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Pakeitimas 1
S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 26, 27, 574, 575, 576, 580, 581, 583, 587, 588, 590, 
592, 594, 595 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 ir 2 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikymo sritis Taikymo sritis

1. Bendra žuvininkystės politika apima: 1. Bendra žuvininkystės politika apima:
a) jūrų biologinių išteklių saugojimą, 
valdymą ir naudojimą ir

a) jūrų biologinių išteklių saugojimą, tausų 
naudojimą ir tokių išteklių žvejybos 
valdymą;

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

b) gėlo vandens biologinių išteklių 
saugojimą, akvakultūrą ir žuvininkystės 
bei akvakultūros produktų perdirbimą ir 
prekybą jais, tai siejant su bendrą 
žuvininkystės politiką remiančiomis rinkos 
ir finansinėmis priemonėmis, 
struktūrinėmis priemonėmis ir laivyno 
pajėgumo valdymu;
ba) socialinį ir ekonominį žvejybos 
gyvybingumą, užimtumo pakrančių 
bendruomenėse skatinimą bei jų vystymą, 
specifines nedidelės apimties ir tradicinės 
žvejybos bei akvakultūros problemas.

2. Bendra žuvininkystės politika apima 
1 dalyje nurodytą veiklą, kai ji vykdoma:

2. Bendra žuvininkystės politika apima 
1 dalyje nurodytą veiklą, kai ji vykdoma:

a) valstybių narių teritorijose, arba a) valstybių narių teritorijose; or

b) Sąjungos vandenyse, įskaitant laivais, 
plaukiojančiais su trečiųjų šalių vėliavomis 
arba įregistruotais trečiosiose šalyse, arba

b) Sąjungos vandenyse, įskaitant laivais, 
plaukiojančiais su trečiųjų šalių vėliavomis 
arba įregistruotais trečiosiose šalyse, arba

c) Sąjungos laivais ne Sąjungos vandenyse 
arba

c) Sąjungos laivais ne Sąjungos vandenyse 
arba

d) valstybių narių piliečių, nepažeidžiant 
vėliavos valstybės pirminės atsakomybės.

d) valstybių narių piliečių, nepažeidžiant 
vėliavos valstybės pirminės atsakomybės.

Or. en
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Pakeitimas 2
S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 28, 29, 31, 32, 604, 606, 613, 614, 615, 616, 617, 
618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 
637, 641, 642, 644, 645, 646, 650, 656, 657, 658, 659, 661, 662, 664, 666, 669, 671, 699 
pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Bendra žuvininkystės politika turi būti 
užtikrinama, kad su žvejyba ir akvakultūra 
susijusi veikla būtų ekologiškai tvari 
ilgalaikiu laikotarpiu ir būtų valdoma 
būdu, derančiu su ekonominės, socialinės 
ir užimtumo naudos tikslais bei prisidėtų 
prie aprūpinimo maistu bei pramoginės 
žvejybos galimybių, o taip pat sudarytų 
sąlygas veikti perdirbimo pramonei ir 
sausumoje vykdomai veiklai, tiesiogiai 
susijusioms su žvejybos veikla, 
atsižvelgiant į tiek vartotojų, tiek ir 
gamintojų interesus.

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

2. Pagal bendrą žuvininkystės politiką 
žuvininkystės valdymui taikomas 
atsargumo metodas ir užtikrinama, jog iki 
2015 m. mirtingumo nuo žvejybos 
koeficientas būtų nustatytas tokio dydžio, 
kuris vėliausiai iki 2020 m. leistų atsikurti 
žuvų ištekliams iki tokio dydžio, kuriems 
būtų galima taikyti didžiausio tausaus 
leidžiamo sužvejoti kiekio principą, o visi 
atkurti ištekliai būtų palaikomi tokiame 
lygyje.

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

3. Pagal bendrą žuvininkystės politiką 
žuvininkystės ir akvakultūros valdymui 
taikomas ekosisteminis metodas, 
užtikrinantis, kad žvejybos ir akvakultūros 
veikla būtų prisidedama prie žmogaus 
veiklos tikslų, darant mažesnį poveikį jūrų 
ekosistemai ir nebūtų kenkiama jūros 
aplinkai, o tokia veikla būtų veiksmingai 
derinama pagal atskiras žvejybos zonas ir 
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regionus.
4. Į bendrą žuvininkystės politiką 
įtraukiami Sąjungos aplinkos teisės aktų 
reikalavimai.

4. Bendra žuvininkystės politika turėtų 
derėti su Sąjungos aplinkos teisės aktais ir 
su kitomis Sąjungos politikomis.
4a. Bendrąja žuvininkystės politika 
užtikrinama, kad žvejybos laivynų 
pajėgumai būtų suderinti su išteklių 
naudojimo lygiais, nustatytais pagal 2 
dalį.

Or. en

Pakeitimas 3
S&D, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 33, 34, 35, 36, 37, 599, 681, 686, 689, 692, 693, 696, 
701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 712, 719, 722, 723, 724, 726, 728, 735, 736, 737, 738, 
739, 740, 743, 744, 745, 746, 747, 758, 759, 761, 763, 766, 767, 769, 773, 775 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretūs tikslai Konkretūs tikslai
Siekiant įgyvendinti 2 straipsnyje 
nurodytus bendruosius bendros 
žuvininkystės politikos tikslus visų pirma 
būtina:

Siekiant įgyvendinti 2 straipsnyje 
nurodytus bendruosius bendros 
žuvininkystės politikos tikslus visų pirma 
būtina:

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

a) vengti, sumažinti ir kaip galima labiau 
panaikinti sužvejojamus 
nepageidaujamus kiekius;

aa) užtikrinti, kad visi sugauti komercinių 
ir reglamentuojamų išteklių žuvų kiekiai 
būtų iškraunami, vadovaujantis 
geriausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis ir vengiant kurti 
naujas rinkas arba plėsti jau 
egzistuojančias;

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

b) sudaryti sąlygas veiksmingai ir
ekologiškai tvariai žvejybos veiklai 
Sąjungoje atkurti perspektyvų ir 
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konkurencingą žvejybos sektorių, 
užtikrinant Europos rinkoje sąžiningos 
konkurencijos sąlygas;

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

c) skatinti su akvakultūra susijusios 
veiklos, su ja susijusių pramonės sričių, 
užtikrinant jų ekologinį tvarumą,
vystymą, tokiu būdu siekiant pagerinti 
aprūpinimą maistu ir užimtumą pakrantės 
regionuose bei kaimo vietovėse;

d) padėti užtikrinti tinkamą nuo žvejybos 
veiklos priklausomų bendruomenių 
gyvenimo lygį;

d) skatinti tinkamai paskirstyti jūrų 
išteklius siekiant padėti užtikrinti tinkamą 
nuo žvejybos veiklos priklausomų 
pakrančių bendruomenių gyvenimo lygį;

e) atsižvelgti į vartotojų interesus; e) atsižvelgti į vartotojų interesus;

f) užtikrinti, kad būtų renkami ir
sistemingai bei suderintai tvarkomi 
duomenys.

f) užtikrinti, kad būtų sistemingai, 
suderintai ir reguliariai renkami patikimi 
duomenys ir jie būtų tvarkomi skaidriai 
bei spręsti problemas, susijusias su prastu 
išteklių duomenų valdymu;
fa) skatinti mažos apimties pakrantės 
žuvininkystės išlikimą.

Or. en

Pakeitimas 4
S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) patikimiausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis grindžiamų priemonių 
nustatymu;

b) patikimiausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis grindžiamų priemonių 
nustatymu;

Or. en

Pakeitimas 5
S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 40, 801, 803, 804, 805, 806, 807, 810, 823, 824, 829 
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pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) aktyviu suinteresuotųjų šalių 
dalyvavimu visais etapais, nuo priemonių 
sumanymo iki įgyvendinimo;

d) tinkamu suinteresuotųjų šalių, ypač 
patariamųjų tarybų bei socialinių 
partnerių dalyvavimu visais etapais, nuo 
priemonių sumanymo iki įgyvendinimo, 
regioniniu požiūriu atsižvelgiant į 
regioninius ypatumus;

Or. en

Pakeitimas 6
S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 816, 817, 818, 819, 820, 821 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) darna su integruota jūrų politika ir 
kitomis Sąjungos politikos sritimis.

f) darna su integruota jūrų politika ir 
kitomis Sąjungos politikos sritimis.

Or. en

Pakeitimas 7
S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 45, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 
850, 851, 852, 853, 854, 855 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio šešta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

– didžiausias galimas tausios žvejybos 
laimikis – didžiausias teorinis pusiausvyrą 
užtikrinantis žuvų laimikis, kurį 
vidutiniškai iš žuvų išteklių galima 
išžvejoti esamomis (vidutinėmis) aplinkos 
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sąlygomis, nedarant didelio poveikio 
reprodukcijos procesui;

Or. en

Pakeitimas 8
S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 46, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866 
pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio septinta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

– žuvininkystės valdymui taikomas 
atsargumo principas, kaip nurodyta JT 
susitarimo dėl žuvų išteklių 6 straipsnyje, 
– principas, pagal kurį tinkamos mokslinės 
informacijos trūkumas neturėtų būti 
priežastimi atidėti valdymo priemones arba 
priemones, kurios padėtų užkirsti kelią 
žalai, skirtas tikslinėms rūšims, su jomis 
susijusioms arba nuo jų priklausomoms 
rūšims ir netikslinėms rūšims bei jų 
aplinkai išsaugoti, arba tų priemonių 
nesiimti;

Or. en

Pakeitimas 9
S&D, ALDE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 888, 989, 991, 1008 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio vienuolikta a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nepageidaujami sužvejojami kiekiai –
sužvejoti mažesnio nei nustatyto 
mažiausio išteklių išsaugojimą 
užtikrinančio orientacinio dydžio arba 
mažesnio nei mažiausio iškraunamo 
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dydžio žuvų kiekiai, arba draudžiamų 
sugauti ar saugomų rūšių kiekiai, arba 
sužvejotų parduoti netinkamų žuvų 
kiekiai ar atskiri parduoti tinkamų rūšių 
vienetai, neatitinkantys Bendrijos teisės 
aktų, kuriuose nustatytos techninės, 
stebėsenos ir apsaugos priemonės, 
nuostatose nurodytų reikalavimų;

Or. en

Pakeitimas 10
S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 891, 889 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio dvylikta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– išteklių išsaugojimo lygio atskaitos 
taškas – žuvų išteklių populiacijos 
parametrų (pvz., biomasės arba 
mirtingumo dėl žvejybos koeficiento) 
reikšmė, naudojama žuvininkystės 
valdymo srityje, pvz., nustatant priimtiną 
biologinės rizikos lygį arba planuojamų 
sužvejoti žuvų kiekį;

– išteklių išsaugojimo lygio atskaitos 
taškas – žuvų išteklių populiacijos 
parametrų (pvz., biomasės (B), neršiančių 
žuvų biomasės (NŽB) arba mirtingumo dėl 
žvejybos koeficiento (K) reikšmė, 
naudojama žuvininkystės valdymo srityje, 
pvz., nustatant priimtiną biologinės rizikos 
lygį arba planuojamų sužvejoti žuvų kiekį;

Or. en

Pakeitimas 11
S&D, PPE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 49, 890, 894, 896, 897 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio dvylikta a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ribinis atskaitos taškas – žuvų išteklių 
populiacijos parametrų (pvz., biomasės 
arba mirtingumo dėl žvejybos koeficiento) 
reikšmė, naudojama žuvininkystės 
valdymo srityje siekiant nurodyti ribą, 
aukščiau arba žemiau kurios 
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žuvininkystės valdymo priemonės atitinka, 
pvz., priimtiną biologinės rizikos lygį arba 
planuojamų sužvejoti žuvų kiekį;

Or. en

Pakeitimas 12
S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 51, 913 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio keturiolikta a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– būtinosios žuvų buveinės – pažeidžiamos 
ir gyvybiškai svarbios jūrų buveinės, 
kurias reikia saugoti dėl jų vaidmens 
tenkinant ekologinius ir biologinius žuvų 
rūšių poreikius, įskaitant neršto, veisimosi 
ir maitinimosi plotus;

Or. en

Pakeitimas 13
S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 50, 910, 912, 915 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio keturiolikta b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– saugoma žvejybos teritorija –
geografiškai apibrėžta jūros teritorija, 
kurioje laikinai ar visam laikui uždrausta 
ar ribojama visa arba tam tikra žvejybos 
veikla, siekiant gerinti gyvųjų vandens 
išteklių naudojimą ir apsaugą arba jūrų 
ekosistemų apsaugą;

Or. en
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Pakeitimas 14
S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 53, 917, 918, 920 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio penkiolikta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– žvejybos galimybės – kiekybiškai 
apibrėžta juridinė teisė sužvejoti žuvis, 
išreikšta sužvejotų žuvų kiekius ir (arba) 
žvejybos pastangomis, ir funkciškai 
susijusios sąlygos, būtinos kiekybiškai 
apibrėžti tos teisės panaudojimo lygį;

– žvejybos galimybės – kiekybiškai 
apibrėžta juridinė teisė sužvejoti tam tikrus 
žuvų išteklius, išreikšta didžiausiais 
leistinais sužvejotų žuvų kiekiais arba 
didžiausiomis žvejybos pastangomis tam 
tikroje valdymo zonoje;

Or. en

Pakeitimas 15
S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 57, 937, 939, 941, 943, 944 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio devyniolikta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– žvejybos pajėgumai – laivo tonažas, 
išreikštas GT (bendruoju tonažu), ir jo 
galia, išreikšta kW (kilovatais), kaip 
apibrėžta Tarybos reglamento (EEB) 
Nr. 2930/86 4 ir 5 straipsniuose;

– žvejybos pajėgumai – laivo tonažas, 
išreikštas GT (bendruoju tonažu), ir jo 
galia, išreikšta kW (kilovatais), kaip 
apibrėžta Tarybos reglamento (EEB) 
Nr. 2930/86 4 ir 5 straipsniuose, bei 
turimos žvejybos įrangos tipas bei apimtis 
ir kiti parametrai, turintys svarbos žuvies 
sugavimui;

Or. en

Pakeitimas 16
S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 962, 963, 964, 965, 966 pakeitimus
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio dvidešimt septinta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– galutinis mokslinių duomenų vartotojas –
subjektas, kurį mokslinių tyrimų ar 
valdymo tikslais domina mokslinė 
žuvininkystės sektoriaus duomenų analizė;

– galutinis mokslinių duomenų vartotojas –
mokslinių tyrimų subjektas ar valdymo 
subjektas, kurį domina mokslinė 
žuvininkystės sektoriaus duomenų analizė;

Or. en

Pakeitimas 17
S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis visus susijusius pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrosios nuostatos dėl galimybės 
naudotis vandenimis

Bendrosios nuostatos dėl galimybės 
naudotis vandenimis

3. Vandenyse, esančiuose iki 100 jūrmylių 
atstumu nuo Azorų salų, Madeiros ir 
Kanarų salų bazinių linijų, susijusios 
valstybės narės gali nuspręsti nuo 2013 m. 
sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. leisti 
žvejoti tik minėtų salų uostuose 
registruotiems laivams. Šie apribojimai 
netaikomi tradiciškai šiuose vandenyse 
žvejojantiems Sąjungos laivams, jei jie 
neviršija tradiciškai taikomų žvejybos 
pastangų. Valstybės narės praneša 
Komisijai apie pagal šią dalį nustatytus 
apribojimus.

3. Vandenyse, esančiuose iki 100 jūrmylių 
atstumu nuo Azorų salų, Madeiros ir 
Kanarų salų bazinių linijų, susijusios 
valstybės narės gali nuspręsti nuo 2013 m. 
sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. leisti 
žvejoti tik minėtų salų uostuose 
registruotiems laivams. Šie apribojimai 
netaikomi tradiciškai šiuose vandenyse 
žvejojantiems Sąjungos laivams, jei jie 
neviršija tradiciškai taikomų žvejybos 
pastangų. Valstybės narės praneša 
Komisijai apie pagal šią dalį nustatytus 
apribojimus.

Or. en

Pakeitimas 18
S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 62, 1038, 1039 pakeitimus
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Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies antraštinė dalis ir I antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

III DALIS III DALIS
JŪRŲ BIOLOGINIŲ IŠTEKLIŲ 
IŠSAUGOJIMO PRIEMONĖS

JŪRŲ BIOLOGINIŲ IŠTEKLIŲ 
IŠSAUGOJIMO IR TAUSAUS 
NAUDOJIMO PRIEMONĖS

I ANTRAŠTINĖ DALIS I ANTRAŠTINĖ DALIS
PRIEMONIŲ RŪŠYS PRIEMONIŲ RŪŠYS

Or. en

Pakeitimas 19
S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 78, 1040, 1041, 1045, 1047, 1064, 1102, 1103, 1109, 
1112, 1154 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
-7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 a straipsnis
Išsaugojimų priemonių bendrosios 

nuostatos
1. Siekiant bendrosios žuvininkystės 
politikos tikslų, išdėstytų 2 straipsnyje, 
Sąjunga patvirtina jūrų biologinių išteklių 
išsaugojimo ir tausaus naudojimo 
priemones, kaip tai išdėstyta 7 ir 8 
straipsniuose. Jie patvirtinami 
daugiamečių planų pagalba, laikantis šio 
reglamento 9, 10 ir 11 straipsnių. 
2. Tokios priemonės dera su šio 
reglamento 2 ir 3 straipsnių tikslais ir yra 
tvirtinamos pasiremiant geriausiomis 
mokslinėmis rekomendacijomis bei 
nuomonėmis, gautomis iš atitinkamų 
patariamųjų tarybų. 
3. Valstybėms narėms suteikiami 
įgaliojimai tvirtinti išsaugojimo 
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priemones, laikantis šio reglamento 17–24 
straipsnių bei kitų svarbių šio reglamento 
nuostatų.

