
PR\892576LT.doc PE483.528v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Žuvininkystės komitetas

2011/0195(COD)

2.5.2012

***I
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendros 
žuvininkystės politikos
(COM(2011) 0425 – C7-0198/2011 – 2011/0195(COD))

Žuvininkystės komitetas

Pranešėja: Ulrike Rodust



PE483.528v01-00 2/118 PR\892576LT.doc

LT

PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai
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*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Žymėjimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto dalis, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Tokiems pasiūlytiems taisymams reikalingas atitinkamų skyrių sutikimas.

Su galiojančiu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, 
susijusio pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose 
atitinkamai nurodomas galiojantis teisės aktas ir keičiama šio teisės akto 
nuostata. Perimtos galiojančio teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš 
dalies keisti, nors jos nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos 
pusjuodžiu šriftu. Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais 
skliaustais: […].
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendros žuvininkystės 
politikos
(COM(2011) 0425 – C7-0198/2011 – 2011/0195(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2011) 0425),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
43 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui 
(C7-0198/2011),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 28 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę1,

– atsižvelgdamas į ........ Regionų komiteto nuomonę2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą ir Vystymosi komiteto, Biudžeto 
komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto bei Regioninės 
plėtros komiteto į nuomones (A7-0000/2012),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

                                               
1 OL C ... / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
2 OL C ... / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Sąjunga ir valstybės narės užtikrina, 
kad tuo atveju, jei siekiant pradėti taikyti 
didžiausio galimo tausios žvejybos 
laimikio principą pereinamuoju 
laikotarpiu turi būti smarkiai sumažintos 
žvejybos galimybės, visoje gamybos 
grandinėje būtų taikomos atitinkamos 
socialinės ir finansinės priemonės, kurios 
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padėtų išsilaikyti įmonėms, kad pradėjus 
taikyti didžiausio galimo tausios žvejybos 
laimikio principą būtų užtikrinta laivyno 
pajėgumų ir turimų išteklių pusiausvyra.

Or. en

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Bendrosios žuvininkystės politikos 
tikslas turėtų būti pasiektas laikantis 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
39 ir 41 straipsnių, kuriuose remiamasi 
subalansuotu požiūriu į darbo jėgos 
panaudojimą ir veiksmingą pastangų 
profesinio mokymo srityje koordinavimą.

Or. en

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 7
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 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 8
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. Tai sudarytų 
sąlygas prieš įsigaliojant įpareigojimui 
tam tikrame žvejybos rajone iškrauti visą 
sužvejotų žuvų kiekį patvirtinti 
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daugiamečius planus, kurie apimtų visas 
reikiamas išsamias atitinkamam žvejybos 
rajonui skirtas sąlygas. Žvejams turėtų 
būti leidžiama ir toliau išmesti rūšis, 
kurių, remiantis patikimiausia turima 
moksline informacija, didelės dalis 
išgyvena, jeigu yra paleidžiama į jūrą 
tame žvejybos rajone tam tikromis 
sąlygomis.

Or. en

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
18 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18b) Siekiant užtikrinti veiksmingą 
įpareigojimo iškrauti visą sužvejotų žuvų 
kiekį įgyvendinimą ir sumažinti kasmet 
sužvejojamo laimikio sudėties 
pasikeitimus, valstybės narės naudojasi 
galimybe perkelti kvotas iš vienų metų į 
kitus (vadinamasis kvotų atidėjimas ir 
skolinimasis), kaip nurodyta 1996 m. 
gegužės 6 d. Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 847/96, nustatančiame bendrų leistinų 
sugavimų ir kvotų kasmetinio valdymo 
papildomas sąlygas1, ir 2009 m. lapkričio 
20 d. Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 1224/2009, nustatančiame Bendrijos 
kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas 
bendrosios žuvininkystės politikos 
taisyklių laikymasis2.
_______________
1 OL L 115, 1996 9 5, p. 3.
2 OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

Or. en

Pagrindimas

Jei visos žuvys turi būti iškraunamos, žvejams reikalingas tinkamas kvotų derinys. Mišriuose 
žvejybos plotuose šis kvotų derinys nebus kiekvienais metais toks pats, todėl valstybės narės ir 
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žvejai turėtų pasinaudoti galiojančiomis nuostatomis, kuriose numatyta lankstumo galimybė. 

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(21) Siekiant, kad išteklių, kurių 
išsaugojimo planai neparengti, naudojimo 
lygis būtų toks, kad būtų galima taikyti 
didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio
principą, reikėtų apriboti leidžiamus 
sužvejoti jų žuvų kiekius arba žvejybos 
pastangas, kad nebūtų viršytas 
mirtingumo dėl žvejybos koeficientas, kurį 
taikant užtikrinamas didžiausias galimas 
tausios žvejybos laimikis. Jeigu turimų 
duomenų nepakanka, žvejyba turėtų būti 
valdoma taikant apytikrius standartus. 
Jeigu stipriai pereikvojami žuvų ištekliai, 
leidžiami sužvejoti žuvų kiekiai arba 
žvejybos pastangos turi būti apriboti iki 
tokio lygio, kuris leistų ištekliams atsikurti 
iki lygio, viršijančio dydžius, kuriems jau 
galima taikyti didžiausio galimo tausios 
žvejybos laimikio principą.

Or. en

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) Bendrąja žuvininkystės politika 
turėtų būti užtikrinta, kad bendrai 
apibrėžti tikslai būtų įgyvendinti visuose 
Sąjungos laivynuose ir žvejybos 
rajonuose. Vis dėlto dėl išskirtinių 
aplinkybių Viduržemio jūroje, įskaitant 
tai, kad joje didelei daliai žuvų išteklių 
gresia išnykimas, labai aukštas 
smulkiosios žvejybos lygis ir nepakanka 
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mokslinių duomenų, pereinamuoju 
laikotarpiu Viduržemio jūros atžvilgiu turi 
būti laikomasi tikslinio požiūrio, kuriuo 
būtų siekiama užtikrinti tausią 
žuvininkystę.

Or. en

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
21 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21b) Europos Sąjunga turėtų sustiprinti 
savo pastangas, kad būtų užtikrintas 
veiksmingas tarptautinis 
bendradarbiavimas ir išteklių valdymas 
jūrose, kurios ribojasi su Sąjunga ir 
trečiosiomis šalimis. Tai ypač pasakytina 
apie Juodąją jūrą – šiuo atveju Sąjunga 
turėtų remti regioninės Juodosios jūros 
žvejybos valdymo organizacijos įkūrimą.

Or. en

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(29) Ne vėliau kaip per vienus metus po 
šio reglamento įsigaliojimo turėtų būti 
įgyvendinta daugelį pagal bendrąją 
žuvininkystės politiką valdomų žuvų 
išteklių apimanti žvejybos koncesijų 
sistema. Šia sistema turėtų būti 
prisidedama prie teisiniu atžvilgiu saugių
ir išimtinių žvejybos koncesijų, skirtų
naudotis valstybės narės metinėmis 
žvejybos galimybėmis, sukūrimo. Kadangi 
jūrų biologiniai ištekliai yra bendras turtas, 
žvejybos koncesijomis turėtų būti 
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sistemos. Šia sistema turėtų būti 
prisidedama prie sektoriaus jau 
sąlygojamo laivynų mažinimo ir geresnių 
ūkinės veiklos rezultatų, kartu sukuriant
teisiniu atžvilgiu saugias ir išimtines
žvejybos koncesijas, skirtas naudotis 
valstybės narės metinėmis žvejybos 
galimybėmis. Kadangi jūrų biologiniai 
ištekliai yra bendras turtas, 
perleidžiamosiomis žvejybos koncesijomis 
turėtų būti suteikiama naudotojo teisė tik į 
dalį valstybės narės metinių žvejybos 
galimybių, kurios gali būti atšauktos pagal 
nustatytas taisykles.

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

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti nustatyta sistema, kuria būtų aiškiai apibrėžta, kas turi teisę žvejoti. Žvejybos 
koncesijų sistema padidina kiekvieno atskiro žvejo atsakomybę ir savarankiškumą. 
Perleidžiamumas turėtų būti privalomas tik tuo atveju, jei valstybės narės nesugeba suderinti 
savo žvejybos pajėgumų su turimais ištekliais. 

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(30) Žvejybos koncesijos turėtų būti 
išnuomojamos veiklą vykdantiems 
žvejams, siekiant decentralizuoti žvejybos 
galimybių valdymą, dalį jo perkeliant 
žvejybos sektoriui.

Or. en

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(31) Kai kurių nedidelių laivynų specifinės 
charakteristikos ir socialinis bei 
ekonominis pažeidžiamumas yra 
priežastys, dėl kurių valstybės narės 
sukuria mechanizmus, skirtus užtikrinti, 
kad tokie laivynai ir nukentėjusios 
bendruomenės turėtų lygias galimybes 
naudotis žvejybos ištekliais.

Or. en

Pakeitimas 16
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. Šiose 
priemonėse turėtų būti nustatytos 
privalomos viršutinės laivyno pajėgumų 
ribos, be to, jomis, vykdant pajėgumų 
vertinimą ir reguliuojant laivyno dydį, 
turėtų būti užtikrintas toks 
suderinamumas konkrečių žvejybos 
rajonų lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32a) Valstybės narės ir Sąjunga turi 
užtikrinti pakankamą žvejų, kurie tais 



PR\892576LT.doc 15/118 PE483.528v01-00

LT

atvejais, kai turi būti sumažintas 
pajėgumų perteklius, yra priversti 
pasitraukti iš sektoriaus, socialinę 
apsaugą.

Or. en

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
32 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32b) Valstybės narės ribose turėtų būti 
galima perleisti žvejybos koncesijas, jei ta 
valstybė narė nesugebėjo suderinti savo 
žvejybos pajėgumų su turimais ištekliais.

