją rinką.

Or. es

Pakeitimas 1989
Izaskun Bilbao Barandica
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 31 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kol galioja šis reglamentas, turi būti 
ištirta ir apibrėžta visos Bendrijos žvejybos 
teisių sistema, panaikinanti esamą 
valstybėse narėse galiojančią sistemą, 
siekiant įtraukti ją į būsimus teisės aktus, 
susijusius su bendra žuvininkystės 
politika.

Or. es

Pakeitimas 1990
Chris Davies, Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 31 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Žvejybos koncesijos, nesvarbu, ar jos 
perleidžiamosios, ar ne, suteikia laikiną 
teisę žvejoti laikantis reikalavimų ir 
sąlygų, kurias nustato kiekviena valstybė 
narė, bet nesuteikia nuosavybės teisės. 
Valstybė narė gali atšaukti turėtojo 
žvejybos koncesijas, jei nesilaikoma jos 
reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Žvejybos koncesijos yra visuomeninis turtas, ir valstybė narė turėtų turėti galimybę jas 
atšaukti, jei žvejybos koncesijos turėtojas nesilaiko BŽP reglamente nustatytų reikalavimų.

Pakeitimas 1991
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 31 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Iki 2012 m. gruodžio 31 d. Komisija 
pateikia Tarybai ir Europos Parlamentui 
ataskaitą, kurioje nagrinėja kiekvienos 
valstybės narės nustatytą perleidžiamųjų 
žvejybos teisių sistemą ir kaip ji prisideda 
siekiant bendros žuvininkystės politikos 
tikslų, ypač susijusių su bendrosios rinkos 
kūrimu.

Or. es

Pakeitimas 1992
Chris Davies, Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 31 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Nustatydama žvejybos koncesijų 
išdavimo reikalavimus, nesvarbu, ar jos 
perleidžiamosios, ar ne, valstybė narė 
siekia išvengti pernelyg didelės leidimų 
koncentracijos, todėl gali:
(a) apriboti koncesijų, kurios gali būti 
paskirtos vienam turėtojui, dalį;
(b) apriboti koncesijų, kurios gali būti 
registruojamos vienam laivui, skaičių;
(c) apriboti arba uždrausti bet kokį 
koncesijų perleidimą tarp konkrečių 
žvejybos laivyno dalių;
(d) apriboti arba uždrausti koncesijų 
perleidimą tarp tam tikrų geografinių 
zonų, siekiant apsaugoti pakrantės 
bendruomenes;
(e) imtis priemonių, kurios užtikrintų, kad 
turėtojai tiesiogiai ir ilgą laiką būtų 
suinteresuoti žvejyba;
(f) dalį žvejybos galimybių rezervuoti 
paskirstymui naujiems dalyviams;
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Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų turėti galimybę nustatyti apsaugos priemones, siekdamos išvengti 
padėties, kai pernelyg daug žvejybos koncesijų sukaupia keletas pramonės atstovų.

Pakeitimas 1993
Chris Davies, Carl Haglund, Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 31 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. Valstybės narės užtikrina, kad visa su 
žvejybos koncesijų reikalavimais, skyrimu 
ir turėjimu susijusi informacija būtų 
skelbiama viešai.

Or. en

Pakeitimas 1994
Chris Davies, Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 31 straipsnio 3 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3d. Prieš suteikdama žvejybos koncesijas, 
nesvarbu, ar jos perleidžiamosios, ar ne, 
valstybė narė skelbia pareiškimą, kuriame 
paaiškina, kaip koncesijos nutraukiamos 
ir perskiriamos.