Or. en

Pakeitimas 20
S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 63, 64, 65, 66, 67, 1042, 1049, 1054, 1058, 1059, 
1060, 1062, 1066, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1074, 1075, 1076, 1079, 1082, 1083, 1085, 
1086, 1087, 1088, 1089, 1092, 1093, 1094, 1095, 1097, 1099, 1100, 1101 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išteklių išsaugojimo priemonių rūšys Išteklių išsaugojimo priemonių rūšys
Jūrų biologinių išteklių išsaugojimo 
priemonės gali būti šios: 

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

a) daugiamečių planų priėmimas pagal 9–
11 straipsnius; 

a) daugiamečių planų priėmimas pagal 9–
11 straipsnius;

b) tausaus išteklių naudojimo tikslų 
nustatymas;

b) tausaus išteklių naudojimo ir 
išsaugojimo bei jūrų aplinkos apsaugos 
nuo žvejybos veiklos tikslų nustatymas;

c) priemonių, skirtų suderinti žvejybos 
laivų skaičių ir (arba) žvejybos laivų rūšis 
su turimomis žvejybos galimybėmis, 
priėmimas; 

c) priemonių, skirtų suderinti žvejybos 
laivų skaičių ir (arba) žvejybos laivų rūšis 
su turimomis žvejybos galimybėmis, 
priėmimas;

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

d) paskatų, kuriomis būtų skatinama 
selektyvesnė žvejyba arba žvejybos 
metodai, turintys mažesnį poveikį jūrų 
ekosistemai bei žuvų ištekliams, įskaitant 
lengvatines galimybes naudotis 
nacionalinėmis žvejybos galimybėmis, 
rezervuotomis pagal 29 straipsnį bei 
ekonominio pobūdžio paskatomis, 
nustatymas;

e) žvejybos galimybių nustatymas; e) priemonių dėl žvejybos galimybių
nustatymo ir paskirstymo priėmimas, kaip 
tai nurodoma 1 straipsnyje,

f) 14 straipsnyje nurodytų techninių f) 8 ir 14 straipsniuose nurodytų techninių 
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priemonių priėmimas; priemonių priėmimas;
g) priemonių, susijusių su įpareigojimu 
užtikrinti, kad visos sužvejotos žuvys būtų 
iškraunamos, priėmimas;

g) priemonių, kuriomis siekiama šio 
reglamento 15 straipsnyje nurodytų tikslų, 
priėmimas,

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

h) bandomųjų projektų, susijusių su 
alternatyviomis žvejybos valdymo 
metodikos rūšimis, kurias taikant 
padidinamas selektyvumas arba 
sumažinamas žvejybos veiklos poveikis 
jūrų aplinkai, įgyvendinimas,

ha) priemonių, kurias įgyvendinant 
užtikrinamas aplinkos apsaugos teisės 
aktų reikalavimų laikymasis valstybėse 
narėse, priėmimas;
hb) žuvų išteklių atkūrimo zonų 
nustatymas; 
hc) kitų priemonių, kurios padėtų 
įgyvendinti 2 ir 3 straipsniuose nustatytus 
tikslus, priėmimas.

Or. en

Pakeitimas 21
S&D, Verts/ALE frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 68, 1021, 1097, 1106, 1107, 1108, 1795 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 a straipsnis
Žuvų išteklių atkūrimo zonų nustatymas
1. Siekdamos užtikrinti gyvųjų vandens 
išteklių ir jūrų ekosistemų išsaugojimą, 
vadovaujantis atsargumo principu 
valstybės narės sukuria suderintą žuvų 
išteklių atkūrimo teritorijų, kuriose 
draudžiama be kokia žvejybos veikla, 
tinklą, ypač įtraukiant žuvų dauginimuisi 
svarbias zonas.
2. Valstybės narės nustato ir paskiria 
zonas, kurios yra reikalingos suderintam 



PE500.589v02-00 16/93 AM\921904LT.doc

LT

žuvų išteklių atkūrimo zonų tinklui 
sukurti.
3. Šios zonos bus tvirtinamos pasitelkiant 
technines priemones ir sudarys 
mažiausiai 10% kiekvienos valstybės 
narės teritorinių vandenų ploto.
4. Žuvų išteklių atkūrimo zonų išdėstymas 
per pirmuosius penkerius metus nuo jų 
įsteigimo nekeičiamas. Jei reikalingi 
pakeitimai, jie gali būti daromi tik 
nustačius kitą (-as) tokio pat dydžio 
zoną (-as).
Kuriant tokį tinklą atsižvelgiama į visas 
galiojančias zonas, kuriose žvejybos veikla 
yra draudžiama ir jos yra įtraukiamos į šį 
tinklą. Valstybės narės nustato tokias 
zonas kartu su moksline bendruomene ir 
atitinkamus žvejus atstovaujančių 
gamintojų organizacijų atstovais bei su 
patariamosiomis tarybomis, patvirtinant 
jų sukūrimo grafiką, šias zonas baigiant 
kurti iki 2020 m.
6. Apie 2, 3 ir 4 dalyse nurodytas 
priemones ir sprendimus pranešama 
Komisijai, pateikiant mokslines, 
technines, socialines ir teisines jų 
priežastis, be to, šios priemonės ir 
sprendimai skelbiami viešai.
7. Atitinkamų valstybių narių 
kompetentingos institucijos sprendžia, ar 
pagal 1, 2, 3 ir 4 dalis paskirtus žuvų 
išteklių atkūrimo teritorijas apjuosti viena 
ar keliomis zonomis, kuriose žvejybos 
veikla būtų ribojama, ir, pranešusios 
Komisijai, sprendžia, kokius žvejybos 
įrankius šiose zonose galima naudoti ir 
kokias tinkamas valdymo priemones bei 
technines taisykles, kurios turi būti ne 
mažiau griežtos nei ES teisės aktai, jose 
taikyti. Ši informacija skelbiama viešai.
8. Jeigu žvejybos laivas plaukia per žuvų 
išteklių atkūrimo zoną, jis užtikrina, kad 
visi laive esantys žvejybos įrankiai 
plaukiant per zoną būtų pririšti ir sudėti.
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9. Sąjunga taip pat imasi priemonių, kad 
sumažintų galimas neigiamas žuvų 
išteklių atkūrimo zonų nustatymo 
socialines ir ekonomines pasekmes.

Or. en

Pakeitimas 22
S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 69, 70, 72, 1113, 1114, 1116, 1117, 1119, 1123, 
1124, 1125, 1127, 1128, 1129, 1130, 1137, 1138, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1148, 
1149, 1150 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Techninių priemonių rūšys Techninių priemonių rūšys

Techninės priemonės gali būti šios: Techninės priemonės gali būti šios:
a) tinklo akių dydžio ir žvejybos įrankių
naudojimo taisyklių nustatymas;

a) žvejybos įrankių parametrų ir jų
naudojimo taisyklių nustatymas;

b) žvejybos įrankių konstrukcijos taisyklės,
įskaitant: 

b) žvejybos įrankių konstrukcijos 
specifikacijos, įskaitant:

i) jų modifikavimą arba papildomų įtaisų 
įmontavimą siekiant pagerinti įrankio 
selektyvumą arba sumažinti jo poveikį 
dugno zonoje;

i) jų modifikavimą arba papildomų įtaisų 
įmontavimą siekiant pagerinti įrankio 
selektyvumą arba minimalizuoti jo
neigiamą poveikį ekosistemai;

ii) jų modifikavimą arba papildomų įtaisų 
įmontavimą, siekiant sumažinti atsitiktinai 
sužvejojamų nykstančių rūšių, rūšių, 
kurioms gresia nykimas, ir saugomų rūšių 
žuvų kiekį;

ii) jų modifikavimą arba papildomų įtaisų 
įmontavimą, siekiant sumažinti atsitiktinai 
sužvejojamų nykstančių rūšių, rūšių, 
kurioms gresia nykimas, ir saugomų rūšių 
žuvų kiekį, taip pat ir kitų sužvejojamų 
nepageidaujamą žuvų kiekį;

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

c) draudimai arba apribojimai naudoti tam 
tikrus žvejybos įrankius arba kitokią 
techninę įrangą;

d) žvejybos veiklos draudimas arba 
apribojimas tam tikrose zonose ir (arba) 
tam tikrais laikotarpiais; 

d) žvejybos veiklos draudimas arba 
apribojimas tam tikrose zonose arba tam 
tikrais laikotarpiais;

e) reikalavimas, kad žvejybos laivai 
nustatytu privalomu laikotarpiu rajone 
nutrauktų žvejybą, kad būtų apsaugoti 

e) reikalavimas, kad žvejybos laivai 
nustatytu privalomu laikotarpiu nustatytoje 
zonoje nutrauktų žvejybą, kad būtų 
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laikinai jame susikaupę pažeidžiami jūrų 
ištekliai;

apsaugoti būtinosios žuvų buveinės, 
laikinai jame susikaupę pažeidžiami jūrų 
ištekliai, nykstančios ar neršiančios rūšys 
arba žuvų jaunikliai;

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

f) konkrečios priemonės, skirtos 

neigiamam žvejybos veiklos poveikiui jūrų 

biologinei įvairovei ir ekosistemoms 

minimalizuoti, įskaitant priemones, 

skirtas išvengti, sumažinti ir kaip galima 

labiau naikinti nepageidaujamus 

sugavimus;

g) kitos techninės priemonės, kuriomis 
siekiama apsaugoti jūrų biologinę 
įvairovę.

Or. en

Pakeitimas 23
S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 73, 74, 75, 77, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 
1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1183, 1184, 1186, 1187, 1208, 1219, 1221 
pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Vėliausiai iki ...* Europos Parlamentas 
ir Taryba, veikdamos pagal įprastą 
teisėkūros procedūrą pirmenybės tvarka 
patvirtina daugiamečius planus, paremtus 
Žuvininkystės mokslo, technikos ir 
ekonomikos komiteto (ŽMTEK) ir 
Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos 
(TJTT) mokslinėmis rekomendacijomis, 
kuriuose nurodomos išteklių išsaugojimo 
priemonės, kuriomis siekiama išlaikyti arba 
atkurti tokius žuvų išteklių dydžius, kad 
būtų galima taikyti didžiausio tausaus 



AM\921904LT.doc 19/93 PE500.589v02-00

LT

leidžiamo sužvejoti kiekio principą, 
laikantis 2 straipsnio 2 dalies. 
Daugiamečiais planais taip pat padedama 
įgyventi ir kitus tikslus, laikantis šio 
reglamento 2 ir 3 straipsnių.
___________________

*OL įrašoma data – ketveri metai nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos

2. Daugiamečiuose planuose turi būti 
nustatyta:

2. Daugiamečiuose planuose turi būti 
nustatyta:

a) pagrindas, kuriuo remiantis nustatomos 
atitinkamų žuvų išteklių žvejybos
galimybės, remiantis iš anksto apibrėžtais 
išteklių išsaugojimo lygio atskaitos taškais, 
ir

a) pagrindas, kuriuo remiantis nustatomos 
atitinkamų žuvų išteklių galimybės, 
remiantis iš anksto apibrėžtais išteklių 
išsaugojimo lygio atskaitos taškais ir(arba) 
ribiniais atskaitos taškais, derantis su 2 
straipsnyje išdėstytais tikslais ir laikantis 
mokslinių rekomendacijų,

b) priemonės, kuriomis galima veiksmingai 
užtikrinti, kad nebūtų peržengtos išteklių 
išsaugojimo lygio atskaitos taškų ribos. 

b) priemonės, kuriomis galima veiksmingai 
užtikrinti, kad nebūtų peržengtos ribinės 
atskaitos taškų ribos ir kuriomis siekiama 
išteklių išsaugojimo lygio atskaitos taškų 
ribos,

3. Daugiamečiai planai, jei įmanoma, 
apima tokią žvejybą, kai žvejojamos vienų 
išteklių žuvys, arba tokią žvejybą, kai 
žvejojamos įvairių išteklių žuvys, tinkamai 
atsižvelgiant į išteklių ir tokios žvejybos 
sąveiką.

3. Daugiamečiai planai, jei įmanoma, 
apima tokią žvejybą, kai žvejojamos vienų 
išteklių žuvys, arba tokią žvejybą, kai 
žvejojamos įvairių išteklių žuvys, 
atsižvelgiant į išteklių, žvejybos ir jūros 
ekosistemų sąveiką.

4. Pagal daugiamečius planus 
žuvininkystės valdymui taikomas 
atsargumo principas, ir moksliniu požiūriu 
atsižvelgiama į turimų duomenų bei 
vertinimo metodų trūkumą ir visas 
kiekybines jų nepatikimumo priežastis. 

4. Pagal daugiamečius planus 
žuvininkystės valdymui taikomas 
atsargumo principas, ir moksliniu požiūriu 
atsižvelgiama į turimų duomenų bei 
vertinimo metodų trūkumą, įskaitant 
išteklių vertinimus, kuriems trūksta 
duomenų, ir visas kiekybines jų 
nepatikimumo priežastis.

Or. en

Pakeitimas 24
S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 79, 80, 1179, 1222, 1224, 1232, 1234, 1236, 1243, 
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1244, 1245, 1246 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 257, 1258, 
1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1274, 1279 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Daugiamečiuose planuose numatomas 
mirtingumo dėl žvejybos koeficiento 
modifikavimas iki 2015 m., kad 
mirtingumo dėl žvejybos koeficientas būtų 
toks, kuris padėtų vėliausiai iki 2020 m.
atkurti išteklių dydžius, kurie viršytų 
dydžius, kuriems jau galima taikyti 
didžiausio tausaus leidžiamo sužvejoti 
kiekio principą ir leistų šiuos išteklius 
palaikyti tokiame lygyje.

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

2. Kai neįmanoma nustatyti tokio 
mirtingumo dėl žvejybos koeficiento, kuris 
numatytas 1 dalyje, pagal daugiamečius 
planus žuvininkystės valdymui taikomas 
atsargumo principas ir numatomi 
apytikriai standartai ir atsargumo 
priemonės, užtikrinančios bent jau panašų 
susijusių išteklių išsaugojimo lygį.

2a. Nepažeidžiant 1 ir 2 dalies nuostatų, į 
daugiamečius planus įtraukiamos 
priemonės ir jų įgyvendinimo grafikas yra 
proporcingos tikslams bei numatomam 
laikotarpiui, o jomis atsižvelgiama į 
ekonominį bei socialinį poveikį. Tokios 
priemonės įgyvendinamos palaipsniui, 
išskyrus ypač skubius atvejus.

Or. en

Pakeitimas 25
S&D, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nukrypstant nuo 1 dalies nuostatų, 
tačiau nepažeidžiant atsargumo principo, 
daugiamečiuose planuose gali būti 
numatyta išlyga, pagal kurią jei dėl 
mirtingumo dėl žvejybos koeficiento, 
apskaičiuojamo pagal 9 straipsnio 2 dalį 
ir 10 straipsnio 1 dalį kyla poreikis tais 
metais sumažinti bendrą leidžiamą 
sužvejoti kiekį daugiau nei 25 procentais, 
metinis bendro leidžiamo sužvejoti kiekio 
sumažinimas gali būti apribotas iki 25 
procentų. Šiuo nukrypimu nėra 
pažeidžiamos papildomos nuostatos dėl 
kiekybinių tikslų, išreikštų bendro 
leidžiamo sugauti kiekio didžiausiu 
metiniu svyravimo koeficientu, kaip tai 
nustatyta 11 straipsnio c punkto iii 
papunktyje.

Or. en

Pakeitimas 26
S&D, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Daugiamečiuose planuose gali būti 
pateikiamos nuostatos, skirtos spręsti su 
specifinės žuvininkystės išteklių 
palaikymo ir atkūrimo iki tokio lygio, 
kuris užtikrina maksimalų ilgalaikį žuvų 
išteklių kiekį susijusius klausimus, jei 
mokslinėmis rekomendacijomis 
demonstruojama, jog didesnė atranka 
siekiant neišnaikinti tam tikrų veislių yra 
neįmanoma.