Or. en

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
41 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41a) Siekdama sustiprinti 
bendradarbiavimą su kaimyninėmis 
šalimis ir pagerinti bendrų išteklių 
valdymą, Sąjunga turėtų siekti sudaryti su 
tomis šalimis bendradarbiavimo tausios 
žuvininkystės srityje susitarimus. Kitaip 
nei sudarant tausios žuvininkystės 
susitarimus, šiais bendradarbiavimo 
susitarimais neturėtų būti siekiama, kad 
Sąjungos laivams būtų suteiktos žvejybos 
teisės; jų tikslas turėtų būti nustatyti 
sąlygas, kuriomis Sąjunga teiktų 
finansavimą ir techninę paramą mainais 
už tokių pačių kaip Sąjungos ar panašių 
tvaraus valdymo taisyklių taikymą 
atitinkamoje trečiojoje šalyje partnerėje.

Or. en
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Pakeitimas 20
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 yra svarbus veiksnys 
užtikrinant Sąjungoje aprūpinimą maistu, 
todėl reikalingas specialus jos valdymo 
metodas. Akvakultūros turėtų padėti 
išsaugoti tvarų maisto gamybos potencialą 
visoje Sąjungoje, kad būtų užtikrintas 
ilgalaikis Europos piliečių aprūpinimas 
maistu ir prisidėta prie didėjančio vandens 
gyvūnų kilmės maisto produktų poreikio 
pasaulyje tenkinimo.

Or. en

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) Sąjungos finansinė parama turėtų būti 
teikiama tik tada, kai valstybės narės ir 
veiklos vykdytojai laikosi bendros 
žuvininkystės politikos. Todėl ši finansinė 
parama turėtų būti nutraukta, laikinai 
sustabdyta arba pakoreguota, jei valstybės 
narės nesilaiko bendros žuvininkystės 
politikos taisyklių arba veiklos vykdytojai 
padaro sunkių tų taisyklių pažeidimų.

(52) Sąjungos finansinė parama turėtų būti 
teikiama tik tada, kai valstybės narės ir 
veiklos vykdytojai, įskaitant laivų 
savininkus, laikosi bendros žuvininkystės 
politikos. Todėl ši finansinė parama turėtų 
būti nutraukta, laikinai sustabdyta arba 
pakoreguota, jei valstybės narės nesilaiko 
bendros žuvininkystės politikos taisyklių 
arba veiklos vykdytojai padaro sunkių tų 
taisyklių pažeidimų.

Or. en

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
53 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53) Pasitvirtino, kad siekiant bendros 
žuvininkystės politikos tikslų labai svarbu
dialogas su suinteresuotosiomis šalimis. 
Atsižvelgiant į skirtingas sąlygas Sąjungos 
vandenyse ir didesnį bendros žuvininkystės 
politikos regionalizavimą, patariamosios 
tarybos turėtų integruoti į bendrą 
žuvininkystės politiką visų suinteresuotųjų 
šalių žinias ir patirtį.

(53) Pasitvirtino, kad siekiant bendros 
žuvininkystės politikos tikslų labai svarbus
dialogas su suinteresuotosiomis šalimis, 
taip pat ir socialiniais partneriais, todėl jis 
turėtų būti toliau skatinamas vietos, 
nacionaliniu ir Sąjungos lygmeniu. 
Atsižvelgiant į skirtingas sąlygas Sąjungos 
vandenyse ir didesnį bendros žuvininkystės 
politikos regionalizavimą, patariamosios 
tarybos turėtų integruoti į bendrą 
žuvininkystės politiką visų suinteresuotųjų 
šalių žinias ir patirtį.

Or. en

Pakeitimas 23
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) 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 ir 
atokiausių regionų ypatybes.

Or. en

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
56 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(56) Itin svarbu, kad Komisija, atlikdama 
paruošiamuosius deleguotųjų teisės aktų 
priėmimo darbus, rengtų tinkamas 
konsultacijas, taip pat ir su ekspertais.

(56) Itin svarbu, kad Komisija, atlikdama 
paruošiamuosius deleguotųjų teisės aktų 
priėmimo darbus, rengtų tinkamas 
konsultacijas su suinteresuotosiomis 
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šalimis, taip pat ir su socialiniais 
partneriais bei ekspertais.

Or. en

Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
62 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(62) 2008 m. vasario 25 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 199/2008 dėl 
Bendrijos sistemos, skirtos duomenų 
rinkimui, tvarkymui ir naudojimui 
žuvininkystės sektoriuje bei paramai 
mokslinėms rekomendacijoms dėl bendros 
žuvininkystės politikos, sukūrimo turėtų 
būti panaikintas, bet tebetaikomas 
nacionalinėms programoms, priimtoms 
2011–2013 m. duomenims rinkti ir 
tvarkyti.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 1 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) jūrų biologinių išteklių saugojimą,
valdymą ir naudojimą ir 

(a) jūrų biologinių išteklių saugojimą ir 
žvejybos rajonų, kuriuose žvejojami tokie 
ištekliai, valdymą ir 

Or. en

Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 1 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) žvejybos veiklos poveikio aplinkai 
mažinimą ir, jei įmanoma, pašalinimą. 

Or. en

Pagrindimas

Tai turėtų būti horizontalusis tikslas taikant visas priemones pagal BŽP.

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 tausi ir būtų valdoma 
būdu, kuris būtų suderintas su tikslu 
pasiekti gerą jūrų aplinkos būklę, tokiu 
būdu garantuojant ilgalaikę tvarią naudą 
aplinkai ir ekonominę bei socialinę 
naudą, taip pat geresnį aprūpinimą maistu. 

Or. en

Pagrindimas

Tvarios aplinkos sąlygos yra būtina tvaraus ekonominio ir socialinio vystymosi žvejybos 
sektoriuje sąlyga.

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 

2. Pagal bendrą žuvininkystės politiką 
žuvininkystės ir akvakultūros valdymui 
taikomas atsargumo metodas ir nustatomi 
visų išteklių naudojimo lygiai, kuriais 
siekiama užtikrinti, kad iki 2015 m. būtų
atkurti ir išlaikyti žvejojamų rūšių 
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dydžiai viršytų dydžius, kuriems jau 
galima taikyti didžiausio tausaus leidžiamo 
sužvejoti kiekio principą.

populiacijų dydžiai, kurie viršytų dydžius, 
kuriems jau galima taikyti didžiausio 
galimo tausios žvejybos laimikio principą. 

Or. en

Pagrindimas

Žuvininkystės valdymu siekiama iki 2015 m. pasiekti didžiausio galimo tausios žvejybos 
laimikio rodiklį (BMSY). Pagrindinė priemonė bus nustatyti atitinkami išteklių naudojimo 
lygiai. 

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 būtų sumažintas šios
veiklos poveikis jūrų ekosistemai. 

Or. en

Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Į bendrą žuvininkystės politiką 
įtraukiami Sąjungos aplinkos teisės aktų
reikalavimai. 

4. Bendrąja žuvininkystės politika 
sudaromos sąlygos pasiekti ir išlaikyti 
gerą aplinkos būklę, kaip nustatyta 
2008 m. birželio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2008/56/EB, nustatančioje Bendrijos 
veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje 
pagrindus, ir 2010 m. rugsėjo 1 d. 
Komisijos sprendime Nr. 2010/477/ES dėl 
geros jūrų vandenų aplinkos būklės 
kriterijų ir metodinių standartų1 bei 
kituose Sąjungos aplinkos teisės aktuose. 
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_______________
1 OL L 232, 2010 9 2, p. 14.

Or. en

Pagrindimas

Patikslinimas: BŽP turi padėti pasiekti aplinkos teisės aktuose nustatytus tikslus.

Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 2 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Bendrąja žuvininkystės politika 
užtikrinama, kad žvejybos laivynų 
pajėgumai būtų suderinti su išteklių 
naudojimo lygiais, nustatytais pagal 
2 dalį. 

Or. en

Pagrindimas

Pertekliniai pajėgumai yra labai svarbi pernelyg intensyvios žvejybos priežastis. 

Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 3 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) laipsniškai užtikrinti, kad visos 
sužvejotos komercinėms reikmėms 
naudojamų išteklių žuvys būtų 
iškraunamos; 

Or. en

Pagrindimas

Pirma dalis persikelta į naują punktą.
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Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 3 straipsnio pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) sumažinti ir, jei įmanoma, panaikinti 
visus sužvejojamus nepageidaujamus 
žuvų kiekius; 

Or. en

Pagrindimas

Perkeltas iš a punkto ir iš dalies pakeistas. BŽP turėtų būti sudarytos sąlygos žvejams išvengti 
bet kokios, o ne tik komercinių išteklių, priegaudos. 

Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 3 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) sudaryti sąlygas veiksmingai ir tausiai
žvejybos veiklai, siekiant atkurti
ekonomiškai perspektyvų ir konkurencingą 
žvejybos sektorių; 

Or. en

Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 3 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(c) skatinti ekologiniu požiūriu tvarios ir 
ekosisteminės su akvakultūra susijusios 
veiklos vystymą, kad būtų pagerintas 
aprūpinimas maistu ir užimtumas
pakrantės regionuose bei kaimo vietovėse; 

Or. en
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Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 3 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(d) padėti užtikrinti tinkamą nuo žvejybos 
veiklos priklausomų bendruomenių 
gyvenimo lygį ir užtikrinti aukštesnius 
žvejų darbo standartus, ypač laikantis 
darbuotojų sveikatos ir saugos teisės aktų 
bei įgyvendinant darbuotojų kolektyvinių 
susitarimų nuostatas; 

Or. en

Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 3 straipsnio pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(f) užtikrinti, kad būtų sistemingai ir 
suderintai renkami ir skaidriai tvarkomi 
visos ekosistemos duomenys. 

Or. en

Pagrindimas

Taikant ekosistemomis grindžiamą žuvininkystės valdymo metodą turi būti renkami visos 
ekosistemos duomenys. 

Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 4 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendra žuvininkystės politika grindžiama 
šiais gero valdymo principais: 

Vykdant bendrą žuvininkystės politiką 
taikomi šie gero valdymo principai: 

Or. en
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Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 4 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(d) aktyviu suinteresuotųjų šalių, įskaitant 
socialinius partnerius, dalyvavimu visais 
etapais, nuo priemonių sumanymo iki 
įgyvendinimo; 

Or. en

Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 4 straipsnio pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) pareigos atlikti poveikio aplinkai 
vertinimą taikymu; 

Or. en

Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 4 straipsnio pirmos pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) BŽP vidaus ir išorės dimensijos 
lygiavertiškumu, kad šalies viduje taikomi 
standartai ir vykdymo priemonės esant 
būtinybei būtų taikomi ir išorėje; 

Or. en

Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 4 straipsnio pirmos pastraipos f b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fb) duomenų tvarkymo ir sprendimų 
priėmimo proceso skaidrumu remiantis 
Jungtinių Tautų Europos ekonominės 
komisijos Konvencija dėl teisės gauti 
informaciją, visuomenės dalyvavimo 
priimant sprendimus ir teisės kreiptis į 
teismus aplinkosaugos klausimais 
(Orhuso konvencija), patvirtinta Sąjungos 
vardu 2005 m. vasario 17 d. Tarybos 
sprendimu 2005/370/EB dėl Konvencijos 
dėl teisės gauti informaciją, visuomenės 
dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės 
kreiptis į teismus aplinkosaugos 
klausimais sudarymo Europos bendrijos 
vardu1. 
______________________
1 OL L 124, 2005 5 17, p. 1.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiama į ES įsipareigojimus pagal Orhuso konvenciją ir ES skaidrumo iniciatyvą.

Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 5 straipsnio pirmos pastraipos 5 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– žvejys – asmuo, kuris užsiima 
profesionalia žvejyba veikiančiame 
žvejybos laive, kaip pripažįsta valstybė 
narė, arba profesionaliu jūrų organizmų 
rinkimu, kaip pripažįsta valstybė narė, be 
laivo; 

Or. en
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Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 5 straipsnio pirmos pastraipos 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 žuvų kiekis, kurį iš 
žuvų išteklių galima išžvejoti 
nepertraukiamai ir neribotą laiką
nepadarant neigiamos įtakos išteklių 
reprodukcijai; 

Or. en

Pagrindimas

Didžiausias galimas tausios žvejybos laimikis yra pagrindinė šioje reformoje vartojama 
sąvoka, todėl ji turėtų būti aiškiai apibrėžta. 

Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 5 straipsnio pirmos pastraipos 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 47
Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 5 straipsnio pirmos pastraipos 9 a įtrauka (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– FMSY – mirtingumo dėl žvejybos lygis, 
kurį taikant užtikrinamas didžiausias 
galimas tausios žvejybos laimikis; 

Or. en

Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 5 straipsnio pirmos pastraipos vienuolikta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– sužvejojamų žuvų kiekio apribojimas –
per nustatytą laiką iškraunamų išteklių 
arba išteklių grupių žuvų kiekio 
apribojimas;

– sužvejojamų žuvų kiekio apribojimas –
visų išteklių žuvų arba išteklių grupių 
žuvų, kurias žvejui arba žvejų grupei 
leidžiama sugauti arba nužudyti 
(surenkant arba sugaunant, taip pat ir 
atsitiktinai) kiekio apribojimas per 
nustatytą laiką; 

Or. en

Pagrindimas

Sužvejojamų žuvų kiekio apribojimai turėtų būti taikomi visoms sugautoms žuvims, o ne tik 
iškraunamoms.

Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 5 straipsnio pirmos pastraipos 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; 

– 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 
žuvininkystės valdymo priemonės atitinka, 
pvz., priimtiną biologinės rizikos lygį arba 
planuojamų sužvejoti žuvų kiekį; 
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Or. en

Pagrindimas

Atskaitos taškus reikia laikyti ribomis, kurios neturėtų būti pažeistos, o ne valdymui skirtais 
tiksliniais rodikliais. 

Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 5 straipsnio pirmos pastraipos 14 a 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

Pagrindimas

Perkelta apibrėžtis, pateikta Tarybos reglamento (EB) Nr. 1967/2006 (OL L 409, 2006 12 30, 
p. 11.) (Viduržemio jūros reglamentas) 2 straipsnio 2 dalyje.

Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 5 straipsnio pirmos pastraipos 14 b 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

Pagrindimas

Terminas, vartojamas siūlomame 8 straipsnio (techninės priemonės) pakeitime.
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Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 5 straipsnio pirmos pastraipos 14 c įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– žuvų išteklių atkūrimo zona – aiškiai 
apibrėžta geografinė teritorija valstybės 
narės teritoriniuose vandenyse, kurioje 
draudžiama bet tokia žvejybos veikla; 

Or. en

Pagrindimas

Terminas, vartojamas naujame 7a straipsnyje.

Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 5 straipsnio pirmos pastraipos 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 sužvejotų žuvų 
kiekiais arba žvejybos pastangomis; 

Or. en

Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 5 straipsnio pirmos pastraipos septyniolikta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– perleidžiamoji žvejybos koncesija –
atšaukti galima teisė į tam tikrą valstybei 
narei paskirtų arba pagal Reglamento 
(EB) Nr. 1967/2006 19 straipsnį valstybės 
narės priimtuose valdymo planuose 
nustatytų žvejybos galimybių dalį, kurią 
jos turėtojas gali perduoti kitiems 

– žvejybos koncesija – išskirtinė, atšaukti 
galima ir individuali teisė į tam tikrą 
valstybei narei paskirtų žvejybos galimybių 
dalį; 
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teisėtiems tokių perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų turėtojams;

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžimą reikia pakeisti siekiant jį suderinti su 27 ir 28 straipsnių pakeitimais. 

Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 5 straipsnio pirmos pastraipos 17 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– teritorinės naudojimosi teisės žvejyboje 
(TURF) – išskirtinės ir neperleidžiamos 
teisės, kurias galima atšaukti, žvejoti 
konkrečioje teritorijoje, kurias suteikia 
valstybė narė atskiram žvejui arba 
tinkamų turėtojų grupei; 

Or. en

Pagrindimas

TURF apibrėžimas yra reikalingas norint taikyti pereinamojo laikotarpio priemones 
Viduržemio jūroje (nauja IVa dalis); kitos valstybės narės taip pat gali nuspręsti naudoti šią 
vartotojo teisės formą kaip žvejybos koncesijų alternatyvą siekiant įgyvendinti išteklių, kurių 
atžvilgiu Taryba nenustatė žvejybos galimybių, tvarumo tikslus.

Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 5 straipsnio pirmos pastraipos aštuoniolikta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– individualios žvejybos galimybės –
metinės žvejybos galimybės, paskirtos 
valstybės narės perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų turėtojams remiantis tai valstybei 
narei priklausančia žvejybos galimybių 
dalimi;

– individualios žvejybos galimybės –
metinės žvejybos galimybės, paskirtos 
valstybės narės žvejybos koncesijų 
turėtojams remiantis tai valstybei narei 
priklausančia žvejybos galimybių dalimi, 
atlikus galimus apsikeitimo sandorius 
tarp valstybių narių; 

Or. en
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Pagrindimas

Patikslinimas: valstybės narės gali žvejybos koncesijų turėtojams paskirti tik tas žvejybos 
galimybes, kurias jos turi arba gauna iš kitų valstybių narių pagal apsikeitimo sandorius. Jos 
negali paskirti žvejybos galimybių, kurias jau suteikė atitinkamos žvejybos koncesijos 
turėtojams. 

Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 5 straipsnio pirmos pastraipos 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 – galimybės sugauti 
žuvį, kurios nustatomos pagal laivo 
tonažą, išreikštą GT (bendruoju tonažu), ir 
jo galią, išreikštą kW (kilovatais), kaip 
apibrėžta Tarybos reglamento (EEB) 
Nr. 2930/86 4 ir 5 straipsniuose, taip pat, 
jei reikia, atsižvelgiant į papildomas 
savybes, pvz., žvejybos įrankius bei 
eksploatacines charakteristikas, ir kitą 
įrangą; 

Or. en

Pagrindimas

Žvejybos pajėgumai iš esmės reiškia laivo arba laivyno galimybes sugauti žuvis. Bendrasis 
tonažas ir variklio galia yra paprasčiausi rodikliai, bet įtakos žvejybos pajėgumams turi ir kiti 
veiksniai, tarp jų ir laivų dydis, įranga bei eksploatacinės savybės. Į juos turėtų būti 
atsižvelgiama siekiant geriau įvertinti pajėgumus. 

Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 5 straipsnio pirmos pastraipos dvidešimt penkta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– veiklos vykdytojas – fizinis arba juridinis 
asmuo, valdantis arba turintis įmonę, kuri 
vykdo veiklą, susijusią su bet kuriuo 
žuvininkystės ir akvakultūros produktų 
gavybos, perdirbimo, pardavimo, platinimo 
ir mažmeninės prekybos etapu; 

– veiklos vykdytojas – fizinis arba juridinis 
asmuo, valdantis arba turintis įmonę, kuri 
vykdo veiklą, susijusią su bet kuriuo 
žuvininkystės ir akvakultūros produktų 
gavybos, perdirbimo, pardavimo, platinimo 
ir mažmeninės prekybos etapu, arba bet 
kokia kita žuvininkystės specialistams 
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atstovaujanti organizacija, kuri yra 
teisiškai pripažinta ir atsakinga už 
prieigos prie žuvų išteklių, taip pat 
profesionalios žvejybos veiklos ir 
akvakultūros valdymą; 

Or. en

Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 5 straipsnio pirmos pastraipos dvidešimt aštunta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– leidžiamo sužvejoti kiekio perteklius – ta 
leidžiamo sužvejoti žuvų kiekio dalis, 
kurios pakrantės valstybė negali sužvejoti 
dėl pajėgumų stokos; 

– leidžiamo sužvejoti kiekio perteklius – ta 
leidžiamo sužvejoti žuvų kiekio dalis, 
kurios pakrantės valstybė negali sužvejoti 
dėl pajėgumų stokos, išsaugodama tokį 
bendrą atskirų išteklių naudojimo lygį, 
kad jie galėtų atsinaujinti, ir išlaikydama 
žvejojamų rūšių populiacijų dydžius, 
viršijančius dydžius, kuriems jau galima 
taikyti didžiausio galimo tausios žvejybos 
laimikio principą; 

Or. en

Pagrindimas

Pertekliaus apibrėžimu turi būti užtikrinta, kad būtų išvengta pernelyg intensyvios žvejybos 
trečiųjų šalių vandenyse.

Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 5 straipsnio pirmos pastraipos trisdešimta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– neršianti išteklių biomasė – apskaičiuota 
konkretaus ištekliaus žuvų, kurios 
dauginasi nustatytu metu, įskaitant tiek 
patinus, tiek pateles, taip pat gyvavedes 
žuvis, masė; 

– neršianti išteklių biomasė – apskaičiuota 
konkretaus ištekliaus žuvų, kurios jau 
pakankamai subrendusios dauginimuisi, 
įskaitant tiek patinus, tiek pateles, taip pat 
gyvavedes žuvis, masė;

Or. en
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Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
II dalies 6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybėms narėms leidžiama nuo 
2013 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 
31 d. 12 jūrmylių nuo bazinių linijų, į 
kurias jos turi suverenias teises arba kurios 
priklauso jų jurisdikcijai, zonos vandenyse 
apriboti žvejybą leidžiant žvejoti tik 
tradiciškai tuose vandenyse žvejojantiems 
žvejybos laivams iš gretimos pakrantės 
uostų, nepažeidžiant valstybių narių 
kaimynystės ryšiais grindžiamų nuostatų, 
taikomų su kitos valstybės narės vėliava 
plaukiojantiems Sąjungos laivams, ir 
I priedo nuostatų, kuriomis kiekvienai 
valstybei narei nustatomos kitų valstybių 
narių pakrančių ruožų geografinės zonos, 
kuriose vykdoma žvejybos veikla, ir 
leidžiamos žvejoti rūšys. Valstybės narės 
praneša Komisijai apie pagal šią dalį 
nustatytus apribojimus. 

2. Valstybėms narėms leidžiama nuo 
2013 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 
31 d. 12 jūrmylių nuo bazinių linijų, į 
kurias jos turi suverenias teises arba kurios 
priklauso jų jurisdikcijai, zonos vandenyse 
apriboti žvejybą leidžiant žvejoti tik 
tradiciškai tuose vandenyse žvejojantiems 
žvejybos laivams iš gretimos pakrantės 
uostų, nepažeidžiant valstybių narių 
kaimynystės ryšiais grindžiamų nuostatų, 
taikomų su kitos valstybės narės vėliava 
plaukiojantiems Sąjungos laivams, ir 
I priedo nuostatų, kuriomis kiekvienai 
valstybei narei nustatomos kitų valstybių 
narių pakrančių ruožų geografinės zonos, 
kuriose vykdoma žvejybos veikla, ir 
leidžiamos žvejoti rūšys. Valstybės narės 
praneša Komisijai apie pagal šią dalį 
nustatytus apribojimus. Valstybės narės 
numato išimtinę arba lengvatinę prieigą 
smulkiąja žvejyba, tradiciniais įrankiais 
vykdoma arba pakrantės žvejyba 
besiverčiantiems žvejams, atsižvelgdamos 
į socialinius ir aplinkosaugos veiksnius, 
taip pat ir naudą, kuri gali būti gauta 
suteikiant išimtinę arba lengvatinę prieigą 
vietos ar labai mažoms įmonėms ir 
žvejams, naudojantiems selektyvios ir 
nedidelį poveikį aplinkai turinčius 
žvejybos metodus. Valstybės narės praneša 
Komisijai apie pagal šią dalį nustatytus 
apribojimus. 

Or. en

Pagrindimas

Tradiciniais įrankiais vykdoma arba pakrantės žvejyba besiverčiantiems žvejams turėtų būti 
užtikrinta lengvatinė prieiga. Pakrančių bendruomenėms jie suteikia daugiau darbo vietų ir 
duoda daugiau papildomos naudos, nei dideli laivai. 
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Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
II dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

JŪRŲ BIOLOGINIŲ IŠTEKLIŲ 
IŠSAUGOJIMO PRIEMONĖS 

JŪRŲ BIOLOGINIŲ IŠTEKLIŲ 
IŠSAUGOJIMO IR TAUSAUS 
NAUDOJIMO PRIEMONĖS 

Or. en

Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 7 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) tausaus išteklių naudojimo tikslų 
nustatymas; 

(b) tausaus išteklių naudojimo ir jūrų 
aplinkos apsaugos tikslų nustatymas; 

Or. en

Pagrindimas

Apsaugos priemonės gali apimti ir jūrų aplinkos apsaugos tikslų nustatymą, pvz., konkrečius 
priegaudos apribojimus.

Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 7 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(d) paskatų, kuriomis būtų skatinami
selektyvesnės arba mažesnio poveikio 
aplinkai žvejybos metodai, tarp jų ir 
lengvatinių teisių į žvejybos galimybes bei 
kitų ekonominio pobūdžio paskatų, 
nustatymas; 

Or. en
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Pagrindimas

Patraukliausia selektyvių žvejybos įrankių naudojimo paskata būtų didesnė kvotos dalis, 
skiriama atitinkamam žvejui.

Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 7 straipsnio pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) 14 straipsnyje nurodytų techninių 
priemonių priėmimas;

(f) 8 ir 14 straipsniuose nurodytų techninių 
priemonių priėmimas; 

Or. en

Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 7 straipsnio pirmos pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) priemonių, susijusių su įpareigojimu 
užtikrinti, kad visos sužvejotos žuvys būtų 
iškraunamos, priėmimas; 

(g) priemonių, susijusių su įpareigojimu 
užtikrinti, kad visos sužvejotos žuvys būtų 
iškraunamos, priėmimas pagal 
15 straipsnį; 

Or. en

Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 7 straipsnio pirmos pastraipos h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ha) kitų priemonių, kurios padėtų 
įgyvendinti 2 ir 3 straipsniuose nustatytus 
tikslus, priėmimas.

Or. en
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Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
Žuvų išteklių atkūrimo zonų steigimas 

1. Siekdamos užtikrinti, kad žuvų 
sektorius nebenyktų, ir išsaugoti 
gyvuosius vandens išteklius bei jūrų 
ekosistemas, taip pat siekdamos 
vadovautis atsargumo principu, valstybės 
narės sukuria suderintą žuvų išteklių 
atkūrimo teritorijų, tarp jų ir žuvų 
produktyvumui svarbių teritorijų, ypač 
žuvų išteklių veisimosi, neršto ir 
maitinimosi teritorijų, tinklą, kuriame 
draudžiama be kokia žvejybos veikla. 
2. Valstybės narės nustato ir paskiria tiek 
teritorijų, kiek reikia siekiant sukurti 
suderintą žuvų išteklių atkūrimo zonų 
tinklą vandenyse, kurie apima ne mažiau 
kaip 10–20 proc. kiekvienos valstybės 
narės teritorinių vandenų, ir apie šias 
teritorijas praneša Komisijai. Tinklas 
kuriamas laipsniškai, laikantis šio 
tvarkaraščio: 
a) iki ...*: 
– žuvų išteklių atkūrimo zonos turi apimti 
ne mažiau kaip 5 proc. kiekvienos 
valstybės narės teritorinių vandenų; 
b) iki ...**: 
– žuvų išteklių atkūrimo zonos turi apimti 
ne mažiau kaip 10 proc. kiekvienos 
valstybės narės teritorinių vandenų. 
3. 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). 
4. Apie 2 ir 3 dalyse nurodytas priemones 
ir sprendimus pranešama Komisijai, kartu 
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pateikiant mokslines, technines, socialines 
ir teisines priežastis jiems pagrįsti, be to, 
šios priemonės ir sprendimai skelbiami 
viešai.
5. Atitinkamų valstybių narių 
kompetentingos institucijos sprendžia, ar 
pagal 1–3 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. 
6. Jeigu žvejybos laivas plaukia per žuvų 
išteklių atkūrimo zoną, užtikrinama, kad 
visi laive esantys žvejybos įrankiai 
plaukiant per zoną būtų pririšti ir sudėti.
7. Sąjunga taip pat imasi priemonių 
galimiems neigiamiems socialiniams ir 
ekonominiams padariniams žuvų išteklių 
atkūrimo zonose sumažinti.
__________________________
* OL: įrašoma data – vieni metai nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos.
** OL: įrašoma data – treji metai nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinimą galima rasti šio pasiūlymo aiškinamojoje dalyje. 

Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 8 straipsnio pirmos pastraipos b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) jų modifikavimą arba papildomų įtaisų 
įmontavimą, siekiant sumažinti atsitiktinai 

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

sužvejojamų nykstančių rūšių, rūšių, 
kurioms gresia nykimas, ir saugomų rūšių 
žuvų kiekį, taip pat ir kitų sužvejojamų 
nepageidaujamą žuvų kiekį; 

Or. en

Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 8 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(c) draudimai tam tikruose žvejybos 
rajonuose arba tam tikrais laikotarpiais 
naudoti tam tikrus žvejybos įrankius ar 
kitokią techninę įrangą; 

Or. en

Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 8 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(d) žvejybos veiklos draudimas arba 
apribojimas tam tikrose zonose ir (arba) 
tam tikrais laikotarpiais, taip pat neršto ir 
veisimosi plotų bei kitų būtinųjų žuvų 
buveinių apsauga;

Or. en

Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 8 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) reikalavimas, kad žvejybos laivai 
nustatytu privalomu laikotarpiu rajone 

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

nutrauktų žvejybą, kad būtų apsaugoti 
būtinosios žuvų buveinės ir jų atliekamos 
funkcijos, taip pat rūšys, išvardytos 
Direktyvos 92/43/EEB IV priede ir 
Direktyvoje 2009/147/EB, bei laikinai 
jame susikaupę pažeidžiami jūrų ištekliai; 

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti apsaugoti ne tik pažeidžiami jūrų ištekliai, bet ir būtinosios žuvų buveinės bei jų 
funkcijos ir nykstančios rūšys, išvardytos Paukščių ir Buveinių direktyvose.

Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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. Iki ...* Europos Parlamentas ir Taryba, 
veikdamos pagal įprastą teisėkūros 
procedūrą, visiems žvejybos rajonams 
parengia daugiamečius planus, kuriuose 
būtų numatytos išteklių išsaugojimo 
priemonės, kuriomis siekiama išlaikyti arba 
atkurti tokius žuvų išteklių dydžius, kad 
būtų galima taikyti didžiausio galimo 
tausios žvejybos laimikio principą. 

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

Or. en

Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 9 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pagrindas, kuriuo remiantis nustatomos 
atitinkamų žuvų išteklių žvejybos 
galimybės, remiantis iš anksto apibrėžtais 

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

ribiniais atskaitos taškais, ir 

Or. en

Pagrindimas

Tokie ribiniai atskaitos taškai turėtų būti suprantami kaip ribos, kurios neturėtų būti 
pažeidžiamos.

Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 9 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Tokie ribiniai atskaitos taškai turėtų būti suprantami kaip ribos, kurios neturėtų būti 
pažeidžiamos. 

Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 9 straipsnio 2 dalies b a punktas (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) priemonės, skirtos sumažinti žvejybos 
veiklos poveikį jūrų aplinkai pagal 
Sąjungos teisės aktus ir tarptautinius 
susitarimus. 

Or. en

Pagrindimas

Bendrąja žuvininkystės politika turėtų būti užtikrintas aplinkos teisės aktų laikymasis ir 
įgyvendinimas. 
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Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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, tinkamai 
atsižvelgiant į išteklių, žvejybos ir jūros 
ekosistemų sąveiką. 

Or. en

Pagrindimas

Norint užtikrinti realų ekosistemų valdymą, turėtų būti atsižvelgiama į visas ekosistemas.

Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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, 
atitinkančius 2 ir 3 straipsniuose 
nurodytus tikslus, žuvininkystės valdymui 
taikomas atsargumo principas, ir moksliniu 
požiūriu atsižvelgiama į turimų duomenų 
bei vertinimo metodų trūkumą ir visas 
kiekybines jų nepatikimumo priežastis. 

Or. en

Pagrindimas

Suprantama, kad daugiamečiais planais turėtų būti siekiama tų pačių tikslų, kaip ir šiuo 
pagrindiniu reglamentu. 

Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 10 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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, kad iki 2015 m. būtų
atkurti ir išlaikyti išteklių dydžius, kurie 
viršytų dydžiai, kuriems jau galima taikyti 
didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio
principą. 

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su iš dalies pakeisto 2 straipsnio formuluote.

Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 
padėtų atkurti ir išlaikyti išteklių dydžius, 
kurie viršytų dydžius, kuriems jau galima 
taikyti didžiausio galimo tausios žvejybos 
laimikio principą, pagal daugiamečius 
planus žuvininkystės valdymui taikomas
atsargumo principas ir numatomos
atsargumo priemonės, užtikrinančios bent 
jau panašų susijusių išteklių išsaugojimo 
lygį. 

Or. en

Pagrindimas

Duomenų trūkumas neturėtų būti neveiklumo pateisinimas.

Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 10 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Daugiamečiuose planuose nustatoma 
sistema, užtikrinanti, kad valstybės narės, 
kurios veikia tame pačiame žvejybos 
rajone, imtųsi tarpusavy suderintų 
priemonių pagal 34 straipsnį, kad laivyno 
pajėgumai būtų sureguliuoti iki lygio, 
kuris būtų suderinamas su 2 straipsnyje 
nurodytais tikslais. 

Or. en

Pagrindimas

Pageidautina, kad perteklinių pajėgumų mažinimo priemonės būtų įgyvendinamos žvejybos 
plotų lygmeniu ir būtų koordinuojamos tarp atitinkamų valstybių narių.

Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 10 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Daugiamečiuose planuose numatomos 
priemonės, kuriomis padedama užtikrinti 
ir išlaikyti gerą jūrų aplinkos būklę ir 
prisidedama prie palankios rūšių ir 
buveinių išsaugojimo būklės, kaip 
nurodyta Sąjungos aplinkos teisės 
aktuose. 

Or. en

Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 11 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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



PE483.528v01-00 44/118 PR\892576LT.doc

LT

Or. en

Pagrindimas

Daugiametis planas gali apimti keletą žvejybos būdų. 

Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 11 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) uždaviniai, atitinkantys 2 ir 
3 straipsniuose nustatytus tikslus, 

Or. en

Pagrindimas

Formuluotė pakeičiama siekiant išvengti painiavos tarp daugiamečių planų tikslų, nurodytų 
10 straipsnyje, ir daugiamečių planų, kuriuose turėtų būti numatyti sutarti valdymo tikslai, 
turinio. 

Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 11 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(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 vienus metus nuo 
daugiamečio plano įsigaliojimo tie 
žvejybos pajėgumai būtų suderinti su 
turimomis žvejybos galimybėmis; 

Or. en

Pagrindimas

Pageidautina, kad pajėgumų vertinimai būtų atliekami ir pajėgumų mažinimo planai būtų 
vykdomi, jei įmanoma, ne tik kiekvienos valstybės narės, bet ir žvejybos rajonų lygmeniu. 
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Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 11 straipsnio pirmos pastraipos b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(bb) laivyno poveikio tikslinėms rūšims ir 
jūrų aplinkai vertinimas; 

Or. en

Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 11 straipsnio pirmos pastraipos c punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) su žvejybos būdais susiję geros 
ekologinės būklės deskriptoriai, kaip 
nustatyta Direktyvoje 2008/56/EB ir 
Sprendime 2010/477/ES; 

Or. en

Pagrindimas

Bendrąja žuvininkystės politika turėtų būti prisidedama prie Jūrų strategijos pagrindų 
direktyvos įgyvendinimo.

Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 11 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 11 straipsnio pirmos pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Formuluotė pakeičiama siekiant išvengti painiavos tarp daugiamečių planų tikslų, nurodytų 
10 straipsnyje, ir daugiamečių planų, kuriuose turėtų būti numatyti sutarti valdymo tikslai, 
turinio. 

Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 11 straipsnio pirmos pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) žvejybos poveikio ekosistemai 
maksimalus mažinimas;

(h) žvejybos poveikio ekosistemai 
maksimalus mažinimas, taip pat 
priemonės, skirtos apsaugoti nuo žvejybos 
poveikio rūšis ir buveines, kurioms 
taikomos Direktyva 92/43/EEB ir 
Direktyva 2009/147/EB; 

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje 92/43/EB nurodomos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšys, kurioms 
reikalinga griežta apsauga. Direktyva 2009/147/EB nustatomi laukinių paukščių apsaugos 
reikalavimai. 

Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 11 straipsnio pirmos pastraipos h a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ha) taisyklės, kuriomis sudaromos 
sąlygos įvykdyti įpareigojimą iškrauti 
visas sužvejotas žuvis pagal 15 straipsnio 
1 dalies b punktą; 

Or. en

Pagrindimas

Specialias taisykles, kuriomis sudaromos sąlygos konkrečiam žvejybos ūkiui įvykdyti 
įpareigojimą iškrauti visas sužvejotas žuvis, tikslingiausia įtraukti į daugiamečius planus. 

Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 12 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įsipareigojimų pagal Sąjungos teisės aktus 
laikymasis 

Įsipareigojimų pagal Sąjungos teisės aktus 
laikymasis saugomose teritorijose 

Or. en

Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Specialiose saugomose teritorijose, 
nustatytose Direktyvos 92/43/EEB 
6 straipsnyje, specialiose apsaugos 
teritorijose, nustatytose Direktyvos 
2009/147/EB 4 straipsnyje, ir kitose 
saugomose jūrų teritorijose, nustatytose
Direktyvos 2008/56/EB 13 straipsnio 
4 dalyje, valstybė narė, kuri įsteigė tokią 
teritoriją, žvejybos veiklą reguliuoja taip, 
kad ji atitiktų minėtų direktyvų tikslus. 

Or. en
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Pagrindimas

Formuluotė pakeista siekiant patikslinti skirtingų valstybių narių atsakomybę.

Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 14 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 14 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) išlaikyti arba atkurti tokius žvejojamų 
rūšių populiacijų dydžius, kurie viršytų 
dydžius, kuriems jau galima taikyti 
didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio
principą, pagerinant atranką pagal rūšis,
dydį ir lytį; 

Or. en

Pagrindimas

Suderinamos formuluotės visame reglamento tekste. 

Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 14 straipsnio pirmos pastraipos b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) sumažinti sužvejojamų per mažo 
dydžio individų kiekį; 

(b) sumažinti ir, jei įmanoma, panaikinti
sužvejojamų per mažo dydžio individų 
kiekį; 

Or. en

Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 14 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) sumažinti sužvejojamų nepageidaujamą 
jūrų organizmų kiekį; 

(c) sumažinti ir, jei įmanoma, panaikinti
sužvejojamų nepageidaujamą jūrų 
organizmų, taip pat ir jūros paukščių,
kiekį; 

Or. en

Pagrindimas

Suderinamos formuluotės visame reglamento tekste. Nepageidaujami sužvejojami kiekiai, o ne 
jūrų organizmai.

Pakeitimas 98
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 14 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 99
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 14 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a straipsnis 
Bandomieji projektai žvejybos įrankių 

selektyvumui gerinti 
1. Komisija įgyvendina bandomuosius 
projektus, kuriais siekiama iki 2014 m. 
pabaigos pagerinti regioninės žvejybos 
įrankių selektyvumą. Gauti rezultatai 
įtraukiami į ilgalaikius kiekvienos 
žvejybos srities valdymo planus kaip 
reikalavimas naudoti galimus 
selektyviausius įrankius.

2. Komisija teikia finansinę paramą 
selektyvių žvejybos įrankių naudojimui 
siekiant sumažinti nepageidaujamą ir 
nepatvirtintą sužvejojamų žuvų kiekį. 
Nustatant finansinės paramos priemones 
ypatingas dėmesys kreipiamas į žvejus, 
kurie įpareigoti iškrauti visą sužvejotų 
žuvų kiekį ir kurie vykdo veiklą mišriuose 
žvejybos plotuose. 