Or. en

Pagrindimas

Žvejybos koncesijos yra visuomeninis turtas, ir valstybė narė turėtų turėti galimybę jas 
atšaukti, jei žvejybos koncesijos turėtojas nesilaiko BŽP reglamente nustatytų reikalavimų. 
Siekdamos užtikrinti šią galimybę valstybės narės turėtų paaiškinti, kaip jos atšauks ir 
perskirs žvejybos koncesijas.
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Pakeitimas 1995
Alain Cadec, Kriton Arsenis, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. 
Tsoukalas, Jim Higgins, Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Ana 
Miranda, João Ferreira, Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 32 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32 straipsnis Išbraukta.
Individualių žvejybos galimybių 

nuomojimas
1. Visos individualios žvejybos galimybės 
arba jų dalis gali būti nuomojamos 
valstybės narės ribose.
2. Valstybė narė gali leisti individualias 
žvejybos galimybes nuomoti kitoms šalims 
arba nuomotis iš jų.

Or. fr

Pakeitimas 1996
Estelle Grelier

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 32 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32 straipsnis Išbraukta.
Individualių žvejybos galimybių 

nuomojimas
1. Visos individualios žvejybos galimybės 
arba jų dalis gali būti nuomojamos 
valstybės narės ribose.
2. Valstybė narė gali leisti individualias 
žvejybos galimybes nuomoti kitoms šalims 
arba nuomotis iš jų.

Or. fr
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Pakeitimas 1997
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 32 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32 straipsnis Išbraukta.
Individualių žvejybos galimybių 

nuomojimas
1. Visos individualios žvejybos galimybės 
arba jų dalis gali būti nuomojamos 
valstybės narės ribose.
2. Valstybė narė gali leisti individualias 
žvejybos galimybes nuomoti kitoms šalims 
arba nuomotis iš jų.

Or. en

Pakeitimas 1998
Guido Milana

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 32 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32 straipsnis Išbraukta.
Individualių žvejybos galimybių 

nuomojimas
1. Visos individualios žvejybos galimybės 
arba jų dalis gali būti nuomojamos 
valstybės narės ribose.
2. Valstybė narė gali leisti individualias 
žvejybos galimybes nuomoti kitoms šalims 
arba nuomotis iš jų.

Or. it
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Pakeitimas 1999
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 32 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32 straipsnis Išbraukta.
Individualių žvejybos galimybių 

nuomojimas
1. Visos individualios žvejybos galimybės 
arba jų dalis gali būti nuomojamos 
valstybės narės ribose.
2. Valstybė narė gali leisti individualias 
žvejybos galimybes nuomoti kitoms šalims 
arba nuomotis iš jų.

Or. en

Pakeitimas 2000
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 32 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32 straipsnis Išbraukta.
Individualių žvejybos galimybių 

nuomojimas
1. Visos individualios žvejybos galimybės 
arba jų dalis gali būti nuomojamos 
valstybės narės ribose.
2. Valstybė narė gali leisti individualias 
žvejybos galimybes nuomoti kitoms šalims 
arba nuomotis iš jų.

Or. en
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Pakeitimas 2001
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 32 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32 straipsnis Išbraukta.
Individualių žvejybos galimybių

nuomojimas
1. Visos individualios žvejybos galimybės 
arba jų dalis gali būti nuomojamos 
valstybės narės ribose.
2. Valstybė narė gali leisti individualias 
žvejybos galimybes nuomoti kitoms šalims 
arba nuomotis iš jų.

Or. pt

Pakeitimas 2002
Guido Milana

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visos individualios žvejybos galimybės 
arba jų dalis gali būti nuomojamos 
valstybės narės ribose.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 2003
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visos individualios žvejybos galimybės 1. Visos individualios žvejybos galimybės 
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arba jų dalis gali būti nuomojamos 
valstybės narės ribose.

arba jų dalis gali būti nuomojamos
individualių žvejybos galimybių 
turėtojams valstybės narės ribose. Nuomos 
laikotarpis negali būti ilgesnis už žvejybos 
koncesijos galiojimo laikotarpį.

Or. en

Pakeitimas 2004
Guido Milana

Pasiūlymas dėl reglamento
4 dalies 32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybė narė gali leisti individualias 
žvejybos galimybes nuomoti kitoms šalims 
arba nuomotis iš jų.

Išbraukta.

Or. it