Or. en
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Pakeitimas 27
S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 76, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 99, 1048, 1049, 
1191, 1195, 1196, 1198, 1199, 1200, 1202, 1203, 1226, 1228, 1229, 1230, 1232, 1234, 1241, 
1280, 1281, 1283, 1284, 1285, 1287, 1296, 1303, 1304, 1306, 1307, 1310, 1313, 1314, 1317, 
1320, 1328, 1331, 1338, 1339, 1333, 1334, 1336, 1337, 1345, 1346, 1348, 1349, 1350, 1355, 
1356, 1364, 1365, 1366, 1372, 1190, 1193, 1201, 1321, 1371 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daugiamečių planų turinys Daugiamečių planų turinys
Daugiamečiame plane nurodoma: 1. Daugiamečiame plane nurodoma:

a) taikymo sritis, t. y. ištekliai, žvejybos
būdas ir jūrų ekosistemos, kuriems jis 
taikomas;

a) taikymo sritis, t. y. geografinė zona,
ištekliai, žvejybos būdai ir jūrų 
ekosistemos, kuriems jis taikomas;

b) tikslai, atitinkantys 2 ir 3 straipsniuose 
nustatytus tikslus,

b) tikslai, atitinkantys 2 ir 3 straipsniuose 
nustatytus tikslus ir atitinkamas šio 
reglamento 6a, 9 ir 10 straipsnio 
nuostatas
ba) laivyno pajėgumo vertinimas ir, jei 
nėra užtikrinta veiksminga žvejybos 
pajėgumų ir turimų žvejybos galimybių 
pusiausvyra, pajėgumų sumažinimo 
planas, įskaitant įgyvendinimo tvarkaraštį 
ir konkrečius veiksmus, kurių turi būti 
imtasi kiekvienoje atitinkamoje valstybėje 
narėje, kad per nustatytą laikotarpį tie 
žvejybos pajėgumai būtų suderinti su 
turimomis žvejybos galimybėmis, o 
tokiame vertinime turėtų būti išnagrinėtas 
atitinkamo laivyno socialinis ir 
ekonominis matmuo, nepažeidžiant 34 
straipsnyje nurodytų įsipareigojimų;
bb) nepageidaujamo žvejybos poveikio 
ekosistemai ir jūros aplinkai vertinimas, 
laikantis Sąjungos teisės ir tarptautinių 
susitarimų ir daugiamečiame plane 
numatytų vykdytų priemonių socialinio ir 
ekonominio poveikio vertinimas;

c) kiekybiniai tikslai, išreikšti: c) kiekybiniai tikslai, išreikšti:
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i) mirtingumo dėl žvejybos koeficientu ir 
(arba)

i) mirtingumo dėl žvejybos koeficientu ir 
(arba)

ii) neršiančia išteklių biomase, ir ii) neršiančia išteklių biomase, ir

iia) maksimalia nepageidaujamo ir 
neleistino žuvų kiekio dalimi procentais
iib) maksimaliais žvejybos galimybių 
metiniais pokyčiais
iic) su žvejybos būdais susijusiais geros 
ekologinės būklės deskriptoriais, kaip 
nustatyta Direktyvoje 2008/56/EB ir 
Sprendime 2010/477/ES;

iii) sužvejotų žuvų kiekio stabilumu.
d) tikslus kiekybinių tikslų įgyvendinimo 
tvarkaraštis;

d) tikslus visų kiekybinių tikslų 
įgyvendinimo tvarkaraštis;

e) techninės priemonės, įskaitant 
nepageidaujamų žuvų sužvejojimo 
panaikinimą;

e) išteklių išsaugojimo ir techninės 
priemonės, į kurias reikia atsižvelgti 
siekiant šio reglamento 15 straipsnyje 
nurodytų tikslų bei priemonės, skirtos 
vengti ir kaip galima labiau naikinti 
nepageidaujamų žuvų sužvejojimą;

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

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

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

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

h) žvejybos poveikio ekosistemai 
maksimalus mažinimas; 

h) priemonės, skirtos mažinti žvejybos 
poveikį ekosistemai;

i) apsaugos priemonės ir jų panaudojimo 
kriterijai;

i) apsaugos priemonės ir jų panaudojimo 
kriterijai;

ia) priemonės, užtikrinančios, kad būtų 
laikomasi daugiamečio plano nuostatų.

j) visos kitos daugiamečių planų tikslams
pasiekti tinkančios priemonės. 

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

1a. Daugiamečiuose planuose numatoma 
jų nuolatinė peržiūra siekiant įvertinti 
pažangą, padarytą siekiant juose 
numatytų tikslų, o ypač – atsižvelgti į 
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naujus elementus, tokius kaip mokslinių 
rekomendacijų pokyčiai ir sudaroma 
galimybė atlikti būtinas tarpines 
korekcijas.

Or. en

Pakeitimas 28
S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 93, 1381, 1383, 1384, 1385 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įsipareigojimų pagal Sąjungos teisės aktus 
laikymasis

Įsipareigojimų pagal Sąjungos teisės aktus 
laikymasis saugomose teritorijose

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

1. Bendra žuvininkystės politika ir visos 
tolesnės valstybių narių patvirtintos 
priemonės saugomose teritorijose turi 
visiškai atitikti Direktyvą 92/43/EEB, 
Direktyvą 2009/147/EB ir Direktyvą 
2008/56/EB. Direktyvos 92/43/EEB 6 
straipsnyje, Direktyvos 2009/147/EB 4 
straipsnyje ir Direktyvos 2008/56/EB 13 
straipsnio 4 dalyje, minimose teritorijose 
žvejybos veikla teritoriją nustačiusios 
valstybės narės yra reglamentuojama 
tokiu būdu, kuris visapusiškai atitinka 
paminėtų direktyvų tikslus, 
konsultuojantis su Komisija, 
patariamosiomis tarybomis ir kitomis 
suinteresuotomis šalimis.

Or. en

Pakeitimas 29
S&D, PPE, ALDE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 1401, 1402, 1403, 1404, 1406, 1407, 1411, 1412, 
1416, 1418, 1420, 1421, 1422, 1424, 1425 pakeitimus
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

1. Komisijai, turint patikimų mokslinių 
duomenų apie jūrų biologinių išteklių arba 
jūrų ekosistemų išsaugojimui kilusią 
grėsmę, dėl kurios reikia nedelsiant imtis 
veiksmų, suteikiami įgaliojimai tvirtinti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 55 
straipsnį šiai grėsmei sumažinti.

Šie deleguotieji teisės aktai tvirtinami tik 
kai to reikalauja neišvengiamos skubos 
priežastys ir laikantis 55 straipsnyje 
nurodytos procedūros.

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

Or. en

Pakeitimas 30
S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 94, 95, 96, 97, 98, 1433, 1434, 1442, 1446, 1447, 
1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1457, 1459 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Techninių priemonių sistemos Techninių priemonių sistemos

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

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

a) išlaikyti arba atkurti tokius išteklių 
dydžius, kurie viršytų dydžius, kuriems jau 

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

galima taikyti didžiausio tausaus leidžiamo 
sužvejoti kiekio principą, pagal 2 
straipsnio 2 dalį, pagerinant atrankos pagal 
dydį ir pagal rūšis priemones;

b) sumažinti sužvejojamų per mažo dydžio 
individų kiekį;

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

c) sumažinti sužvejojamų nepageidaujamą 
jūrų organizmų kiekį;

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 31
S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 99, 1488, 1520, 1522, 1529, 1579, 1580, 1586 
pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a straipsnis
Priegaudos išvengimas ir maksimalaus 

sumažinimo būdai
1. Prieš įvedant reikalavimą iškrauti visus 
atitinkamoje žvejybos zonoje sugautus 
kiekius pagal 15 straipsnį, paremtą 
geriausiomis turimomis mokslinėmis 
rekomendacijomis ir atsižvelgiant į 
kompetentingų regioninių patariamųjų 
tarybų nuomones, valstybės narės, kai 
reikia, vykdo bandomuosius projektus, 
skirtus visapusiškai ištirti visus praktinius 
metodus, skirtus išvengti, sumažinti ir 
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panaikinti nepageidaujamus sugavimus. 
Šie bandomieji projektai, kai tinkama, 
vykdomi gamintojų organizacijų. Gauti 
rezultatai įtraukiami į ilgalaikius 
kiekvienos žvejybos srities valdymo planus 
kaip reikalavimas naudoti galimus 
selektyviausius įrankius. Valstybės narės 
taip pat parengia išmetimų į jūrą 
žemėlapį, kuriame būtų parodytas 
išmetimų kiekvienoje žvejybos zonoje, 
kuriai taikoma 15 straipsnio 1 dalis, lygis. 
Šis žemėlapis privalo remtis objektyviais ir 
tipiniais duomenimis.

2. Sąjunga teikia finansinę paramą, skirtą 
parengti ir įgyvendinti bandomuosius 
projektus, taikomus remiantis 1 dalies 
nuostatomis bei skirtą naudoti 
selektyvesnę žvejybos įrangą, kuria 
siekiama sumažinti nepageidaujamus ir 
neleistinus sugavimus. Specialius dėmesys 
teikiamas finansinės paramos 
priemonėms, skirtos žvejams, kurie yra 
paveikti prievolės iškrauti visus sugautus 
kiekius ir kurie žvejoja mišriosios žvejybos 
rajonuose.

Or. en

Pakeitimas 32
S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 
111, 112, 113, 474, 1473, 1482, 1496, 1497, 1498, 1502, 1503, 1504, 1505, 1509,1511, 1512, 
1517, 1518, 1527, 1521, 1524, 1530, 1532, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1545, 1546, 1547, 
1549, 1550, 1552, 1553, 1555, 1556, 1557, 1558, 1560, 1563, 1570, 1575 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įpareigojimas užtikrinti, kad visos 
sužvejotos žuvys būtų iškraunamos

Įpareigojimas užtikrinti, kad visos 
gaudomų ir reglamentuojamų rūšių
sužvejotos žuvys būtų iškraunamos ir 

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

rūšių žuvų, sužvejotų Sąjungos vandenyse 
arba Sąjungos žvejybos laivais arba 
Sąjungos žvejybos laivais ne Sąjungos 
vandenyse, kiekis įkeliamas į žvejybos 
laivą, jame laikomas, registruojamas ir 
iškraunamas. Ši prievolė taikoma šioms 
žvejybos rūšims ir laikantis šio 
tvarkaraščio:

a) Ne vėliau, kaip nuo 2014 m. sausio 1 d.: a) Ne vėliau, kaip nuo 2014 m. sausio 1 d:
– skumbres, silkes, paprastąsias staurides, 
šiaurinius žydruosius merlangus, 
smulkiadygles saulažuves, europinius 
ančiuvius, mažąsias argentinas, sardinėles, 
paprastąsias stintenes;

– žvejojant mažas pelagines žuvis, t. y. 
skumbres, silkes, paprastąsias staurides, 
šiaurinius žydruosius merlangus, 
smulkiadygles saulažuves, europinius 
ančiuvius, mažąsias argentinas, sardines, 
atlantinius šprotus;

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

– žvejojant dideles pelagines žuvis, t. y. 
paprastuosius tunus, durklažuves, 
ilgapelekius tunus, didžiaakius tunus, kitas 
buriažuvines;
– žvejojant pramoniniais tikslais, be kita 
ko, žvejojant paprastąsias stintenes, 
tobines ir norvegines menkutes;
– Baltijos jūros lašišas.

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

b) Ne vėliau, kaip nuo 2016 m. sausio 1 d.:

– žvejojant toliau nurodytas rūšis Šiaurės 
Atlanto vandenyno Sąjungos vandenyse
Šiaurės jūra:
– žvejojant menkes, juodadėmes menkes, 
paprastuosius merlangus, ledjūrio 
menkes;
– žvejojant norveginius omarus; 
– žvejojant europinius jūrų liežuvius ir 
jūrines plekšnes; 
– žvejojant europines paprastąsias jūrines 
lydekas; 
– žvejojant šiaurines paprastąsias 
krevetes; 
– dėl kitų rūšių žvejybos bus atlikta 
papildoma analizė; 
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– žvejojant Baltijos jūroje, išskyrus lašišų 
žvejybą; 
Šiaurės Vakarų vandenys:
– žvejojant menkes, juodadėmes menkes, 
paprastuosius merlangus, ledjūrio 
menkes;

– žvejojant norveginius omarus; 
– žvejojant europinius jūrų liežuvius ir 
jūrines plekšnes; 
– žvejojant europines paprastąsias jūrines 
lydekas;  
– dėl kitų rūšių žvejybos bus atlikta 
papildoma analizė; 
Pietvakarių vandenys:
– žvejojant menkes, juodadėmes menkes, 
paprastuosius merlangus, ledjūrio 
menkes;
– žvejojant norveginius omarus; 
– žvejojant europinius jūrų liežuvius ir 
jūrines plekšnes; 
– žvejojant europines paprastąsias jūrines 
lydekas; 
– dėl kitų rūšių žvejybos bus atlikta 
papildoma analizė; 

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

c) Ne vėliau, kaip nuo 2017 m. sausio 1 d.:

– žuvininkystė, nepatenkanti į 1a dalies 
apibrėžtį Sąjungos vandenyse ir ne 
Sąjungos vandenyse.
1a. Žvejybos rajone pradėjus taikyti 
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įpareigojimą iškrauti visą sužvejotų žuvų 
kiekį, visų rūšių, kurioms taikomi 
sužvejojamo kiekio apribojimai, 
sužvejojami kiekiai turi būti registruojami 
ir atimami iš žvejui, gamintojų 
organizacijai arba atitinkamai 
kolektyvinio valdymo grupei nustatytos 
kvotos, išskyrus sužvejojamus rūšių, 
kurios gali būti išleistos į jūrą pagal naują 
1b dalį, kiekius.
1b. Toliau nurodytoms rūšims netaikomas 
15 straipsnio 1 dalyje nustatytas 
įpareigojimas iškrauti žuvis:
– žuvims, sužvejotoms siekiant jas 
panaudoti gyvam jaukui;
– žuvims, apie kurias iš turimos mokslinės 
informacijos žinoma, kad jų išgyvenimo 
galimybės didelės, atsižvelgiant į žvejybos 
įrankių pobūdį, žvejybos būdus ir sąlygas 
žvejybos zonoje ir rūšims, kurioms 
nustatyti nuliniai sugavimai;
1c. Siekiant supaprastinti ir suderinti 
įpareigojimo iškrauti visą sužvejotų žuvų 
kiekį įgyvendinimą ir išvengti nepriimtinų 
tikslinių rūšių žvejybos sutrikimų bei 
sumažinti nepageidaujamą sužvejojamų 
žuvų kiekį, daugiamečiuose planuose, 
patvirtintuose pagal 9 straipsnį, arba 
konkrečiose Sąjungos nuostatose dėl 
iškrovimo prievolės vykdymo arba kituose 
Sąjungos teisės aktuose, kai tinkama, 
nustatomas:
– sąrašas, apimantis netikslines rūšis, 
kurių natūralus gausos lygis nedidelis ir 
kurios gali būti įtrauktos į tikslinių rūšių 
kvotas tame žvejybos rajone, jei 
tenkinamos šios sąlygos:
– šios netikslinės rūšies nacionalinė 
metinė kvota visiškai panaudota;
– suvestinis sužvejotas kiekis yra ne 
didesnis kaip 3 proc. viso sugautų 
tikslinių rūšių kiekio;
– netikslinių rūšių ištekliai neviršija 
saugių biologinių ribų;
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– nuostatos minimalioms išimtims iš 
iškrovimo prievolės, pagal kurias žvejams 
leidžiama išmesti į jūrą iki 5 procentų nuo 
metinio bendro sugavimų kiekio, 
užtikrinant, kad kiekvienos išteklių rūšies 
bendras kiekis neviršys 5 procentų bendro 
ES masto šios rūšies išteklių sugavimų 
kiekio. tokiomis išimtimis apsaugoma nuo 
neproporcingų nepageidaujamų 
sugavimų tvarkymo išlaidų, o tokia išimtis 
suteikiama tik turint mokslinių faktų, kad 
yra labai sunku pagerinti selektyvumą.
– taisyklės, kuriomis nustatomos paskatos 
vengti žvejoti žuvų jauniklius, įskaitant 
didesnes kvotos dalis, kurios turi būti 
atimamos iš žvejui paskirtų kvotų, jei 
sužvejojami jaunikliai.

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

2. Remiantis patikimiausiomis, tiksliomis 
ir naujausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis ir kai to reikia siekiant 
apsaugoti žuvų jauniklius atgrasant nuo 
jų gaudymo, nustatomi žuvų jauniklių 
išteklių išsaugojimą užtikrinantys 
orientaciniai dydžiai, atspindintys pirmojo 
dauginimosi amžių ir dydį žuvų 
ištekliams, kuriems taikoma 1 dalyje 
nurodyta prievolė ištraukti visus 
sugavimus. sužvejotos mažesnės nei 
nustatyto mažiausio išteklių išsaugojimą 
užtikrinančio orientacinio dydžio žuvys 
gali būti naudojamos tik ne žmogaus 
suvartojimui skirtiems produktams, kaip 
pvz. žuvų miltams, žuvų taukams, naminių 
gyvūnų ėdalui arba kaip jauką. Atitinkama 
valstybė narė gali leisti dovanoti tokią žuvį 
nemokamai paramos arba labdaros 
tikslais.

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

3. Išteklių, kuriems yra taikomas 
iškrovimo reikalavimas atveju valstybės 
narės gali kasmetiniu lankstumu, kuris 
lygus 5 proc. nuo leidžiamo iškrauti 
kiekio, nepažeidžiant konkrečiuose teisės 
aktuose numatytų didesnio lankstumo 
dydžių. Žuvų, sužvejotų viršijant nustatytas 
žvejybos galimybes, pardavimo standartai 
ir taisyklės gali būti nustatomos pagal 
[Reglamento dėl bendro žuvininkystės ir 
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akvakultūros produktų rinkos 
organizavimo] 39 straipsnį.