Or. en

Pagrindimas

Įpareigojimu iškrauti visą sužvejotų žuvų kiekį žvejai skatinami imtis priemonių selektyvumui 
gerinti. Vis dėlto reikalinga papildoma valdžios institucijų parama siekiant padėti žvejams 
sumažinti sužvejojamą nepageidaujamą žuvų kiekį.

Pakeitimas 100
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 15 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įpareigojimas užtikrinti, kad visos 
sužvejotos žuvys būtų iškraunamos 

Įpareigojimas užtikrinti, kad visos 
sužvejotos žuvys būtų iškraunamos ir 
registruojamos 

Or. en
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Pakeitimas 101
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Visas toliau komercinėms reikmėms 
naudojamų žuvų rūšių, sužvejotų 
nurodytuose žvejybos rajonuose Sąjungos 
vandenyse arba Sąjungos žvejybos laivais 
ne Sąjungos vandenyse, išskyrus gyvam 
jaukui naudojamas žuvis, kiekis įkeliamas į 
žvejybos laivą, jame laikomas, 
registruojamas ir iškraunamas laikantis šio 
tvarkaraščio: 

Or. en

Pagrindimas

Lengviau įgyvendinti žvejybos rajonų principą, nes daugiamečiai planai, kuriuose 
apibrėžiamos taisyklės, gali būti priimti prieš įsigaliojant draudimui išmesti priegaudą į jūrą.

Pakeitimas 102
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 15 straipsnio 1 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) Ne vėliau, kaip nuo 2015 m. sausio 
1 d.:

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti suteikta pakankamai laiko daugiamečiams planams, į kuriuos, jei reikia, būtų 
įtrauktos konkrečios taisyklės, susijusios su iškrovimo įsipareigojimais, priimti. 

Pakeitimas 103
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 15 straipsnio 1 dalies a punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

rajonuose ir pramoninės paskirties 
žvejybos rajonuose [pvz., žvejojant
skumbres, silkes, paprastąsias staurides, 
šiaurinius žydruosius merlangus, 
smulkiadygles saulažuves, europinius 
ančiuvius, mažąsias argentinas, sardines,
sardinėles, paprastąsias stintenes, šprotus, 
tobius ir Esmarko menkutes]; 

Or. en

Pagrindimas

Remiamasi žvejybos rajonų principu. Draudimas išmesti priegaudą į jūrą pirmiausia turėtų 
būti įgyvendinamas pelaginių rūšių žvejybos rajonuose, nes juose jį įgyvendinti gana 
paprasta.

Pakeitimas 104
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 15 straipsnio 1 dalies a punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Perkelta į b punktą.

Pakeitimas 105
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 15 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

– jūros priedugnio rūšių žvejybos 
rajonuose, skirtų sykinių žuvų ir 
menkinių šeimos rūšis [pvz., žvejojant
menkes, juodadėmes menkes, europines 
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paprastąsias jūrines lydekas ir ledjūrio 
menkes]; 

Or. en

Pagrindimas

Žvejybos rajonuose įgyvendinti bandomieji projektai jau įrodė, kad priegaudos išmetimo į 
jūrą draudimą yra įmanoma įgyvendinti gana greitai. Vienų metų papildomas laikotarpis 
turėtų suteikti galimybę patvirtinti daugiamečius planus, į kuriuos, jei reikia, būtų įtrauktos 
konkrečios taisyklės. 

Pakeitimas 106
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 15 straipsnio 1 dalies b punkto pirma įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Žvejybos rajonuose įgyvendinti bandomieji projektai jau įrodė, kad priegaudos išmetimo į 
jūrą draudimą yra įmanoma įgyvendinti gana greitai. 

Pakeitimas 107
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 15 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(c) Ne vėliau kaip nuo 2018 m. sausio 1 d.: 
visuose kituose žvejybos rajonuose. 
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brosmes, didžiuosius jūrinius ešerius ir 
Viduržemio jūros priedugnio žuvis.

Or. en

Pagrindimas

Galiausiai priegaudos išmetimo į jūrą draudimas turėtų būti taikomas visuose žvejybos 
rajonuose.

Pakeitimas 108
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Žvejybos rajone pradėjus taikyti 
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 
1b dalį, kiekius. 

Or. en

Pagrindimas

Visi suvejoti kiekiai turėtų būti atimami iš atitinkamos susijusio žvejo kvotos.

Pakeitimas 109
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 15 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. 1 dalyje nustatytas įpareigojimas 
iškrauti visą sužvejotų žuvų kiekį 
netaikomas: 
– rūšims, kurių, remiantis patikimiausia 
moksline informacija, didelė dalis 
išgyvena paleidus į jūrą nustatytomis 
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sąlygomis konkrečiame rajone; 
– rūšims, kurios atitinkamame Tarybos 
reglamentų, nustatančių metines žvejybos 
galimybes, straipsnyje įvardijamos kaip 
draudžiamos žvejoti rūšys; 
– rūšims, kurioms nustatyti nuliniai 
sugavimai. 

Or. en

Pagrindimas

Rūšys, kurios išmetus priegaudą tam tikrame žvejybos rajone išgyvena, gali būti paleidžiamos 
į jūrą. Rūšims, kurioms nustatyti nuliniai sugavimai, ir rūšims, kurias žvejoti draudžiama, 
įpareigojimas iškrauti visą sužvejotų žuvų kiekį dėl jų pažeidžiamumo turėtų būti netaikomas, 
siekiant užtikrinti, kad jos nepatektų į rinką.

Pakeitimas 110
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 15 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 
kituose Sąjungos priimtuose teisės 
aktuose tam tikrais atvejais nustatomas: 
– sąrašas, apimantis netikslines rūšis, 
kurių natūralus gausos lygis nedidelis ir 
kurios gali būti įtrauktos į tikslinių rūšių 
kvotas tame žvejybos rajone po to, kai tų 
netikslinių rūšių nacionalinės metinės 
kvotos buvo visiškai panaudotos, jei jų 
bendras sužvejotas kiekis ne didesnis kaip 
5 proc. viso sugautų tikslinių rūšių kiekio 
ir jeigu neviršijamos saugios netikslinių 
rūšių biologinės ribos; 
– įpareigojimo iškrauti visą sužvejotų 
žuvų kiekį de minimis išimtys, taikomos 
kai kurioms rūšims tam tikruose žvejybos 
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rajonuose arba kai kurių žuvų rūšių 
jaunikliams tam tikruose žvejybos 
rajonuose tais atvejais, kai negalima jų 
panaudoti kitoms nei žmonių maistas 
reikmėms; 
– taisyklės, kuriomis nustatomos paskatos 
vengti žvejoti žuvų jauniklius, įskaitant 
didesnes kvotos dalis, kurios turi būti 
atimamos iš žvejui paskirtų kvotų, jei 
sužvejojami jaunikliai. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti draudimo išmesti priegaudą į jūrą veiksmingumą, reikalingos išimtys ir 
priemonės, palengvinančios jo įgyvendinimą.

Pakeitimas 111
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Remiantis patikimiausiomis 
mokslinėmis rekomendacijomis nustatomi 
1 dalyje nurodytų žuvų išteklių, kurių 
atžvilgiu taikomas įpareigojimas iškrauti 
visą sužvejotų žuvų kiekį, mažiausi išteklių 
išsaugojimą užtikrinantys orientaciniai 
dydžiai, kai iškrovimo įpareigojimu 
nepavyksta tinkamai išvengti jauniklių 
sugavimų. Parduoti sužvejotas mažesnes 
nei nustatyto mažiausio išteklių 
išsaugojimą užtikrinančio orientacinio 
dydžio žuvis galima tik tuo atveju, jeigu 
jos skirtos ne žmonių vartojimui, bet, pvz.,
žuvų miltams, žuvų taukams arba naminių 
gyvūnų ėdalui. Komisija stebi rinką ir
priima priemones, skirtas uždrausti 
prekybą žuvų jaunikliais, kurie nėra skirti 
žmonių vartojimui, jeigu jų kainos viršija 
įprastas suaugusių žuvų, skirtų žmonių 
vartojimui, rinkos kainas, arba imtis kitų 
reikiamų priemonių.
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Or. en

Pagrindimas

Atsitiktinai sugautos maistui tinkamos žuvys neturėtų būti perdirbamos į žuvų miltus. Vis dėlto 
tais atvejais, kai yra nustatyti versliniai žuvų dydžiai ir neverslinio dydžio žuvis leidžiama 
parduoti tik ne žmonių vartojimo reikmėms, žuvų miltų rinka turi būti stebima, o Komisija 
turėtų gauti teisę įsikišti tais atvejais, kai žuvų miltų kainos yra per didelės ir tokių būdu 
atsiranda paskata žvejoti jauniklius. 

Pakeitimas 112
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Žuvų, sužvejotų viršijant nustatytas 
žvejybos galimybes, pardavimo standartai 
nustatomi pagal [Reglamento dėl bendro 
žuvininkystės ir akvakultūros produktų 
rinkos organizavimo] 39 straipsnį. 

Or. en

Pagrindimas

Ištaisyta Komisijos pasiūlyme buvusi klaida. 

Pakeitimas 113
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Valstybės narės užtikrina, kad su jų 
vėliavomis plaukiojantys Sąjungos 
žvejybos laivai turėtų priemones, skirtas 
visai žvejybos ir perdirbimo veiklai 
dokumentuoti, kad būtų galima stebėti, ar 
laikomasi įpareigojimo iškrauti visą 
sužvejotų žuvų kiekį. Pereinamuoju 
laikotarpiu valstybės narės, suteikdamos 
papildomas žvejybos galimybes pagal 
29 straipsnio 4 dalį, skatina savanorišką 
visapusišką dokumentavimą naudojant 
CCTV sistemą ir panašias priemones. 
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Or. en

Pagrindimas

Paskatos didina žvejų naudojimąsi CCTV sistema.