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

4. Valstybės narės užtikrina, kad su jų 
vėliavomis plaukiojantys Sąjungos 
žvejybos laivai turėtų priemones, skirtas 
visai žvejybos ir perdirbimo veiklai 
dokumentuoti, kad būtų galima stebėti, ar 
laikomasi įpareigojimo iškrauti visą 
sužvejotų žuvų kiekį. Tai atliekant, 
valstybės narės laikosi veiksmingumo ir 
proporcingumo principų. Pereinamuoju 
laikotarpiu valstybės narės skatina 
savanorišką ir visapusišką registraciją 
vaizdo kameromis bei panašiomis 
priemonėmis, suteikiant savo žvejams 
papildomas žvejybos galimybes pagal 29 
straipsnio 4 dalį, tuo pat metu užtikrinant, 
kad žvejybos galimybės nebus sumažintos 
laivyno segmentams ar talpos klasėms, 
kurių atveju vaizdo kamerų naudojimas 
yra netinkamas.

5. 1 dalis taikoma nepažeidžiant 
tarptautinių įsipareigojimų.

5. 1 dalis taikoma nepažeidžiant 
tarptautinių įsipareigojimų.

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

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

Or. en

Pakeitimas 33
S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 116, 117, 118, 119, 1594, 1595, 1600, 1601, 1612, 
1613, 1615, 1617, 1620, 1621, 1625, 1687, 1748, 1752, 1851 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žvejybos galimybės Žvejybos galimybės

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

galimybes, Taryba veikia pagal šio 
reglamento 2, 9, 10 ir 11 straipsnius, 
laikosi ilgalaikės perspektyvos ir remiasi 
geriausiomis turimomis mokslinėmis 
rekomendacijomis. Žvejybos galimybės
tarp valstybių narių paskirstomos taip, 
kad kiekvienai valstybei narei būtų 
užtikrintas santykinis žvejybos stabilumas 
dėl išteklių arba žūklės rajono. Skiriant 
naujas žvejybos galimybes atsižvelgiama į 
kiekvienos valstybės narės interesus.

Taryba nustato trečiųjų šalių žvejybos 
galimybes Sąjungos vandenyse ir 
paskirsto šias galimybes kiekvienai 
trečiajai šaliai. 
Žvejybos galimybių valstybėms narėms 
arba trečiosioms šalims paskirstymas 
priklauso nuo to, ar jos laikosi bendros 
žuvininkystės politikos.

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

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

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

3. Žvejybos galimybės atitinka kiekybinius 
sugavimų tikslus, tvarkaraštį ir ribas, 
nustatytus daugiamečiuose planuose pagal 
9 straipsnio 2 dalies ir 11 straipsnio b, c ir 
h punktus. Jei atitinkamas daugiametis 
planas buvo patvirtintas komercinės 
paskirties žuvų ištekliams, Taryba 
užtikrina, kad iki 2015 m., kad 
mirtingumo dėl žvejybos koeficientas būtų 
toks, kuris padėtų vėliausiai iki 2020 m. 
atkurti išteklių dydžius, kurie viršytų 
dydžius, kuriems jau galima taikyti 
didžiausio tausaus leidžiamo sužvejoti 
kiekio principą ir leistų šiuos išteklius 
palaikyti tokiame lygyje. 
3a. Tarybai priimant sprendimus, kuriais 
nustatomos žvejybos galimybės, dalyvauja 
Europos Parlamento ir patariamųjų 
tarybų delegacijos.
3b. Kai dėl duomenų trūkumo 
neįmanoma nustatyti tokio tam tikrų 
išteklių naudojimo masto, kuris atitiktų 
didžiausią galimą tausios žvejybos 
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laimikį:
i) žvejybos valdymui taikomas atsargumo 
principas;
ii) remiantis Sprendimo 2010/477/ES 
priedo B dalies 3.1. ir 3.2. punktuose 
nustatyta metodika gali būti patvirtinti 
apytikriai standartai, o mirtingumas dėl 
žvejybos mažinamas laikantis atsargumo 
principo ar, tais atvejais, kai esama 
požymių, iš kurių matyti, kad išteklių 
būklė patenkinama, atsižvelgiant į 
stabilias tendencijas;
iii) Komisija ir valstybės narės įvertina 
mokslinių tyrimų ir žinių spragas ir imasi 
priemonių, kurios padėtų užtikrinti, kad 
būtų nedelsiant teikiami papildomi 
duomenys apie išteklius ir ekosistemas.

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 34
S&D, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Nukrypstant nuo 3 dalies nuostatų, 
tačiau nepažeidžiant atsargumo principo, 
Taryba gali atsargų, neįtrauktų į 
daugiamečius planus atveju apriboti tais 
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metais sumažinti bendrą leidžiamą 
sužvejoti kiekį 25 procentais, net jeigu 3 
dalies nuostatomis reikalaujama didesnio 
nei 25 procentai metinio sumažinimo.

Or. en

Pakeitimas 35
S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 1469, 1666, 1682, 1687 6 dalies, 1746, 1752 6 dalies 
pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Jei Komisija laiko, kad valstybė narė, 
vadovaujantis pagal 19 arba 23 
straipsniuose atliktą vertinimą, nepasiekė 
rezultatų pagal šio reglamento III 
antraštinę dalį, yra sumažinamos 
ateinančių ar vėlesnių metų Sąjungos 
skirstomos žvejybos galimybės tai 
valstybei narei ir nutraukiamas arba 
sustabdomas Sąjungos finansinės 
paramos išmokų mokėjimas tai valstybei 
narei arba pateikiamas prašymas taikyti 
pagal BŽP teikiamos Sąjungos finansinės 
paramos finansinį koregavimą [pagal 
50 straipsnį]. Šios priemonės turi būti 
proporcingos atsižvelgiant taisyklių 
nesilaikymo pobūdį, dydį, trukmę ir 
dažnumą.

Or. en

Pakeitimas 36
S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 124, 125, 126, 127, 128, 129, 1223, 1627, 1628, 
1633, 1634, 1635, 1637, 1641,1642, 1644, 1647, 1648, 1649, 1650, 1653, 1655, 1661, 1663, 
1667, 1669, 1672, 1674, 1675, 1677, 1680, 1683, 1688, 1689, 1700, 1732 pakeitimus
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal daugiamečius planus priimamos 
išteklių išsaugojimo priemonės

Pagal daugiamečius planus priimamos 
išteklių išsaugojimo priemonės

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

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

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

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

a) yra suderinamos su 2 ir 3 straipsniuose 
nurodytais tikslais ir 

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

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

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

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

c) padėtų veiksmingai ir per nurodytą 
laikotarpį įgyvendinti daugiamečiame 
plane nustatytus tikslus ir kiekybinius 
tikslus;  taip pat

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

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

2a. Valstybės narės bendradarbiauja 
viena su kita siekdamos užtikrinti, kad 
būtų priimtos suderinamos priemonės, 
atitinkančios daugiamečiuose planuose 
numatytus tikslus, ir tarpusavyje 
koordinuoja šių priemonių vykdymą. Šiuo 
tikslu valstybės narės, jei tai 
įgyvendinama ir taikytina, naudoja 
esamas regioninio institucinio 
bendradarbiavimo struktūras ir 
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mechanizmus, įskaitant tuos, kurie veikia 
pagal regionines jūrų konvencijas, 
apimančias atitinkamą žvejybos rajoną 
arba žvejybos rūšį.
Valstybių narių, kurios bendrai vykdo 
žvejybos veiklą, koordinavimo pastangoms 
gali būti skiriamas Europos jūrų reikalų 
ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) 
finansavimas laikantis tame reglamente 
numatytų nuostatų.
2b. Valstybės narės konsultuojasi su 
atitinkamomis patariamosiomis tarybomis 
ir Tarptautine jūrų tyrinėjimo taryba 
ir(arba) Žuvininkystės mokslo, technikos 
ir ekonomikos komitetu (ŽMTEK) dėl 
priemonių projekto, prie kurio 
pridedamas aiškinamasis 
memorandumas. Apie tokius projektus tuo 
pat metu pranešama Komisijai ir kitoms 
valstybėms narėms bendrai vykdančioms 
žvejybos veiklą. Valstybės narės deda visas 
pastangas siekdamos ankstyvuoju etapu 
viešai ir skaidriai įtraukti į šias 
konsultacijas kitas atitinkamas 
suinteresuotąsias susijusios žvejybos 
rūšies šalis tam, kad rengiant numatytas 
priemones būtų galima gauti visų 
atitinkamų šalių nuomones ir pasiūlymus.
Valstybės narės viešai skelbia išteklių 
išsaugojimo priemonių, kurias siūloma 
priimti, projekto santrauką.
2c. Valstybės narės tinkamai atsižvelgia į 
atitinkamų patariamųjų tarybų, 
Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos 
ir(arba) ŽMTEK pateiktas nuomones ir, 
jei priimtos galutinės priemonės 
nukrypsta nuo šių nuomonių, pateikia 
išsamius paaiškinimus apie šių 
nukrypimų priežastis. 
2d. Jei valstybės narės pageidauja iš 
dalies pakeisti priimtas priemones, taip 
pat taikomos 2–2c dalys.
2e. Komisija, siekdama užtikrinti, kad 
priimtos priemonės būtų nuoseklios bei 
koordinuojamos regionų lygmeniu ir 
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atitiktų parengtus daugiamečius planus, 
priima gaires, nustatančias išsamią 
tvarką, kurios turi būti laikomasi taikant 
2a–2c dalis. Šiomis gairėmis gali būti 
identifikuojamos arba tvirtinamos 
administracinės sistemos, tokio kaip 
Regioninės žvejybos darbo grupės, 
siekiant praktikoje organizuoti 
bendradarbiavimą tarp valstybių narių, 
ypač siekiant skatinti ir lengvinti 
kiekvienos valstybės narės priemonių 
patvirtinimą.
2f. Valstybės narės, kurios dalijasi 
žvejybos rajonu, gali bendradarbiauti, 
siekdamos pagal ilgalaikius daugiamečius 
planus, priimtus iki 2014 m. ir 
atitinkančius 25 straipsnyje nustatytą 
procedūrą, susitarti dėl bendrų priemonių 
ir jas įgyvendinti.
2g. Žvejybos, kuri vykdoma tik vienos 
valstybės narės suvereniuose arba jos 
jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse, 
atveju atitinkama valstybė narė įsteigia 
vieną ar daugiau bendro valdymo 
komitetų, kurie apima visus atitinkamus 
suinteresuotuosius subjektus, su kuriais 
turi būti konsultuojamasi dėl priemonių, 
kurias reikia priimti. Jei valstybė narė 
ketina kaip nors nukrypti nuo 
rekomendacijos, gautos iš komiteto, ji 
paskelbia vertinimą, kuriame išsamiai 
išdėsto tokio nukrypimo nuo 
rekomendacijos priežastis.

Or. en

Pakeitimas 37
S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 1687 pakeitimą
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Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybių narių pranešimas apie išteklių 
išsaugojimo priemones

Valstybių narių pranešimas apie išteklių 
išsaugojimo priemones

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

Technines priemones pagal 17 straipsnį 
priimančios valstybės narės paskelbia šias 
priemones ir praneša apie jas Komisijai, 
kitoms suinteresuotoms valstybėms narėms 
ir atitinkamoms patariamosioms taryboms.

Or. en

Pakeitimas 38
S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 130, 1681, 1692, 1693, 1694, 1698 pakeitimus, 1700 
pakeitimo 3 ir 4 dalies pirmą pastraipą

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnis

Vertinimas Vertinimas

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

1. Komisija gali bet kuriuo metu įvertinti 
valstybių narių pagal 17 straipsnį 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 3 metus 
arba kaip gali būti reikalaujama pagal 
atitinkamą daugiametį planą. Vertinimas 
remiasi geriausiomis turimomis 
mokslinėmis rekomendacijomis.
Laikydamosi Direktyvos 2007/2/EB 
valstybės narės suteikia Komisijai 
naudotojo teises ir prieigą prie medžiagos, 
bei duomenis, naudotus parengiant, 
kuriant ir tvirtinant nacionalines 
išsaugojimo priemones pagal 19 straipsnį, 
kad Komisija galėtų vykdyti savo pareigas, 
susijusias su bendros žuvininkystės 
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politikos įgyvendinimu.
Galimybę susipažinti su informacija apie 
aplinką reglamentuoja Direktyva 
2003/4/EB ir Reglamentai 1049/2001/EB 
ir 1367/2006/EB.

Or. en

Pakeitimas 39
S&D, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 1687, 1752 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 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 turi pakankamą su sprendimu 
susijusį interesą, turi teisę prašyti atlikti 
Komisijos sprendimo vidaus peržiūrą.
Toks prašymas pateikiamas raštu ir ne 
vėliau kaip per šešias savaites nuo 
įvertinimo atlikimo dienos. Prašyme 
nurodomi peržiūros pagrindai.
2b. Komisija atsižvelgia į visus prašymus, 
nebent jie yra visiškai nepagrįsti. Jie savo 
motyvus nurodo atsakyme, kuris 
pateikiama raštu kuo greičiau, bet ne 
vėliau kaip per keturias savaites nuo 
prašymo gavimo.
2c. Kai Komisija negali imtis veiksmų 2 
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dalyje nustatyta tvarka, nors deramai to 
siekia, ji kaip įmanoma greičiau ir ne 
vėliau kaip per toje dalyje nurodytą 
terminą informuoja prašymą pateikusį 
fizinį ar teisinį subjektą apie savo 
neveikimo priežastis ir kada jis planuoja 
imtis veiksmų.
Bet kokiu atveju Komisija veikia per 
aštuonių savaičių nuo prašymo gavimo 
dienos, laikotarpį.
2d. Todėl pagal 2 dalies naują a punktą ir 
2 dalies 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.

Or. en

Pakeitimas 40
S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 131, 1705, 1706, 1708, 1709, 1710, 1711, 1716, 
1718, 1720, 1722, 1723, 1725, 1726, 1727 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Numatytosios apsaugos priemonės, 
priimtos pagal daugiamečių planų sistemą

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. 

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 
laikotarpį, kuris numatytas 
daugiamečiame plane arba per tris
mėnesius nuo daugiamečio plano 
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įsigaliojimo.
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

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

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

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 jos nuomonė 
dėl priemonių, nurodomos priežastys, dėl 
kurių Komisija mano, kad priemonės 
nesuderinamos su daugiamečiu planu, 
nepadeda įgyvendinti tikslų ar kiekybinių 
tikslų arba yra priežastis, dėl kurios 
pradedamos taikyti 11 straipsnio i punkte 
nustatytos apsaugos priemonės.
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.
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. 

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.

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.
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3a. Prieš priimdama deleguotuosius aktus 
pagal 55 straipsnį Komisija konsultuojasi 
su atitinkamomis patariamosiomis 
tarybomis ir Tarptautine jūrų tyrinėjimo 
taryba ir(arba) Žuvininkystės mokslo, 
technikos ir ekonomikos komitetu 
(ŽMTEK) dėl priemonių projekto, prie 
kurio pridedamas aiškinamasis 
memorandumas.

Or. en

Pakeitimas 41
S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 133, 134, 135, 136, 137, 138, 1627, 1628, 1642, 
1735, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1753 pakeitimus, 1759 pakeitimo 1 ir 2 dalis

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Techninės priemonės 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. 
Valstybės narės užtikrina, kad šios 
techninės priemonės:

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

a) yra suderinamos su 2 ir 3 straipsniuose 
nurodytais tikslais ir

a) yra suderinamos su 2 ir 3 straipsniuose 
nurodytais tikslais ir

b) būtų suderinamos su pagal 14 straipsnį 
priimtų priemonių tikslais;

b) būtų suderinamos su pagal 14 straipsnį 
priimtų priemonių tikslais;

c) padėtų veiksmingai įgyvendinti pagal 
14 straipsnį priimtų priemonių tikslus ir 
taip pat

c) padėtų veiksmingai įgyvendinti pagal 
14 straipsnį priimtų priemonių tikslus ir 
taip pat

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

d) neprieštarautų Sąjungos teisės aktams 
ir būtų ne mažiau griežtos nei 
galiojančiuose Sąjungos teisės aktuose 
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nustatytos priemonės. 

1a. Valstybės narės bendradarbiauja 
viena su kita siekdamos užtikrinti, kad 
būtų priimtos suderinamos priemonės, 
atitinkančios techninių priemonių 
sistemose numatytus tikslus, taip pat 
koordinuoja tarpusavyje šių priemonių 
vykdymą. Šiuo tikslu valstybės narės, jei 
tai įgyvendinama ir taikytina, naudoja 
esamas regioninio institucinio 
bendradarbiavimo struktūras ir 
mechanizmus, įskaitant tuos, kurie veikia 
pagal regionines jūrų konvencijas, 
apimančias atitinkamą žvejybos rajoną 
arba žvejybos rūšį.
1b. Valstybės narės konsultuojasi su 
atitinkamomis patariamosiomis 
tarybomis, Tarptautine jūrų tyrinėjimo 
taryba ir(arba) ŽMTEK dėl priemonių 
projekto, prie kurio pridedamas 
aiškinamasis memorandumas. Apie tokius 
projektus tuo pat metu pranešama 
Komisijai ir kitoms valstybėms narėms, 
kurios bendrai vykdo žvejybos veiklą.
Valstybės narės deda visas pastangas 
siekdamos ankstyvuoju etapu viešai ir 
skaidriai įtraukti į šias konsultacijas kitas 
atitinkamas suinteresuotąsias susijusios 
žvejybos rūšies šalis tam, kad rengiant 
numatytas priemones būtų galima gauti 
visų atitinkamų šalių nuomones ir 
pasiūlymus.
1c. Valstybės narės tinkamai atsižvelgia į 
atitinkamų patariamųjų tarybų, 
Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos 
ir(arba) ŽMTEK pateiktas nuomones ir, 
jei priimtos galutinės priemonės 
nukrypsta nuo šių nuomonių, pateikia 
išsamius paaiškinimus apie šių 
nukrypimų priežastis.
1d. Jei valstybės narės pageidauja iš 
dalies pakeisti priimtas priemones, taip 
pat taikomos 1a–1c dalys.
1e. Komisija, siekdama užtikrinti, kad 
priimtos priemonės būtų nuoseklios bei 
koordinuojamos regionų lygmeniu bei 
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remtųsi parengtomis techninių priemonių 
sistemomis, priima gaires, nustatančias 
išsamią tvarką, kurios turi būti laikomasi 
taikant 1a–1c dalis.  Šiomis gairėmis gali 
būti identifikuojamos arba tvirtinamos 
administracinės sistemos, tokio kaip 
Regioninės žvejybos darbo grupės, 
siekiant praktikoje organizuoti 
bendradarbiavimą tarp valstybių narių, 
ypač siekiant skatinti ir lengvinti 
kiekvienos valstybės narės priemonių 
patvirtinimą.

Or. en

Pakeitimas 42
S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 139, 1759 pakeitimo antrą patraipą

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybių narių pranešimas apie technines 
priemones

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. 

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

Or. en

Pakeitimas 43
S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 140, 1755, 1756, 1758 pakeitimus, 1759 pakeitimo 3 
ir 4 dalies pirma pastraipa
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Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Komisija gali bet kuriuo metu įvertinti 
valstybių narių pagal 21 straipsnį priimtų 
techninių priemonių suderinamumą su 
tikslais ir veiksmingumą ir bet kuriuo 
atveju atlieka įvertinimą bei pateikia 
ataskaitą šiais klausimais ne rečiau kaip 
kartą kas 3 metus arba kaip gali būti 
reikalaujama pagal atitinkamą techninių 
priemonių sistemą.
1a. Laikydamosi Direktyvos 2007/2/EB 
valstybės narės suteikia Komisijai 
naudotojo teises ir prieigą prie medžiagos 
ir duomenis, naudotus kuriant ir 
tvirtinant nacionalines išsaugojimo 
priemones pagal 19 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 
ir 1367/2006/EB.

Or. en

Pakeitimas 44
S&D, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 1687, 1752 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. 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 
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pateikia tiesioginę nuorodą. Galimybę 
susipažinti su informacija apie aplinką 
reglamentuoja Reglamentai 
1049/2001/EB ir 1367/2006/EB.
1c. Bet kuris fizinis arba juridinis asmuo,
a) kurį paveikė ar gali paveikti 
sprendimas, arba
b) kuris pakankamai suinteresuotas 
sprendimu,
Toks prašymas pateikiamas raštu ir ne 
vėliau kaip per šešias savaites nuo 
įvertinimo atlikimo dienos. Prašyme 
nurodomi peržiūros pagrindai.
1d. Komisija atsižvelgia į visus prašymus, 
nebent jie yra visiškai nepagrįsti. Komisija 
savo motyvus nurodo atsakyme, kuris 
pateikiama raštu kuo greičiau, bet ne 
vėliau kaip per keturias savaites nuo 
prašymo gavimo.
1e. Kai Komisija negali imtis veiksmų 2 
dalyje nustatyta tvarka, nors deramai to 
siekia, ji kaip įmanoma greičiau ir ne 
vėliau kaip per toje dalyje nurodytą 
terminą informuoja prašymą pateikusį 
fizinį arba juridinį asmenį apie savo 
neveikimo priežastis ir kada jis planuoja 
imtis veiksmų.
Bet kokiu atveju Komisija veikia per 
aštuonių savaičių nuo prašymo gavimo 
dienos, laikotarpį.
1f. Todėl pagal 2 dalies naują a punktą ir 
2 dalies 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.

Or. en
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Pakeitimas 45
S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 141, 1764, 1767, 1769, 1772, 1774, 1775, 1776, 
1777 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Numatytosios priemonės, priimtos pagal 
techninių priemonių sistemą

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. 

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 šešis
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:

2. Jei Komisija mano, kad valstybių narių 
priemonės:

a) nesuderinamomis su techninių 
priemonių sistemos tikslais arba

a) nesuderinamos su techninių priemonių 
sistemos tikslais arba

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, Komisijos nuomone, 
priemonės nesuderinamos su techninių 
priemonių sistema arba dėl kurių jos 
nepadės pasiekti sistemoje numatytų 
tikslų.
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 
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sistema ir atitiktų jos tikslus.
2b. Jei valstybė narė nepakeičia 
priemonių pagal 2a dalį, Komisijai 
suteikiami įgaliojimai pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
būtų nustatytos techninių priemonių 
sistemoje taikomos techninės priemonės.

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

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

4a. Prieš priimdama deleguotuosius aktus 
pagal 55 straipsnį Komisija konsultuojasi 
su atitinkamomis patariamosiomis 
tarybomis, Tarptautine jūrų tyrinėjimo 
taryba ir Žuvininkystės mokslo, technikos 
ir ekonomikos komitetu (ŽMTEK) dėl 
priemonių projekto, prie kurio 
pridedamas aiškinamasis 
memorandumas.

Or. en

Pakeitimas 46
S&D, ALDE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 1790, 1791 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
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 

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 ar konkrečiai 
nesprendžia problemos, kurią nurodė 
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galiojančiuose Europos Sąjungos teisės 
aktuose nustatytos priemonės.

atitinkama valstybė narė. 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

Pakeitimas 47
S&D, Verts/ALE, ECR frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 142, 143, 144, 1803, 1807, 1816, 1817, 1820, 1821, 
1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 
1838, 1840, 1841, 1842, 1839, 1867, 1866 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perleidžiamųjų žvejybos konsecijų 
sistemos nustatymas

Žvejybos koncesijų sistemos nustatymas

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

1. Iki 2015 m. gruodžio 31 d. kiekviena 
valstybė narė nustato žvejybos koncesijų 
sistemą, taikomą visiems žvejybos 
laivams, kurie žvejoja išteklius, dėl kurių 
pagal 16 straipsnį buvo paskirtos Europos 
Sąjungos žvejybos galimybės. Valstybės 
narės palieka pakankamai išteklių 
laivams, kurių bendras ilgis mažesnis nei 
12 metrų.

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.

2. Nacionalinės žvejybos koncesijų 
sistema parengiama ir įgyvendinama 
konkrečiuose žvejybos rajonuose taikant 
atvirą, visų suinteresuotųjų šalių 
pritarimo reikalaujančią ir skaidrią 
procedūrą. 

Or. en
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Pakeitimas 48
S&D, Verts/ALE, ECR frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 146, 147, 150, 151, 152, 155, 164, 1858, 1860, 1863, 
1865, 1871, 1877, 1876, 1879, 1882, 1941, 1883, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 
1898, 1884, 1889, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1937, 1940, 1942, 1943, 1944, 1945, 2018, 
2023 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
paskyrimas

Žvejybos koncesijų paskyrimas

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

1. Žvejybos koncesijomis suteikiama teisė 
naudotis valstybei narei paskirta nustatyta 
individualių žvejybos galimybių dalimi.

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 
teisingais ir skaidriais aplinkos apsaugos 
ir socialiniais kriterijais, skiria 
perleidžiamąsias kiekvienų išteklių ar 
išteklių grupės Sąjungos vandenyse, kurių 
žvejybos galimybės paskirtos pagal 16 
straipsnį, žvejybos koncesijas.

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

3. Valstybės narės, skirdamos 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 

4. Žvejybos koncesijas valstybė narė gali 
skirti tik su jos vėliava plaukiojančio 
žvejybos laivo savininkui bei fiziniams ar 
juridiniams asmenims, kad jos būtų 
naudojamos žvejojant tokiu laivu. Jos 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 žvejybos koncesijų.
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perleidžiamųjų žvejybos koncesijų. 

4a. Skirstant žvejybos koncesijas valstybės 
narės remiasi skaidriais ir objektyviais 
socialiniais bei aplinkos apsaugos 
kriterijais, kaip pvz. žvejybos poveikis 
aplinkai, derėjimo ir indėlio į vietos 
ekonomika istorija. Galima naudoti ir 
kitus kriterijus, kaip pvz. istorinius 
duomenis apie sužvejotų žuvų kiekį. 
Valstybės narės, paskirstydamos joms 
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 
metodus, ir, inter alia, sunaudojančius 
mažiau energijos ir turinčius mažesnį 
žalingą poveikį buveinėms.

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 perleidžiamąsias 
žvejybos koncesijas suteikia ne ilgesniam 
kaip 12 metų galiojimo laikotarpiui.

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.

6a. Perleidžiamąsias žvejybos koncesijas 
valstybės narės gali taikyti savanorišku 
pagrindu. Taikant tokias sistemas jų 
galiojimo laikotarpis yra ribojamas. 
Tokios sistemos jokiu būdu netaikomos už 
Sąjungos vandenų ribų.

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

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

7a. Valstybės narės informuoja Komisiją 
apie pasirinktą paskirstymo būdą.

Or. en

Pakeitimas 49
S&D, Verts/ALE, ECR frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 159, 160, 161, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1921, 
1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1934, 1935, 1936, 1938, 
1939, 1947, 1948 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Individualių žvejybos galimybių 
paskyrimas

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.

1. Individualias žvejybos galimybes 
28 straipsnyje nurodytų žvejybos koncesijų 
turėtojams valstybės narės skiria, 
atsižvelgdamos į žvejybos galimybes, 
paskirtas valstybėms narėms. Valstybės 
narės gali laisvai apsispręsti dėl trukmės 
laikotarpio, kuriam paskiriamos žvejybos 
galimybės bei dėl skyrimų dažnumo.

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 
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. 

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, 

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 žvejybos 
koncesijų turėtojams, nurodytiems 



PE500.589v02-00 54/93 AM\921904LT.doc

LT

nurodytiems 28 straipsnio 4 dalyje. 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.

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.

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

Or. en

Pakeitimas 50
S&D, Verts/ALE, ECR frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 163, 1956, 1957, 1958, 1959, 1961, 1962, 1963 
pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų ir 
individualių žvejybos galimybių registras

Žvejybos koncesijų registras

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, kai tinkama, įtraukiant 
perleidžiamąsias žvejybos koncesijas.
Registras prieinamas viešai ir įtraukiamas 
į Sąjungos žvejybos laivyno registrą.

Or. en

Pakeitimas 51
S&D, Verts/ALE, ECR frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1972, 
1978 pakeitimus
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Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
perleidimas

Išbraukta.

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 52
S&D, Verts/ALE, ECR frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 
2004 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Individualių žvejybos galimybių 
nuomojimas

Išbraukta.

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 53
S&D, Verts/ALE, ECR frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 2015, 2016, 2017 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žvejybos galimybių, kurioms netaikoma 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 

sistema, paskirstymas

Žvejybos galimybių, kurioms netaikoma 
žvejybos koncesijų sistema, paskirstymas

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

1. Kiekviena valstybė nusprendžia, kaip su 
jos vėliava plaukiojantiems laivams galėtų 
būti paskirstytos jai pagal 16 straipsnį 
paskirtos žvejybos galimybės, kurioms 
netaikoma žvejybos koncesijų sistema, 
laikantis 28 straipsnio naujos 4 a dalies.
Apie paskirstymo būdą jos praneša 
Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 54
S&D, Verts/ALE frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 177, 1797, 2020, 2024 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
33 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33a straipsnis
Specialios pereinamojo laikotarpio 

taisyklės Viduržemio jūros regionui, 
Teritorinių valdymo vienetų sistema

1. Valstybės narės gali taikyti teritorinių 
valdymo vienetų sistemą. Tokiais atvejais 
valstybės narės apibrėžia savo 
teritoriniuose vandenyse esančias 
teritorijas, kuriose žvejoja jų žvejybos 
laivynas ir nustato, kokiems laivams 
leidžiama plaukioti tokiose teritorijose. 
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Nustatydamos tokias ribas valstybės narės 
nurodo visos žuvininkystės veiklos erdvinį 
mastą, visų saugomos žvejybos teritorijų 
vietą ir siekia palaikyti teisių turėtojams 
saugomos žvejybos teritorijų išteklių 
gausos teikiamą naudą.
2. Valstybės narės, nustatančios TVV, 
informuoja Komisiją.
3. Kiekvienam reikalavimus atitinkančiam 
teritorinių valdymo vienetų turėtojui, 
laikantis tinkamumo reikalavimų ir kitų 
kriterijų, nustatytų pagal 27, 28 ir 
28a straipsnius, skiriama neperleidžiama 
teritorinių valdymo vienetų dalis, išreikšta 
kaip erdviniu požiūriu apibūdintos 
naudotojų teisės, atskiriems žvejams 
taikomi sužvejoto žuvų kiekio arba 
žvejybos pastangų apribojimai arba bet 
koks jų derinys.
4. Valstybės narės, kurioms priklauso 
Viduržemio jūros pakrantės vandenys, 
vėliausiai iki 2015 m. nustato TVV žvejoti 
Viduržemio jūroje. 
5. Teritorinių valdymo vienetų sistemos 
sukūrimą ir įgyvendinimą finansiškai 
remia Sąjunga.  Sąjunga taip pat imasi 
priemonių, kad būtų sumažintos galimos 
neigiamos socialinės ir ekonominės 
teritorinių valdymo vienetų pasekmės.

Or. en

Pakeitimas 55
S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 178, 179, 2026, 2028, 2030, 2031, 2039, 2040, 2042, 
2045, 2056, 2057 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žvejybos pajėgumų reguliavimas Žvejybos pajėgumų reguliavimas
1. Valstybės narės nustato priemones savo 1. Valstybės narės nustato priemones savo 
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laivynų žvejybos pajėgumui reguliuoti, kad 
būtų pasiekta pastovi ir ilgalaikė tų laivynų 
žvejybos pajėgumų ir jos žvejybos 
galimybių pusiausvyra.

laivynų žvejybos pajėgumui reguliuoti, kad 
būtų pasiekta pastovi ir ilgalaikė jų laivynų 
žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių 
pusiausvyra, laikantis 2 straipsnyje 
nustatytų bendrųjų tikslų.
1a. Siekdamos įgyvendinti šio straipsnio 1 
dalyje nurodytą tikslą, valstybės narės iki 
kiekvienų metų gegužės mėnesio 30 d. 
atlieka pajėgumų vertinimą ir perduoda 
rezultatus Komisijai. Pajėgumų 
vertinimas apima vertinimo metu esančių 
bendrų laivyno pajėgumų kiekviename 
žvejybos rajone ir laivyno segmente, taip 
pat jų poveikio atitinkamiems ištekliams ir 
platesnei jūrų ekosistemai analizę. 
Vertinime pateikiama ir laivyno 
pelningumo ilgalaikiu laikotarpiu analizė. 
Siekiant vienodai atliekamo vertinimo 
visose valstybėse narėse, vertinimai 
atliekami pagal Komisijos gaires, 
kuriomis vadovaujantis galima atlikti 
geresnę žvejybos pajėgumų ir žvejybos 
galimybių pusiausvyros analizę, o juose 
įtraukiama laivyno pelningumo analizė. 
Vertinimų rezultatai yra viešai prieinami.
1b. Jei vertinimu pademonstruojamas 
neatitikimas tarp žvejybos pajėgumų ir jų 
žvejybos galimybių, valstybės narės per 
vienerius metus patvirtina detalią 
programą, įskaitant privalomą 
įgyvendinimo grafiką, kuri yra reikalinga 
bet laivynų žvejybos pajėgumui 
pakoreguoti, kai tai susiję su laivų 
charakteristikomis ir skaičiumi, kad būtų 
pasiekta pastovi ir ilgalaikė tų laivynų 
žvejybos pajėgumų ir jos žvejybos 
galimybių pusiausvyra. Ši programa 
perduodama Komisijai, Europos 
Parlamentui ir kitoms valstybėms narėms.
1c. Jei toks vertinimas nėra pateikiamas 
arba jeigu iš valstybės narės yra 
reikalaujama pateikti pajėgumų mažinimo 
programą, o ji to nepadaro, arba jei 
valstybė narė neįgyvendina programos, 
jau yra nutraukiama finansinė parama, 
vykdoma Bendrosios žuvininkystės 
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politikos apimtyje.
Kaip paskutinė išeitis ir tik jei vieną iš 
paminėtų veiksmų vėluojama atlikti 
dvejais ar daugiau metų, Komisija gali 
sustabdyti atitinkamo laivyno segmento 
žvejybos galimybes. 

2. Pasitraukti iš laivyno gaunant viešąją 
pagalbą iš Europos žuvininkystės fondo 
2007–2013 m. programavimo laikotarpiui 
leidžiama tik tuomet, jei prieš tai buvo 
panaikinta žvejybos licencija ir žvejybos 
leidimai.