Pakeitimas 114
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 15 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Patariamosios tarybos, įsteigtos pagal 
52 straipsnį, konsultuoja klausimais, 
susijusiais su visapusišku visų rūšių 
žvejybos ir perdirbimo veiklos 
dokumentavimu pagal 4 dalį. Jos taip pat 
rengia rekomendacijas dėl rūšims, kurių 
didelė dalis išgyvena tam tikromis 
žvejybos sąlygomis, kaip nurodyta 
1b dalyje, skirtų konkrečių išimčių, taip 
pat dėl kitų konkrečių priemonių, 
susijusių su įpareigojimu iškrauti visą 
sužvejotų žuvų kiekį. 

Or. en

Pakeitimas 115
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 15 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
55 straipsnį priimti deleguotuosius teisės 
aktus, kuriais nustatomos šio straipsnio 
1 dalyje nurodytos priemonės, kad būtų 
laikomasi tarptautinių Sąjungos 
įsipareigojimų, taip pat deleguotuosius 
teisės aktus, kuriais nustatomos šio 
straipsnio 2 dalyje nurodytos priemonės, 
kad būtų uždrausta prekyba žuvų 
jaunikliais, kurie nėra skirti žmonių 
vartojimui. 
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Pakeitimas 116
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Turi būti stiprinamas suderinamumas su BŽP tikslais. Tai gali būti pasiekta pateikiant 
nuorodą į 2 straipsnį ir užtikrinant EP delegacijos dalyvavimą Tarybos posėdžiuose.

Pakeitimas 117
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 118
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 16 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jeigu nebuvo patvirtintas atitinkamas 
komercinėms reikmėms naudojamų žuvų 
ištekliams skirtas daugiametis planas, 
Taryba užtikrina, kad didžiausi šių 
išteklių naudojimo lygiai neviršytų FMSY. 

Or. en

Pagrindimas

Pagrindiniu reglamentu turi būti užtikrinta, kad bus imamasi būtinų priemonių MSY pasiekti 
ir tuo atveju, jeigu negalėtų būti patvirtinti daugiamečiai planai. Turi būti nustatytas žemesnis 
už FMSY žvejybos lygis, kad biomasės lygiai galėtų viršyti BMSY. Be to, stipriai pereikvojami 
ištekliai gali didėti tik tada, jei žuvų populiacijos mirtingumas dėl žvejybos neviršija FMSY.

Pakeitimas 119
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 16 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Kai dėl duomenų trūkumo 
neįmanoma nustatyti tokio išteklių 
naudojimo lygio, kad būtų galima taikyti 
didžiausio galimo tausios žvejybos 
laimikio principą: 
i) žvejybos valdymui taikomas atsargumo 
principas; 
ii) remiantis Sprendimo 2010/477/ES 
priedo B dalies 3.1 ir 3.2 punktuose 
nustatyta metodika tvirtinami apytikriai 
standartai, o mirtingumas dėl žvejybos 
toliau mažinamas laikantis atsargumo 
principo, siekiant užtikrinti, kad 
atitinkamų išteklių biomasės lygių 
tendencijos būtų teigiamos arba tais 
atvejais, kai yra požymių, rodančių, jog 
išteklių būklė pakankamai gera, išliktų 
stabilios;
iii) Komisija ir valstybės narės įvertina 
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mokslinių tyrimų ir žinių spragas ir imasi 
priemonių, kurios padėtų užtikrinti, kad 
nedelsiant būtų gauti papildomi 
duomenys apie išteklius ir ekosistemas.

Or. en

Pagrindimas

Duomenų trūkumas neturėtų būti neveiklumo pateisinimas. Apytikriai žuvininkystės valdymo 
standartai jau nustatyti.

Pakeitimas 120
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 16 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. Taryba per vieną mėnesį po žvejybos 
galimybių nustatymo ir jų paskirstymo 
valstybėms narėms praneša Europos 
Parlamentui apie rezultatus ir nurodo 
savo sprendimo pagrindą. Komisija 
pateikia savo nuomonę, ar rezultatai 
suderinami su šio straipsnio 1 dalies 
nuostatomis. 

Or. en

Pakeitimas 121
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Valstybės narės gali keistis visomis joms 
paskirtomis žvejybos galimybėmis arba jų 
dalimi, apie tai pranešusios Komisijai. 
Komisija paskelbia visus pranešimus. Nuo 
2015 m. sausio 1 d., siekiant palengvinti 
įpareigojimo iškrauti visas sužvejotas 
žuvis įsigaliojimą, Komisija gali pasiūlyti 
privalomus kvotų apsikeitimo sandorius. 
Šie privalomi kvotų apsikeitimo sandoriai 
grindžiami sąžininga sistema (pvz., 
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menkių ekvivalentais), siekiant išsaugoti 
bendrą santykinį stabilumą. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant įgyvendinti įpareigojimą iškrauti visas sužvejotas žuvis (15 straipsnis) turi būti 
užtikrinta, kad priegaudos kvotos, kurių reikia vienai valstybei narei, nebūtų užlaikomos 
kitoje valstybėje narėje.

Pakeitimas 122
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 17 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su 11 straipsnio b punkto pakeitimu. 

Pakeitimas 123
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 17 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su 11 straipsnio b punkto pakeitimu.

Pakeitimas 124
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 17 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) būtų suderintos su priemonėmis, 
kurių buvo imtasi pagal 12 ir 
21 straipsnius; 

Or. en

Pakeitimas 125
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 
mechanizmus, įskaitant tuos, kurie veikia 
pagal regionines jūrų konvencijas, 
apimančias atitinkamą žvejybos rajoną 
arba žvejybos rūšį.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės, priimdamos nacionalines priemones dėl tos pačios žvejybos rūšies, turėtų 
bendradarbiauti tarpusavyje. 

Pakeitimas 126
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 17 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 127
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 17 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 128
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 17 straipsnio 2 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2d. Jei valstybės narės pageidauja iš 
dalies pakeisti priimtas priemones, taip 
pat taikomos 2a–2c dalys.

Or. en
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Pakeitimas 129
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 17 straipsnio 2 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2e. Komisija, siekdama užtikrinti, kad 
priimtos priemonės būtų nuoseklios bei 
koordinuojamos regionų lygmeniu ir 
atitiktų parengtus daugiamečius planus, 
gali priimti gaires, nustatančias išsamią 
tvarką, kurios turi būti laikomasi taikant 
2a–2c dalis.

Or. en

Pakeitimas 130
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 19 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Komisija gali bet kuriuo metu įvertinti 
valstybių narių pagal 17 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. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tinkamą BŽP tikslų ir priemonių įgyvendinimą regioniniu ir (arba) 
nacionaliniu lygmeniu, turi būti reguliariai atliekamas valstybių narių priemonių vertinimas.

Pakeitimas 131
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 20 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. 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 šešis
mėnesius nuo daugiamečio plano 
įsigaliojimo. 

Or. en

Pagrindimas

Dėl pagal 17 straipsnį siūlomų papildomų valstybių narių įsipareigojimų reikalingas ilgesnis 
laikotarpis.

Pakeitimas 132
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 20 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 133
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 21 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybėms narėms gali būti suteikti 
įgaliojimai pagal 14 straipsnyje numatytą 
sistemą priimti su ta sistema suderinamas 
priemones, kuriomis nustatomos su jų 
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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:

vėliava plaukiojantiems laivams taikomos 
techninės priemonės, susijusios su Europos 
Sąjungos vandenų ištekliais, kurių 
žvejybos galimybės joms paskirtos. 
Valstybės narės užtikrina, kad šios 
techninės priemonės: 

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su SESV 2 straipsnio 1 dalies formuluote. Vietoj nuorodos į „tų valstybių narių“ 
vandenis pateikiama nuoroda į „Europos Sąjungos“ vandenis, kad tekstas būtų suderintas su 
17 straipsnio formuluote. 

Pakeitimas 134
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 21 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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. 

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės, priimdamos nacionalines priemones dėl tos pačios žvejybos rūšies, turėtų 
bendradarbiauti tarpusavyje.

Pakeitimas 135
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 21 straipsnio 1 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Valstybės narės konsultuojasi su 
atitinkamomis patariamosiomis tarybomis 
ir ŽMTEK dėl priemonių projekto, prie 
kurio pridedamas aiškinamasis 
memorandumas. Apie tokius projektus tuo 
pat metu pranešama Komisijai ir kitoms 
valstybėms narėms.

Or. en

Pakeitimas 136
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 21 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Valstybės narės tinkamai atsižvelgia į 
atitinkamų patariamųjų tarybų bei 
ŽMTEK pateiktas nuomones ir, jei 
priimtos galutinės priemonės nukrypsta 
nuo šių nuomonių, pateikia išsamius 
paaiškinimus apie šių nukrypimų 
priežastis. Valstybės narės deda visas 
pastangas siekdamos ankstyvuoju etapu 
viešai ir skaidriai įtraukti į šias 
konsultacijas kitas atitinkamas 
suinteresuotąsias susijusios žvejybos 
rūšies šalis tam, kad rengiant numatytas 
priemones būtų galima gauti visų 
atitinkamų šalių nuomones ir pasiūlymus.

Or. en

Pakeitimas 137
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 21 straipsnio 1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d. Jei valstybės narės pageidauja iš 
dalies pakeisti priimtas priemones, taip 
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pat taikomos 1a–1c dalys. 

Or. en

Pakeitimas 138
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 21 straipsnio 1 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1e. Komisija, siekdama užtikrinti, kad 
priimtos priemonės būtų nuoseklios bei 
koordinuojamos regionų lygmeniu bei 
remtųsi parengtomis techninių priemonių 
sistemomis, gali priimti gaires, 
nustatančias išsamią tvarką, kurios turi 
būti laikomasi taikant 1a–1c dalis.

Or. en

Pakeitimas 139
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 22 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 140
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 23 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali bet kuriuo metu įvertinti 
valstybių narių pagal 21 straipsnį priimtų 

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

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.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tinkamą BŽP tikslų ir priemonių įgyvendinimą regioniniu ir (arba) 
nacionaliniu lygmeniu, turi būti reguliariai atliekamas valstybių narių priemonių vertinimas. 

Pakeitimas 141
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
55 straipsnį priimti deleguotuosius 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 
šešis mėnesius nuo techninių priemonių 
sistemos įsigaliojimo.