2. Pasitraukti iš laivyno gaunant viešąją 
pagalbą iš Europos žuvininkystės fondo 
2007–2013 m. programavimo laikotarpiui 
leidžiama tik tuomet, jei prieš tai buvo 
panaikinta žvejybos licencija ir žvejybos 
leidimai.

3. Žvejybos galimybės, atitinkančios iš 
laivyno su viešąja pagalba pasitraukusių 
žvejybos laivų pajėgumus, nepakeičiamos 
kitomis. 

3. Žvejybos galimybės, atitinkančios iš 
laivyno su viešąja pagalba pasitraukusių 
žvejybos laivų pajėgumus, nepakeičiamos 
kitomis.

4. Valstybės narės užtikrina, kad nuo 
2013 m. sausio 1 d. jų laivyno žvejybos 
pajėgumai niekada neviršytų viršutinių 
žvejybos pajėgumų ribų, nustatytos pagal 
35 straipsnį. 

4. Valstybės narės užtikrina, kad nuo 
2013 m. sausio 1 d. jų laivyno žvejybos 
pajėgumai niekada neviršytų viršutinių 
žvejybos pajėgumų ribų, nustatytos pagal 
35 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 56
S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 2066, 2067 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
34 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

34a straipsnis
Įtraukimo į laivyną ir(arba) pasitraukimo 

iš laivyno programa
Valstybės narės įtraukimą į laivyną ir 
pasitraukimą iš jo tvarko taip, kad naujų 
pajėgumų įtraukimas į laivyną be 
viešosios paramos būtų kompensuojamas 
prieš tai atlikus bent tokios pat apimties 
pajėgumų pašalinimą iš laivyno be 
viešosios paramos.
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Or. en

Pakeitimas 57
S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 2025, 2062, 2063 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žvejybos pajėgumų valdymas Žvejybos pajėgumų valdymas

1. Kiekvienos valstybės narės laivynui 
taikomos viršutinės žvejybos pajėgumų 
ribos, nustatytos II priede.

1. Kiekvienos valstybės narės laivynui 
griežtai taikomos viršutinės žvejybos 
pajėgumų ribos, nustatytos II priede. 

2. Valstybės narės gali prašyti Komisijos, 
kad žvejybos laivams, kuriems taikoma 
pagal 27 straipsnį nustatyta 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistema, nebūtų taikomos šio straipsnio 
1 dalyje nurodytos viršutinės žvejybos 
pajėgumų ribos. Tuo atveju viršutinės 
žvejybos pajėgumų ribos 
perskaičiuojamos atsižvelgiant tik į tuos 
žvejybos laivus, kuriems netaikoma 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistema.
3. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
55 straipsnį priimti deleguotuosius teisės 
aktus, susijusius su 1 ir 2 dalyse nurodytų 
laivynų pajėgumų viršutinių ribų 
perskaičiavimu.

2. Iki pirmųjų metų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo gruodžio 30 d. Komisija 
pateikia pasiūlymą Europos Parlamentui 
ir Tarybai keisti šio reglamento II priedą 
ir Tarybos reglamentą (EEB) 2930/1986 
siekiant apibrėžti pajėgumus, susijusius 
su visais išmatuojamais laivo parametrais, 
galinčiais turėti poveikio laivo žvejybos 
pajėgumams.
Nauju apibrėžimu atsižvelgiama į 
socialinius ir ekonominius kriterijus bei 
valstybių narių kontrolės pastangas. 
Šiame pasiūlyme kiekvienos valstybės 
narės laivynas suskirstomas į segmentus, 
įskaitant: klasifikaciją laivų, veikiančių 
labiausiai nutolusiuose regionuose, ir 
laivų, veikiančių išskirtinai už Bendrijos 
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ribų, klasifikaciją.

Or. en

Pakeitimas 58
S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 187, 189, 2082, 2083, 2085, 2089, 2091, 2092, 2093 
pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žvejybos laivynų registrai Žvejybos laivynų registrai
1. Valstybės narės registruoja šiame 
reglamente nustatytoms priemonėms 
valdyti reikalingą informaciją apie su jų 
vėliavomis plaukiojančių Europos 
Sąjungos žvejybos laivų charakteristikas ir 
veiklą.

1. Valstybės narės registruoja šiame 
reglamente nustatytoms priemonėms 
valdyti reikalingą informaciją apie su jų 
vėliavomis plaukiojančių Europos 
Sąjungos žvejybos laivų savininkus, laivo 
ir įrangos charakteristikas bei veiklą ir 
skelbia šiuos duomenis, laikantis asmens 
duomenų apsaugos reikalavimų.

2. Valstybės narės užtikrina Komisijai 
prieigą prie 1 dalyje nurodytos 
informacijos.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai 
1 dalyje nurodytą informaciją.

3. Komisija sudaro Sąjungos žvejybos 
laivyno registrą, kuriame pateikia pagal 
2 dalį gaunamą informaciją.

3. Komisija sudaro Sąjungos žvejybos 
laivyno registrą, kuriame pateikia pagal 
2 dalį gaunamą informaciją.

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

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

5. Komisija nustato techninius veiklos 
reikalavimus, susijusius su 2, 3 ir 4 dalyse 
nurodytos informacijos perdavimo būdais. 
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
56 straipsnyje nurodytos tikrinimo 
procedūros.

5. Komisija tvirtina įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatomi techniniai veiklos 
reikalavimai, susiję su 2, 3 ir 4 dalyse 
nurodytais informacijos perdavimo būdais. 
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
56 straipsnyje nurodytos tikrinimo 
procedūros.
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Or. en

Pakeitimas 59
S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 2097, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105 
pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Jūros biologinių išteklių saugojimas, 
valdymas ir tvarus naudojimas privalo 
būti paremtas naujausiais duomenimis. 
Šiuo tikslu valstybės narės renka 
biologinius, techninius, aplinkos ir 
socialinius bei ekonominius duomenis, 
būtinus ekosistemos metodu grindžiamai 
žuvininkystei valdymui, tvarko juos ir 
užtikrina jų prieigą galutiniams mokslinių 
duomenų vartotojams, įskaitant Komisijos 
paskirtas įstaigas. Tais duomenimis visų 
pirma suteikiama galimybė įvertinti:

Or. en

Pakeitimas 60
S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 2129, 2130, 2131 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina mokslinių 
žuvininkystės valdymo duomenų rinkimo 
ir tvarkymo koordinavimą nacionaliniu 
lygmeniu. Tuo tikslu jos paskiria 
nacionalinius korespondentus ir rengia 
metinius nacionalinio koordinavimo 
posėdžius. Komisijai pranešama apie 
nacionalinio koordinavimo veiklą, ji 

3. Valstybės narės užtikrina mokslinių ir 
socialinių bei ekonominių žuvininkystės 
valdymo duomenų rinkimo ir tvarkymo 
koordinavimą nacionaliniu lygmeniu. Tuo 
tikslu jos paskiria nacionalinius 
korespondentus ir rengia metinius 
nacionalinio koordinavimo posėdžius. 
Komisijai ir Europos Parlamentui
pranešama apie nacionalinio koordinavimo 
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kviečiama į koordinavimo posėdžius. veiklą, ji kviečiama į koordinavimo 
posėdžius.

Or. en

Pakeitimas 61
S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 2134, 2136, 2137, 2138, 2139 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės savo duomenų rinkimo 
veiklą derina su kitų to regiono valstybių 
narių duomenų rinkimo veikla ir stengiasi 
suderinti savo veiksmus su trečiosiomis 
šalimis, kurios turi suverenias teises į tame 
pačiame regione esančius vandenis arba 
kurių jurisdikcijai tokie vandenys 
priklauso. 

4. Valstybės narės, glaudžiai 
bendradarbiaudamos su Komisija, savo 
duomenų rinkimo veiklą derina su kitų to 
regiono valstybių narių duomenų rinkimo 
veikla ir stengiasi suderinti savo veiksmus 
su trečiosiomis šalimis, kurios turi 
suverenias teises į tame pačiame regione 
esančius vandenis arba kurių jurisdikcijai 
tokie vandenys priklauso.

Or. en

Pakeitimas 62
S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 2147, 2149, 2163 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
37 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konsultavimasis su mokslo institucijomis
37a. Komisija nuolat konsultuojasi su 
atitinkamomis mokslinėmis institucijomis 
klausimais, susijusiais su žuvų išteklių 
apsaugos ir valdymo, įskaitant 
biologinius, ekonominius, aplinkos 
apsaugos, socialinius ir techninius 
aspektus, tuo pat metu atsižvelgiant į 
viešojo finansavimo panaudojimą, 
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siekiant vengti įvairių mokslinių 
institucijų veiklos dubliavimo.

Or. en

Pakeitimas 63
S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 2150, 2151, 2152, 2153, 2156, 2157, 2158 
pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokslinių tyrimų programos Mokslinių tyrimų programos
1. Valstybės narės priima nacionalines 
žuvininkystės mokslinių duomenų rinkimo 
ir mokslinių tyrimų bei inovacijų 
programas. Savo žuvininkystės duomenų 
rinkimo ir mokslinių tyrimų bei inovacijų 
veiklą jos derina su kitų valstybių narių ir 
Europos Sąjungos mokslinių tyrimų bei 
inovacijų programomis. 

1. Valstybės narės priima nacionalines 
žuvininkystės ir akvakultūros mokslinių 
duomenų rinkimo ir mokslinių tyrimų bei 
inovacijų programas. Savo žuvininkystės 
duomenų rinkimo ir mokslinių tyrimų bei 
inovacijų veiklą jos derina su kitų valstybių 
narių ir Europos Sąjungos mokslinių 
tyrimų bei inovacijų programomis, 
glaudžiai bendradarbiaujant su Komisija 
ir, kai reikia, įtraukiant atitinkamas 
patariamąsias tarybas.

Or. en

Pakeitimas 64
S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 2160 pakeitimą

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad mokslinio 
konsultavimo procese dalyvautų 
pakankamai atitinkamą kompetenciją 
turinčių specialistų.

2. Valstybės narės užtikrina, kad mokslinio 
konsultavimo procese dalyvautų 
pakankamai atitinkamą kompetenciją 
turinčių specialistų, tuo pat metu 
įtraukiant susijusius mokslinių tyrimų 
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centrus. 

Or. en

Pakeitimas 65
S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 193, 194, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2181, 
2182, 2184, 2189, 2192, 2198, 2200 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslai Tikslai

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

1. Siekiant užtikrinti tvarų jūros 
biologinių išteklių naudojimą ir valdymą,
Sąjunga, laikydamasi tarptautinių 
įsipareigojimų ir politikos tikslų, taip pat ir 
2, 3 ir 4 šio reglamento straipsniuose bei 
kitose ES politikos srityse nurodytų tikslų, 
skatina veiksmingą tarptautinės žvejybos 
priemonių bei teisės aktų įgyvendinimą ir 
remia bei dalyvauja su žuvininkyste 
susijusių tarptautinių organizacijų veikloje, 
įskaitant regionines žuvininkystės valdymo 
organizacijas (RŽVO).

2. Sąjungos pozicija su žuvininkyste 
susijusiose tarptautinėse organizacijose ir 
RŽVO grindžiama naujausia turima 
moksline informacija, siekiant užtikrinti, 
jog būtų išlaikyti arba atkurti žuvų 
išteklių dydžiai, kurie viršija dydžius, 
kuriems jau galima taikyti didžiausio 
tausaus leidžiamo sužvejoti kiekio 
principą.

2. Sąjunga:

a) aktyviai remia, skatina ir prisideda prie 
naujausių mokslinių žinių plėtros ir 
laikosi Bendrijos teisės; skatina 
priemones, skirtas užtikrinti, kad žuvų 
ištekliai būtų palaikomi laikantis 2 
straipsnio, o ypač jo 2 ir 4b dalies tikslų. 
Toliau skatina RŽVO atitikties komitetų 
steigimą ir stiprinimą, periodinių 
nepriklausomų atitikties peržiūrų ir 
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tinkamų taisomųjų veiksmų vykdymą, 
įskaitant atgrasančias ir veiksmingas 
sankcijas, kurios turi būti taikomos 
remiantis skaidrumo ir nediskriminavimo 
principais.
b) gerina politikos derėjimą su Sąjungos 
iniciatyvomis, ypatingą dėmesį kreipiant į 
aplinkos apsaugos, vystymo ir prekybos 
veiklą.
c) visose tarptautinėse srityse skatina ir 
remia veiksmus, reikalingus neteisėtai, 
nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai 
žvejybai išnaikinti. Šiuo tikslu ji užtikrina, 
kad tokios žvejybos produktai nepatektų į
ES rinką; prisideda prie tausios žvejybos 
veiklos, kuri yra ekonomiškai perspektyvi 
ir kuria skatinamas užimtumas 
Sąjungoje;
d) skatina bei aktyviai prisideda prie 
bendrų tarptautinio masto pastangų 
kovojant su piratavimu jūroje, siekdama 
užtikrinti žmonių gyvybių saugumą ir 
išvengti žvejybos jūroje veiklos pertrūkių.
e) skatina veiksmingą tarptautinių 
žvejybos priemonių bei teisės aktų 
įgyvendinimą
f) užtikrina, kad žvejybos veikla ne 
Sąjungos vandenyse bus paremta tokiais 
pačiais principais ir standartais, kurių yra 
laikomasi Sąjungos vandenyse, skatinant 
RŽVO laikytis tokių pačių principų ir 
standartų, kurių yra laikomasi Sąjungos 
vandenyse.

3. Europos Sąjunga, dalyvaudama RŽVO 
ir tarptautinėse organizacijose, aktyviai 
prisideda prie mokslinių žinių plėtros ir ją 
remia.

Or. en

Pakeitimas 66
S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 195, 2186, 2187, 2188, 2190 pakeitimus
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Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Sąjunga skatina skirtingų RŽVO 
bendradarbiavimą siekdama suderinti ir 
praplėsti daugiašalių veiksmų pagrindą 
bei remti mokslo žinių ir rekomendacijų 
plėtrą RŽVO ir tarptautinėse 
organizacijose, taip pat laikosi gautų 
rekomendacijų.

Or. en

Pakeitimas 67
S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 2193, 2195 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarptautinių nuostatų laikymasis Tarptautinių nuostatų laikymasis
Europos Sąjunga bendradarbiauja su 
trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis 
organizacijomis susijusiomis su 
žuvininkyste, įskaitant RŽVO, kad būtų 
griežčiau laikomasi šių tarptautinių 
organizacijų priimtų priemonių.

Europos Sąjunga bendradarbiauja su 
trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis 
organizacijomis, susijusiomis su 
žuvininkyste, įskaitant RŽVO, siekiant 
griežčiau laikytis šių tarptautinių 
organizacijų priimtų priemonių, ypač 
skirtų kovai su neteisėta, 
nereglamentuojama ir nedeklaruojama 
žvejyba, užtikrinant, kad šių tarptautinių 
organizacijų patvirtintų priemonių bus 
laikomasi.
Valstybės narės užtikrina, kad jų veiklos 
vykdytojai laikytųsi ankstesnėje dalyje 
nurodytų priemonių.

Or. en
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Pakeitimas 68
S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 2214, 2215, 2216 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sąjungos žvejybos laivai gali žvejoti tik 
leidžiamo sužvejoti kiekio, kurį nustato 
trečioji šalis, kaip nurodyta Jungtinių Tautų 
jūrų teisės konvencijos 62 straipsnio 
2 dalyje, ir kuris nustatomas remiantis 
patikimiausia moksline informacija ir 
atitinkama informacija apie bendras 
konkrečių išteklių žvejybos pastangas, 
kuria keičiasi Sąjunga ir atitinkama trečioji 
šalis, perviršį, siekiant užtikrinti, kad 
žuvininkystės išteklių dydžiai ir toliau 
viršytų dydžius, kuriems jau galima taikyti 
didžiausio tausaus leidžiamo sužvejoti 
kiekio principą.

2. Sąjungos žvejybos laivai gali žvejoti tik 
leidžiamo sužvejoti kiekio, kurį nustato 
trečioji šalis, kaip nurodyta Jungtinių Tautų 
jūrų teisės konvencijos 62 straipsnio 
2 dalyje, ir kuris nustatomas aiškiu ir 
skaidriu būdu ir remiantis patikimiausia 
moksline informacija ir atitinkama 
informacija apie bendras konkrečių išteklių 
visų laivynų žvejybos pastangas, kuria 
keičiasi Sąjunga ir atitinkama trečioji šalis, 
perviršį, siekiant užtikrinti, kad 
žuvininkystės išteklių dydžiai ir toliau 
viršytų dydžius, kuriems jau galima taikyti 
didžiausio tausaus leidžiamo sužvejoti 
kiekio principą.

Or. en

Pakeitimas 69
S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 197, 200, 2223, 2226, 2227, 2229, 2230 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Tausios žuvininkystės susitarimuose 
įtraukiama:
a) reikalavimas laikytis principo, kad 
išteklių, kurių perteklius, palyginti su 
pakrantės valstybės pajėgumais yra 
moksliškai įrodytas, prieinamumas turi 
būti ribojamas atsižvelgiant į UNCLOS 
nuostatas;
b) išlyga, pagal kurią draudžiama suteikti 
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palankesnes sąlygas skirtingiems 
laivynams, nei tas, kurios suteiktos 
Sąjungos ekonominės veiklos 
vykdytojams, kiek tai susiję su išteklių 
apsauga, tvarkymu ir valdymu bei 
finansiniais susitarimais, rinkliavomis ir 
kitomis teisėmis, susijusiomis su žvejybos 
leidimų išdavimu;
c) sąlygiškumo nuostata, pagal kurią 
reikalaujama laikytis žmogaus teisių 
remiantis tarptautiniais susitarimais 
žmogaus teisių srityje;
d) išskirtinumo išlyga.

Or. en

Pakeitimas 70
S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 198, 2223, 2226, 2228 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Tausios žuvininkystės susitarimais ir 
susitarimais dėl abipusės prieigos 
užtikrinama, kad Sąjungos žvejybos laivai 
gali žvejoti tik tos trečiosios šalies 
vandenyse, su kuria sudarytas 
susitarimas, jeigu yra gautas leidimas 
žvejoti, kuris išduodamas pagal abiejų 
susitarimo šalių sutartą tvarką.

Or. en

Pakeitimas 71
S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 199, 2224 pakeitimus
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Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Su ES vėliava plaukiojantys laivai, 
laikinai palikę valstybės narės registrą ir 
ieškantys žvejybos galimybių kitur, negali 
24 mėnesių laikotarpyje naudotis žvejybos 
galimybėmis pagal tausios žvejybos 
susitarimus arba galiojančius protokolus, 
jiems palikus registrą, jei vėliau jie į šį ES 
registrą grįžta. Tai turėtų būti taikoma ir 
laikinam perregistravimui, kai žvejojama 
pagal RŽVO susitarimus;

Or. en

Pakeitimas 72
S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 2250, 2251, 2252 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Akvakultūros plėtros skatinimas Tvarios akvakultūros skatinimas

Or. en

Pakeitimas 73
S&D, PPE, ALDE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 207, 2253, 2254, 2256, 2257, 2286 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, skatindama tvarią plėtrą, 
geresnį aprūpinimą maistu, ekonominį 
augimą ir užimtumą, iki 2013 m. nustato 
neprivalomas Sąjungos strategines gaires 

1. Komisija, skatindama tvarią plėtrą, 
geresnį aprūpinimą maistu ir tiekimą, 
ekonominį augimą ir užimtumą, iki 2013 
m. nustato neprivalomas Sąjungos 



AM\921904LT.doc 71/93 PE500.589v02-00

LT

dėl bendrų akvakultūros veiklos plėtros 
prioritetų ir tikslų. Šiose strateginėse 
gairėse atsižvelgiama į atitinkamą įvairių 
Sąjungos valstybių narių pradinę būklę ir 
skirtingas aplinkybes, gairės yra 
daugiamečių nacionalinių strateginių planų 
pagrindas ir jomis siekiama:

strategines gaires dėl bendrų tausios tvarios 
akvakultūros veiklos plėtros prioritetų ir 
tikslų. Šiose strateginėse gairėse 
atskiriama vidutinė ir mažos apimties 
akvakultūra bei pramoninė akvakultūra ir
atsižvelgiama į atitinkamą įvairių Sąjungos 
valstybių narių pradinę būklę ir skirtingas 
aplinkybes, gairės yra daugiamečių 
nacionalinių strateginių planų pagrindas ir 
jomis siekiama:

Or. en

Pakeitimas 74
S&D, ALDE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 209, 1037, 2274, 2275, 2287, 2288, 2289, 2291, 
2293, 2294, 2295, 2296, 2298, 2299, 2301, 2333, 2334 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies a, b, c, d punktai ir 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) sektoriaus teisės aktų supaprastinimo ir 
administracinės naštos mažinimo Europos 
lygmeniu;

b) skatinti ekonominę veiklą; b) akvakultūros sektoriaus veiklos 
integravimo į kitas politikos sritis, pvz., 
pakrančių zonų politikos priemones, jūrų 
strategijas ir gaires dėl jūrų erdvės 
planavimo, taip pat dėl Vandens pagrindų 
direktyvos ir aplinkosaugos politikos 
įgyvendinimo.

c) įvairinti ir gerinti pakrantės regionų ir 
kaimo vietovių gyvenimo kokybę;
d) užtikrinti akvakultūros veiklos 
vykdytojams vienodas galimybes naudotis 
vandenimis ir erdve.
2. Valstybės narės rengia daugiamečius 
nacionalinius strateginius planus, skirtus 
akvakultūros veiklai jų teritorijoje 
išvystyti iki 2014 m.

2. ES remia tvaraus Europos 
akvakultūros sektoriaus produktų gamybą 
ir vartojimą šiomis priemonėmis: 

a) iki 2014 m. patvirtinant skaidrius ir 
bendro pobūdžio akvakultūrai taikomus 
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kokybės kriterijus, kuriais pasinaudojant 
būtų įvertinamas ir sumažinamas 
akvakultūros bei ūkininkavimo poveikis 
aplinkai;
b) užtikrinant vartotojams priimtinas 
tiekiamos produkcijos kainas;
c) patvirtinant taisykles dėl ES ir 
importuotų akvakultūros produktų 
atsekamumo, saugumo ir kokybės, taikant 
tinkamą žymėjimą arba ženklinimą, kaip 
patvirtinta reglamento dėl bendro 
žuvininkystės ir akvakultūros produktų 
rinkų organizavimo 42 straipsnyje 
[reglamento numerį nustatys teisininkai 
lingvistai];

Or. en

Pakeitimas 75
S&D, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 2345, 2347, 2349 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 53 straipsnio nuostatas įkuriama 
Akvakultūros patariamoji taryba.

Pagal 52 straipsnio nuostatas įkuriama 
Akvakultūros ir vidaus vandenų žvejybos
patariamoji taryba.

Or. en

Pakeitimas 76
S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2414 
pakeitimus
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Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) veiksmingų, proporcingų ir 
atgrasomųjų sankcijų nustatymu.

e) valstybės narės užtikrina veiksmingų, 
proporcingų ir atgrasomųjų sankcijų
nustatymą, įskaitant Europos jūrų reikalų 
ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) lėšų 
užšaldymą; atsižvelgiama į ekonominės 
naudos santykį ir proporcingumo 
principą.

Or. en

Pakeitimas 77
S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2427, 
2428, 2429, 2430 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prisidėjimas prie kontrolės, tikrinimo ir 
vykdymo užtikrinimo išlaidų padengimo

Prisidėjimas prie kontrolės, tikrinimo ir 
vykdymo užtikrinimo išlaidų padengimo

Valstybės narės gali reikalauti, kad su jų 
vėliavomis plaukiojančių žvejybos laivų, 
kurių bendras ilgis 12 metrų arba 
didesnis, licencijų turėtojai proporcingai 
prisidėtų prie Sąjungos žuvininkystės 
kontrolės sistemos įgyvendinimo išlaidų 
padengimo.

Valstybės narės gali reikalauti, kad jų 
veiklos vykdytojai proporcingai prisidėtų 
prie Sąjungos žuvininkystės kontrolės 
sistemos duomenų rinkimo įgyvendinimo 
veiklos išlaidų padengimo.

Or. en

Pakeitimas 78
S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 2431, 2432, 2434, 2435 pakeitimus
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Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Gali būti teikiama Sąjungos finansinė 
parama, padėsianti siekti 2 ir 3 straipsnyje 
nurodytų ilgalaikių aplinkosauginio, 
ekonominio ir socialinio tvarumo tikslų.
Sąjungos finansinė parama neskiriama 
remti veiklai, dėl kurios kyla pavojus jūrų 
biologinių išteklių, biologinės įvairovės, 
buveinių ir ekosistemų tvarumui ir 
išsaugojimui.

Or. en

Pakeitimas 79
S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 214, 2437, 2438, 2439, 2441 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Finansinės paramos teikimo valstybėms 
narėms sąlygos

Finansinės paramos teikimo valstybėms 
narėms sąlygos

1. Sąjungos finansinė parama valstybėms 
narėms suteikiama su sąlyga, kad valstybės 
narės laikosi bendros žuvininkystės 
politikos taisyklių. 

1. Sąjungos finansinė parama valstybėms 
narėms yra skaidri ir suteikiama su sąlyga, 
kad valstybės narės laikosi bendros 
žuvininkystės politikos taisyklių bei 12 
straipsnyje paminėtos aplinkos apsaugos 
direktyvos bei taiko atsargumo principą.

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

2. Jei valstybės narės nesilaiko bendros 
žuvininkystės politikos taisyklių ir 1 dalyje 
paminėtų kitų teisės aktų bei priemonių, 
taip pat atsargumo principo pagal bendrą 
žuvininkystės politiką skiriamos Sąjungos 
finansinės paramos išmokų mokėjimas 
nedelsiant nutraukiamas, laikinai 
sustabdomas arba joms taikomas finansinis 
koregavimas. Šios priemonės turi būti 
proporcingos atsižvelgiant taisyklių 
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ir dažnumą. nesilaikymo pobūdį, dydį, trukmę ir 
dažnumą. Parengiama metodologija, 
įskaitant tikslus, rodiklius ir vienodus bei 
skaidrius nustatymus visoms valstybėms 
narėms.

Or. en

Pakeitimas 80
S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 218, 2444, 2445, 2446, 2448, 2449, 2450, 2451, 
2452, 2453, 2454 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Finansinės paramos teikimo veiklos 
vykdytojams sąlygos

Finansinės paramos teikimo veiklos 
vykdytojams sąlygos

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

1. Sąjungos finansinė parama veiklos 
vykdytojams suteikiama, su sąlyga, kad jie 
laikosi bendrosios žuvininkystės politikos 
taisyklių ir nacionalinių teisės aktų, 
paremtų 12 straipsnyje paminėtomis 
aplinkos apsaugos direktyvomis. 
Finansinė parama neskiriama veiklai, dėl 
kurios kyla pavojus jūrų biologinių 
išteklių, biologinės įvairovės, buveinių ir 
ekosistemų tvarumui ir išsaugojimui.

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

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

3. Valstybės narės užtikrina, kad Sąjungos 
finansinė parama būtų skirta tik tais 
atvejais, jei per paskutiniuosius vienerius
metus iki Sąjungos finansinės paramos 

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

paraiškos pateikimo dienos veiklos 
vykdytojas nepadarė sunkių pažeidimų.

Or. en

Pakeitimas 81
S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 2456, 2457, 2458, 2460, 2462, 2464, 2465 
pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Patariamosios tarybos Patariamosios tarybos

1. Siekiant paskatinti proporcingą visų 
suinteresuotųjų šalių atstovavimą ir 
prisidėti prie 2 ir 3 straipsnyje nurodytų 
tikslų įgyvendinimo, steigiamos 
patariamosios tarybos kiekvienai III priede 
nurodytai kompetencijos zonai. 

1. Siekiant paskatinti proporcingą visų 
suinteresuotųjų šalių atstovavimą 
vadovaujantis 54 straipsnio 1 dalimi ir 
prisidėti prie 2 ir 3 straipsnyje nurodytų 
tikslų įgyvendinimo, steigiamos 
patariamosios tarybos kiekvienai III priede 
nurodytai kompetencijos zonai arba 
sričiai.

2. Komisijai pagal 55 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus dėl to priedo pakeitimų, skirtų 
kompetencijos zonoms koreguoti, 
naujoms patariamųjų tarybų 
kompetencijos zonoms nustatyti arba 
naujoms patariamosios taryboms steigti. 
3. Kiekviena patariamoji taryba nustato 
savo darbo tvarkos taisykles. 

3. Kiekviena patariamoji taryba nustato 
savo darbo tvarkos taisykles.

Or. en

Pakeitimas 82
S&D, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 1780, 2348, 2351, 2466, 2467, 2349, 2351 
pakeitimus
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Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Laikantis III priedo nuostatų, 
įsteigiamos šios naujos patariamosios 
tarybos:
a) patariamosios tarybos labiausiai 
nutolusiems regionams, suskirstytiems į 
tris skyrius kiekvienam iš šių jūros 
baseinų (Vakarų Atlanto, Rytų Atlanto ir 
Indijos vandenyno)
b) patariamoji taryba akvakultūrai ir 
vidaus žvejybai 
c) patariamoji taryba rinkoms 
d) patariamoji taryba Juodosios jūros 
regionui

Or. en

Pakeitimas 83
S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 219, 220, 222, 1242, 2456, 2458, 2471, 2472, 2473, 
2475, 2476, 2477, 2480, 2481, 2482, 2485, 2486, 2488, 2490, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 
2497, 2499 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Patariamųjų tarybų užduotys Patariamųjų tarybų užduotys

-1. Prieš tvirtinant bet kokius pasiūlymus 
dėl priemonių, priimamų pagal SESV 43 
straipsnio 2 dalį, tokių kaip daugiamečiai 
planai arba techninių priemonių sistemos 
bei priemonių, tvirtinamų pagal 55 
straipsnį, Komisija konsultuojasi su 
patariamosiomis tarybomis, kurios yra 
konkrečiai susijusios su žvejybos plotais 
atitinkamoje geografinėje vietovėje. Šios 
konsultacijos nedaro poveikio 
konsultacijoms su Žuvininkystės mokslo, 
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technikos ir ekonomikos komitetu arba 
kitomis atitinkamomis mokslo įstaigomis.

1. Patariamosios tarybos gali: 1. Patariamosios tarybos gali:
a) teikti Komisijai ar suinteresuotoms 
valstybėms narėms rekomendacijas ir 
pasiūlymus žuvininkystės valdymo bei 
akvakultūros klausimais;

a) teikti Komisijai, Parlamentui ir 
suinteresuotoms valstybėms narėms 
rekomendacijas ir pasiūlymus žuvų išteklių 
išsaugojimo ir socialiniais bei 
ekonominiais aspektais, susijusiais su 
žuvininkystės bei akvakultūros klausimais.

b) informuoti Komisiją ir valstybes nares 
apie žuvininkystės valdymo bei 
akvakultūros problemas, iškilusias jų 
kompetencijos zonose;

b) informuoti Komisiją ir valstybes nares 
apie žuvininkystės valdymo bei žuvų 
išteklių išsaugojimo socialinius bei 
ekonominius aspektus ir, kai tinkama, 
akvakultūros problemas, iškilusias jų 
kompetencijos zonose ar sferoje ir 
pasiūlyti sprendimų, kaip šias problemas 
įveikti;

c) glaudžiai bendradarbiaudamos su 
mokslininkais padėti rinkti, teikti ir 
nagrinėti duomenis, kurie reikalingi 
išsaugojimo priemonėms plėtoti.

c) glaudžiai bendradarbiaudamos su 
mokslininkais padėti rinkti, teikti ir 
nagrinėti duomenis, kurie reikalingi 
išsaugojimo priemonėms plėtoti.

ca) reikšti nuomones apie 17 straipsnyje 
nurodytų išsaugojimų priemonių 
projektus ir apie 21 straipsnyje nurodytų 
techninių priemonių projektus ir teikti jas 
Komisijai ir valstybėms narėms, tiesiogiai 
atsakingoms už atitinkamą žvejybos 
rajoną ar teritoriją.

2. Komisija ir, atitinkamais atvejais, 
suinteresuotos valstybės narės per tinkamą 
laikotarpį atsiliepia į kiekvieną pagal šio 
straipsnio 1 dalį gautą rekomendaciją, 
pasiūlymą arba informaciją.

2. Komisija ir, atitinkamais atvejais, 
suinteresuotos valstybės narės tinkamai 
atsižvelgia į patariamųjų tarybų 
nuomones, rekomendacijas, pasiūlymus 
ar informaciją, gautą pagal -1 ir 1 dalis ir 
atsako į šią pateiktą informaciją per ne 
ilgesnį kaip 30 dienų laikotarpį ir bet 
kokių atveju iki patvirtinant galutines 
priemones. Jei galutinės patvirtintos 
priemonės skiriasi nuo patariamųjų 
tarybų nuomonių, rekomendacijų ir 
pasiūlymų, gautų pagal -1 ir 1 dalis, 
Komisija arba atitinkama valstybė narė 
detaliai paaiškina kodėl nuo jų buvo 
nukrypta.

Or. en
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Pakeitimas 84
S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 223, 2459, 2468, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 
2505, 2506, 2509, 2510, 2511, 2512, 2521, 2522 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Patariamųjų tarybų sudėtis, veikimas ir 
finansavimas

Patariamųjų tarybų sudėtis, veikimas ir 
finansavimas

1. Patariamąsias tarybas sudaro 
organizacijos, atstovaujančios 
žuvininkystės veiklos vykdytojus ir kitas
interesų grupes, susijusias su bendra 
žuvininkystės politika.

1. Patariamąsias tarybas sudaro:

a) organizacijos, atstovaujančios 
žuvininkystės veiklos ir, kai tinkama, 
akvakultūros, vykdytojus;
b) kitos interesų grupės, susijusios su 
bendra žuvininkystės politika, pvz. 
aplinkos apsaugos organizacijos ir 
vartotojų grupės.
a) punkto atveju užtikrinama, kad bus 
visapusiškai atstovaujama darbdaviams, 
savarankiškai dirbantiems žvejams ir 
darbuotojams, o tai pat skirtingoms 
žvejybos rūšims.
Stebėtojo statusu leidžiama dalyvauti 
nacionalinių ir regioninių administracijų 
atstovams, turintiems interesų 
atitinkamoje zonoje bei mokslininkams iš 
valstybių narių mokslinių tyrimų ir 
žuvininkystės tyrimų institutų ir iš 
tarptautinių institucijų, patariančių 
Komisijai.
1a. Komisijos ir Europos Parlamento 
atstovai gali dalyvauti patariamosios 
tarybos posėdžiuose stebėtojo statusu. 
Trečiųjų šalių žuvininkystės sektoriaus ir 
kitų interesų grupių atstovai, įskaitant 
regioninių žuvininkystės organizacijų, 
turinčių žvejybos interesą, susijusį su 
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rajonu ar žvejyba, kurie yra patariamosios 
tarybos žinioje, atstovus, gali būti 
kviečiami dalyvauti toje patariamojoje 
taryboje kaip stebėtojai, kai svarstomi su 
jais susiję klausimai.

2. Kiekviena patariamoji taryba susideda iš 
generalinės asamblėjos ir vykdomojo 
komiteto; ji priima priemones, reikalingas 
jos organizavimui ir skaidrumui bei 
įsiklausymui į visas pareikštas nuomones 
užtikrinti.

2. Kiekviena patariamoji taryba susideda iš 
generalinės asamblėjos ir vykdomojo 
komiteto; ji priima priemones, reikalingas 
jos organizavimui ir skaidrumui bei 
įsiklausymui į visas pareikštas nuomones 
užtikrinti. 

3. Patariamosios tarybos, kaip bendro 
Europos intereso siekiančios organizacijos, 
gali prašyti Europos Sąjungos finansinės 
paramos.

3. Patariamosios tarybos, kaip bendro 
Europos intereso siekiančios organizacijos, 
gali prašyti Europos Sąjungos finansinės 
paramos.

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
55 straipsnį priimti deleguotuosius teisės 
aktus dėl patariamųjų tarybų sudėties ir 
veikimo.

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
55 straipsnį priimti deleguotuosius teisės 
aktus dėl patariamųjų tarybų sudėties ir 
veikimo, nepažeidžiant 1 ir 1 a (nauja) 
dalių nuostatų.

Or. en

Pakeitimas 85
S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 1401, 1402, 1403, 1404, 1406, 1407, 1411, 1412, 
1416, 1418, 1420, 1421, 1422, 1424, 1425 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
55 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

55 a straipsnis
Skubos procedūra

1. Pagal šį straipsnį tvirtinami deleguotieji 
teisės aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi 
pagal 2 dalies nuostatas, šešerių mėnesių 
laikotarpiu. Pranešime apie deleguotąjį 
aktą Europos Parlamentui ir Tarybai 
nurodomos skubos procedūros taikymo 
priežastys.
2. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
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pareikšti prieštaravimą dėl deleguotojo 
akto pagal 55 straipsnio 5 dalyje nurodytą 
procedūrą. Tokiu atveju Komisija, gavusi 
pranešimą apie Europos Parlamento arba 
Tarybos sprendimą pareikšti 
prieštaravimą, nedelsdama panaikina 
aktą.

Or. en

Pakeitimas 86
S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 2536 pakeitimą

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sprendimas (EB) Nr. 2004/585 
panaikinamas ir panaikinimas įsigalioja 
įsigaliojus pagal 51 straipsnio 4 dalį ir 
52 straipsnio 4 dalį priimtoms taisyklėms.

2. Sprendimas (EB) Nr. 2004/585 
panaikinamas ir panaikinimas įsigalioja 
įsigaliojus pagal 54 straipsnio 4 dalį
priimtoms taisyklėms.

Or. en

Pakeitimas 87
S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 54, 227, 2546, 2547, 2548 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

PATARIAMOSIOS TARYBOS PATARIAMOSIOS TARYBOS

Patariamosios 
tarybos 
pavadinimas

Kompetencijos 
zona 

Patariamosios 
tarybos 
pavadinimas

Kompetencijos 
zona 

Baltijos jūra ICES IIIb, IIIc ir 
IIId zonos

Baltijos jūra ICES IIIb, IIIc ir 
IIId zonos

Viduržemio jūra Viduržemio jūros 
vandenys į rytus 

Viduržemio jūra Viduržemio jūros 
vandenys į rytus 
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nuo linijos 5 36' 
vakarų ilgumos

nuo linijos 5 36' 
vakarų ilgumos

Šiaurės jūra ICES IV ir IIIa 
zonos

Šiaurės jūra ICES IV ir IIIa 
zonos

Šiaurės Vakarų 
vandenys

ICES V zona 
(išskyrus Va zoną 
ir tik Vb zonos 
Europos Sąjungos 
vandenys), VI ir 
VII zonos

Šiaurės Vakarų 
vandenys

ICES V zona 
(išskyrus Va zoną 
ir tik Vb zonos 
Europos Sąjungos 
vandenys), VI ir 
VII zonos

Pietvakarių 
vandenys

ICES VIII, IX ir 
X zonos 
(vandenys palei 
Azorų salas) ir 
CECAF 34.1.1, 
34.1.2 ir 34.2.0 
zonos (vandenys 
palei Madeirą ir 
Kanarų salas)

Pietvakarių 
vandenys

ICES VIII, IX ir 
X zonos 
(vandenys palei 
Azorų salas) ir 
CECAF 34.1.1, 
34.1.2 ir 34.2.0 
zonos (vandenys 
palei Madeirą ir 
Kanarų salas)

Pelaginės 
(šiauriniai 
žydrieji 
merlangai, 
atlantinės 
skumbrės, 
paprastos 
stauridės, 
atlantinės silkės)

Visos 
kompetencijos 
zonos (išskyrus 
Baltijos jūrą, 
Viduržemio jūrą 
ir akvakultūrą)

Pelaginės 
(šiauriniai 
žydrieji 
merlangai, 
atlantinės 
skumbrės, 
paprastos 
stauridės, 
atlantinės silkės)

Visos 
kompetencijos 
zonos (išskyrus 
Baltijos jūrą, 
Viduržemio jūrą 
ir akvakultūrą)

Atvira 
jūra/tolimojo 
plaukiojimo 
laivynas

Visi Europos 
Sąjungai 
nepriklausantys 
vandenys 

Akvakultūra Akvakultūra, kaip 
apibrėžta 
5 straipsnyje

Akvakultūra ir 
vidaus žvejyba

Akvakultūra, kaip 
apibrėžta 
5 straipsnyje ir 
visi Europos 
Sąjungos 
valstybių narių 
vidaus vandenys

Atokiausi 
regionai, 
padalinti į tris 
jūrų baseinus: 
Vakarų Atlanto, 
Rytų Atlanto, 

Visi Tarptautinės 
jūrų tyrinėjimo 
tarybos rajonai, 
apimantys 
vandenis palei 
atokiausius 
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Indijos 
vandenyno

regionus, ypač 
jūrinius vandenis 
aplink 
Gvadelupą, 
Prancūzijos 
Gvianą, 
Martiniką, 
Kanarų salas, 
Azorų salas, 
Madeirą ir 
Reunjoną

Juodosios jūros 
patariamoji 
taryba

Bendrosios 
Viduržemio jūros 
žvejybos 
komisijos 
reguliuojamas 
geografinis 
parajonis, 
apibrėžtas 
rezoliucijoje 
GFCM/33/2009/2

Rinkų 
patariamoji 
taryba

Visos rinkos 
sritys

Or. en

Pakeitimas 88
S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 235, 236, 238, 240, 241, 242, 248 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(3) Bendra žuvininkystės politika turėtų 
būti užtikrinama, kad su žvejyba ir 
akvakultūra susijusi veikla padėtų kurti 
ilgalaikį aplinkos, ekonominį ir socialinį 
stabilumą. Be to, ja turėtų būti 
nustatomos taisyklės dėl ES ir 
importuojamų produktų atsekamumo, 
saugumo ir kokybės, turėtų būti užtikrintas 
geras žuvininkystės sektoriaus atstovų 
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vartotojams prieinama kaina. gyvenimo lygis, aprūpinimas maistu, 
rinkų stabilumas, išteklių prieinamumas bei 
jų tiekimas vartotojams prieinama kaina.

Or. en

Pakeitimas 89
S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 3, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 
259, 260, 261, 262, 263, 264,265, 285 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(5) 2002 m. Johanesburge vykusiame 
pasauliniame aukščiausiojo lygio 
susitikime darnaus vystymosi klausimais 
Europos Sąjunga ir jos valstybės narės 
įsipareigojo kovoti su nuolatiniu daugelio 
žuvų išteklių nykimu. Todėl Europos 
Sąjunga turėtų patobulinti savo bendrą 
žuvininkystės politiką, užtikrindama, jog 
iki 2015 m. mirtingumo dėl žvejybos 
koeficientas būtų toks, kuris padėtų 
vėliausiai iki 2020 m. atkurti išteklių 
dydžius, kurie viršytų dydžius, kuriems jau 
galima taikyti didžiausio tausaus 
leidžiamo sužvejoti kiekio principą ir 
leistų šiuos išteklius palaikyti tokiame 
lygyje. Jei mokslinės informacijos turima 
mažiau, gali tekti taikyti apytikres 
didžiausio tausaus leidžiamo sužvejoti 
kiekio vertes.

Or. en

Pakeitimas 90
S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Daugiamečiai planai turėtų būti 
pagrindine priemone, siekiant užtikrinti, 
kad iki 2015 m. mirtingumo dėl žvejybos 
koeficientas būtų toks, kuris padėtų 
vėliausiai iki 2020 m. atkurti išteklių
dydžius, kurie viršytų dydžius, kuriems jau 
galima taikyti didžiausio tausaus 
leidžiamo sužvejoti kiekio principą ir 
leistų šiuos išteklius palaikyti tokiame 
lygyje. Tik aiškiais ir privalomojo 
pobūdžio įpareigojimais laikytis šių datų 
galima užtikrinti, kad bus imtasi 
neatidėliotinų veiksmų ir išteklių 
atkūrimo procesas nebus uždelstas. 
Tokiems ištekliams, kuriems daugiametis 
planas nebuvo patvirtintas, būtina 
užtikrinti, kad Taryba šiems ištekliams 
nustatydama žvejybos galimybes 
visapusiškai laikysis Bendrosios 
žuvininkystės politikos tikslų.

Or. en

Pakeitimas 91
S&D, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas

Pasiūlymas dėl reglamento
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5b) Būtina atsižvelgti į tai, kad žuvų 
išteklių padėtis Sąjungoje stipriai skiriasi. 
Daugelio išteklių atkūrimo datų, 
paminėtų šiame reglamente galima 
nesunkiai laikytis, tuo tarpu kitų išteklių 
atveju būtų reikalingas gana staigus 
mirtingumo dėl žvejybos sumažėjimas. Dėl 
neigiamų socialinių ir ekonominių tokio 
sumažėjimo pasekmių konkrečiais atvejais 
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yra pateisinamas delsimas, susijęs su 
aukščiau paminėtais tikslais. Todėl, 
daugiamečiais planais gali būti ribojamas 
kasmetinis bendro leidžiamo sugauti 
kiekio mažinimas iki 25 procentų, net 
jeigu griežtai laikantis aukščiau paminėtų 
tikslų būtų reikalingas aukštesnio lygio 
sumažinimas. Tokia pati taisyklė taikoma 
ir ištekliams, kurie nepatenka į 
daugiamečius planus. Šios taisyklės 
netaikomos, jeigu ištekliai nepatenka į 
saugias biologinių išteklių ribas.

Or. en

Pakeitimas 92
S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas

Pasiūlymas dėl reglamento
5 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5c) Daugiamečiuose planuose gali būti 
pateikiamos nuostatos, pagal kurias yra 
ribojamas kasmetinis atkurtų išteklių 
bendro leidžiamo sugauti kiekio 
svyravimas, siekiant žvejybos sektoriui 
sukurti stabilesnes sąlygas. Konkrečios 
tokių svyravimų ribos nustatomos 
daugiamečiuose planuose.

Or. en

Pakeitimas 93
S&D, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5d) Valdymo sprendimais, susijusiais su 
didžiausiu galimu tausios žvejybos 
laimikiu mišriosios žvejybos rajonuose 
atsižvelgiama į tai, kad mišriosios žvejybos 
rajonuose yra sunku tuo pat metu visus 
išteklius žvejoti laikantis didžiausio 
galimo tausios žvejybos laimikio 
reikalavimų, jeigu mokslinėmis 
rekomendacijomis demonstruojama, jog 
didesnė atranka siekiant neišnaikinti tam 
tikrų veislių yra neįmanoma. Tokiomis 
aplinkybėmis TJTT ir ŽMTEK reikėtų 
paprašyti pateikti rekomendacijas dėl 
tinkamų lygių. 

Or. en

Pakeitimas 94
S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 268, 269 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 95
S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 272,273, 274 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 96
S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 281, 282, 283, 284 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(9) Būtina įgyvendinti ekosistemomis 
grindžiamą žuvininkystės valdymo metodą 
siekiant užtikrinti, kad žmogaus veiklos 
poveikis jūros ekosistemai bus sumažintas 
ir užtikrinti, kad nepageidaujamų žuvų 
kiekio bus vengiama, jis bus sumažinamas 
iki minimumo ir, kai įmanoma, 
panaikinamas, o palaipsniui visi sugauti 
kiekiai bus iškraunami.

Or. en
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Pakeitimas 97
S&D, PPE, ALDE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 7, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 
340, 341, 342, 343, 344 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 98
S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 8, 346, 347 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) Turėtų būti nustatytas įpareigojimas 
iškrauti visą sužvejotų žuvų kiekį 
kiekviename žvejybos rajone. Žvejams 
turėtų būti leidžiama ir toliau išmesti 
rūšis, kurių, remiantis patikimiausia 
turima moksline informacija, didelės dalis 
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išgyvena, jeigu yra paleidžiama į jūrą 
tame žvejybos rajone tam tikromis 
sąlygomis.

Or. en

Pakeitimas 99
S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 9 pakeitimą

Pasiūlymas dėl reglamento
18 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18b) Siekiant padaryti privalomu viso 
sužvejoto žuvų kiekio iškrovimą ir 
sumažinti besikeičiančios metinio 
sugavimo sudėties poveikį, valstybėms 
narėms leidžiama perleisti kvotas iki tam 
tikro procentinio dydžio.

Or. en

Pakeitimas 100
S&D, PPE, ALDE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(19) Sužvejotų nepageidaujamų žuvų 
iškrovimas neturėtų būti visiškai 
ekonomiškai naudingas veiklos vykdytojui.
Iškrovus mažiausio išteklių išsaugojimą 
užtikrinančio orientacinio dydžio 
nesiekiančias žuvis, jų paskirtis turėtų būti 
apribota ir jos negali būti parduodamos 
žmonių maistui. Kiekviena valstybė narė 
gali apsispręsti ar ji nori leisti laisvai 
platinti iškrautą žuvį ją dovanojant 
nemokamai paramos arba labdaros 
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tikslais.

Or. en

Pakeitimas 101
S&D, Verts/ALE, ECR frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 13, 458 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) Reikėtų įgyvendinti daugelį pagal 
bendrąją žuvininkystės politiką valdomų 
žuvų išteklių apimančią perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų sistemą. Šia sistema 
turėtų būti prisidedama prie teisiniu 
atžvilgiu saugių ir išimtinių žvejybos 
koncesijų, skirtų naudotis valstybės narės 
žvejybos galimybėmis, sukūrimo. Kadangi 
jūrų biologiniai ištekliai yra bendras 
turtas, žvejybos koncesijomis turėtų būti 
suteikiama naudotojo teisė tik į dalį 
valstybės narės metinių žvejybos 
galimybių, kurios gali būti atšauktos 
pagal nustatytas taisykles. Žvejybos 
koncesijos skiriamos be kita ko remiantis 
ir aplinkos apsaugos bei socialiniais 
kriterijai. Valstybė narė gali apsispręsti ar 
tokios žvejybos koncesijos yra 
perleidžiamos.

Or. en

Pakeitimas 102
S&D, ALDE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 16, 415, 452, 453, 456 pakeitimus
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Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(32) Kai kuriais atvejais valstybėms 
narėms vis dar reikia taikyti specialias 
priemones, skirtas žvejybos pajėgumams ir 
turimų išteklių kiekiui suderinti. Todėl turi 
būti vertinami kiekvienos išteklių rūšies ir 
baseino ES teritorijoje pajėgumai. 
Vertinimas yra paremtas bendromis 
gairėmis. Kiekviena valstybė narė gali 
pasirinkti priemones, kurias ji nori 
patvirtinti siekiant sumažinti perteklinius 
žvejybos pajėgumus.

Or. en

Pakeitimas 103
S&D, ALDE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 506, 508, 510, 511, 512, 513 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 104
S&D, Verts/ALE, ECR, EFD frakcijų vardu 
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 23, 553, 554, 556, 557, 558, 551, 552, 555 
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pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
54 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(54) Tikslinga, kad Komisija būtų įgaliota 
deleguotaisiais teisės aktais sukurti naują 
patariamąją tarybą ir pakoreguoti jau 
egzistuojančių patariamųjų tarybų 
kompetencijos zonas, visų pirma 
atsižvelgiant į Juodosios jūros ypatybes.

(54) Atsižvelgiant į labiausia nutolusių 
regionų ypatybes, akvakultūros ir vidaus 
vandenų žvejybos, rinkų Juodosios jūros 
ypatybes, yra tinkama kiekvienam iš jų 
įsteigti naują patariamąją tarybą.

Or. en