Or. en

Pagrindimas

Dėl pagal 21 straipsnį siūlomų papildomų valstybių narių įsipareigojimų reikalingas ilgesnis 
laikotarpis.

Pakeitimas 142
Pasiūlymas dėl reglamento
IV dalies 27 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perleidžiamųjų žvejybos konsecijų
sistemos nustatymas 

Žvejybos koncesijų sistemos nustatymas 
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Or. en

Pakeitimas 143
Pasiūlymas dėl reglamento
IV dalies 27 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Iki ...* kiekviena valstybė narė nustato 
žvejybos koncesijų sistemą, taikomą
visiems žvejybos laivams, kurie žvejoja 
išteklius, dėl kurių pagal 16 straipsnį buvo 
paskirtos Europos Sąjungos žvejybos 
galimybės. Jei pagal 16 straipsnį 
nustatomos ir skiriamos naujos žvejybos 
galimybės, kiekviena susijusi valstybė 
narė taip pat nustato žvejybos koncesijų 
sistemą visiems laivams, kurie žvejoja 
šiuos išteklius. 

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.

_______________________
* OL: įrašoma data – vieni metai nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos. 

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti nustatyta sistema, pagal kurią būtų aišku, kas turi teisę žvejoti. Žvejybos koncesijų 
sistema padidina kiekvieno atskiro žvejo atsakomybę ir savarankiškumą. Taikyti 
perleidžiamumo principą turėtų būti privaloma tik tuomet, jei valstybė narė nesugeba 
suderinti savo žvejybos pajėgumų su esamais ištekliais. Jei koncesijos negali būti 
perleidžiamos, tačiau jomis nustatoma tvirta žvejo teisė sužvejoti tam tikrą dalį žuvų išteklių, 
nėra prasmės iš šios sistemos išskirti tam tikrus laivus, nes dėl to smulkia žvejyba 
besiverčiantys žvejai atsidurtų nepalankioje padėtyje. 



PE483.528v01-00 72/118 PR\892576LT.doc

LT

Pakeitimas 144
Pasiūlymas dėl reglamento
IV dalies 27 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nacionalinės žvejybos koncesijų 
sistema parengiama ir įgyvendinama 
konkrečiuose žvejybos rajonuose atviru, 
dalyvavimu grindžiamu bei skaidriu būdu,
kuriuo remiantis:
a) konsultuojamasi su visais dabartiniais 
žvejybos teisių turėtojais ir visomis kitomis 
atitinkamomis suinteresuotosiomis 
šalimis, įskaitant vietos valdžios 
institucijas; 
b) pagal Bendrosios žuvininkystės 
politikos ir kitus taikytinus teisės aktus 
apibrėžiami valstybės narės tikslai ir 
prioritetai; 
c) apibrėžiami tinkamumo kriterijai, 
suderinti su 28, 28a ir 28b straipsnių 
nuostatomis; be to, tinkamumo kriterijai 
turi apimti teisingus bei skaidrius 
socialinius ir aplinkosaugos kriterijus; jie 
gali apimti ir kitus kriterijus, pvz., 
istorinius duomenis apie sužvejotų žuvų 
kiekį arba istorinius duomenis apie 
nustatytų reikalavimų laikymąsi. 

Or. en

Pagrindimas

Nauja sistema gali būti parengta tik remiantis sąžiningu ir skaidraus procesu. Akivaizdu, kad 
klausimas, kam suteikiama teisė žvejoti, yra labai svarbus žvejams, todėl valstybės narės 
turėtų priimti aiškų ir skaidrų sprendimą dėl jų žuvininkystės politikos tikslų ir prioritetų.

Pakeitimas 145
Pasiūlymas dėl reglamento
IV dalies 27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemą valstybės narės gali taikyti ir 

Išbraukta.
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žvejybos laivams, kurių bendras ilgis 
mažesnis nei 12 metrų ir kurie naudoja ne 
traukiamuosius, o kitų rūšių žvejybos 
įrankius; apie tai jos praneša Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 146
Pasiūlymas dėl reglamento
IV dalies 28 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
paskyrimas 

Žvejybos koncesijų paskyrimas 

Or. en

Pakeitimas 147
Pasiūlymas dėl reglamento
IV dalies 28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Žvejybos koncesijomis suteikiama teisė 
naudotis pagal 16 straipsnio 1 dalį paskirtų 
valstybės narės žvejybos galimybių 
nustatyta dalimi. 

Or. en

Pagrindimas

Patikslinimas: žvejybos koncesijomis turėtų būti suteikiama teisė sužvejoti tam tikrą 
nacionalinių kvotų dalį. 

Pakeitimas 148
Pasiūlymas dėl reglamento
IV dalies 28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė, remdamasi 2. Kiekviena valstybė narė, remdamasi 
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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.

skaidriais pagal 27 straipsnį apibrėžtais 
tinkamumo kriterijais, skiria kiekvienų 
išteklių ar išteklių grupės, kurių žvejybos 
galimybės paskirtos pagal 16 straipsnį, 
išskyrus žvejybos galimybes, paskirtas 
pagal tausios žuvininkystės susitarimus, 
žvejybos koncesijas.

Or. en

Pakeitimas 149
Pasiūlymas dėl reglamento
IV dalies 28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 150
Pasiūlymas dėl reglamento
IV dalies 28 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Žvejybos 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. 
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Or. en

Pagrindimas

Sujungimo sumetimais perkelta į naują 28c straipsnį.

Pakeitimas 151
Pasiūlymas dėl reglamento
IV dalies 28 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

15 metų laikotarpis atrodo pernelyg ilgas ir nėra proporcingas. 

Pakeitimas 152
Pasiūlymas dėl reglamento
IV dalies 28 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 153
Pasiūlymas dėl reglamento
IV dalies 28 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 154
Pasiūlymas dėl reglamento
IV dalies 28 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Valstybės narės gali rezervuoti iki 
5 proc. savo žvejybos koncesijų naujiems 
rinkos dalyviams.

Or. en

Pagrindimas

Žuvininkystės koncesijų sistema turėtų būti pakankamai lanksti, kad valstybė galėtų suteikti 
žvejybos teises pradedantiems žvejams.

Pakeitimas 155
Pasiūlymas dėl reglamento
IV dalies 28 straipsnio 7 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b. Valstybės narės informuoja Komisiją, 
Europos Parlamentą ir kitas valstybes 
nares apie paskirstymo būdą, pasirinktą 
atsižvelgiant į šio straipsnio 2, 3, 4, 5 ir 
7a dalių reikalavimus. 

Or. en
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Pakeitimas 156
Pasiūlymas dėl reglamento
IV dalies 28 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28a straipsnis
Tradiciniais įrankiais vykdoma ir smulkia 

žvejyba besiverčiančių žvejų apsauga; 
atlyginimas už selektyvią žvejybą 

1. Nustatydamos žvejybos koncesijų 
sistemas pagal 27 straipsnį bei 
paskirstydamos žvejybos koncesijas pagal 
28 straipsnį, valstybės narės atsižvelgia į 
socialinius ir aplinkosaugos veiksnius, 
taip pat naudą, kuri gali būti gauta 
skiriant didesnę kvotų dalį vietos arba 
labai mažoms įmonėms bei žvejams, 
naudojantiems selektyvius ir nedidelį 
poveikį aplinkai turinčius žvejybos būdus. 
2. Skirdamos žvejybos koncesijas pagal 
28 straipsnį valstybės narės ypatingą 
dėmesį skiria žvejybos rajone tradiciniais 
įrankiais vykdomos arba smulkios 
žvejybos laivyno segmentui arba 
segmentams, siekiant atsižvelgti į 
atitinkamos valstybės narės arba 
konkrečių žvejybos rajonų šioje valstybėje 
narėje ypatumus. 
3. Žvejybos laivynų segmentams, kuriems 
pagal 2 dalį skiriamas ypatingas dėmesys, 
priklausančių laivų savininkams, 
operatoriams ir darbuotojams yra 
atstovaujama projektuojant ir plėtojant tai 
žvejybos rūšiai taikomą žvejybos koncesijų 
sistemą. 
4. Paskirstant žvejybos koncesijas pagal 
28 straipsnį, laivyno segmentui, kuriam 
pagal 2 dalį skiriamas ypatingas dėmesys, 
skiriama jų dalis negali būti mažesnė už 
vidutinę dalį žvejybos teisių, paskirtų šiam 
laivyno segmentui per penkerius metus iki 
žvejybos koncesijos sistemos sukūrimo.
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Or. en

Pagrindimas

Tradiciniais įrankiais vykdoma ir smulkia žvejyba besiverčiantys žvejai turėtų gauti didesnę 
kvotų dalį, nes jie sukuria daugiau darbo vietų. Turėtų būti apsaugotos jų tradicinės teisės. 
Žvejams, kurie naudoja tobulesnius selektyvios žvejybos būdus, turėtų už tai būti atlyginta.

Pakeitimas 157
Pasiūlymas dėl reglamento
IV dalies 28 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28b straipsnis
Minimalūs tinkamumo kriterijai skirstant 

žvejybos koncesijas 
1. Teisė gauti žvejybos koncesijas 
juridiniam ar fiziniam asmeniui 
suteikiama tik tuo atveju, jeigu
a) nėra jokių rimtų priežasčių abejoti 
žvejybos laivo savininko arba pripažintos 
gamintojų organizacijos geru vardu, pvz., 
apkaltinamųjų nuosprendžių arba 
sankcijų, taikytinų bet kurio sunkaus 
galiojančių nacionalinių taisyklių šiose 
srityse pažeidimo atveju: 
i) žuvininkystės teisės; 
ii) komercinės teisės; 
iii) bankroto teisės;
iv) šios profesijos apmokėjimo ir priėmimo 
į darbą sąlygų; 
v) profesinės atsakomybės; 
vi) prekyba žmonėmis ar narkotikais; ir 
b) žvejybos laivo savininkas arba 
pripažinta gamintojų organizacija 
atitinkamoje valstybėje narėje nėra teisti 
už sunkius nusikaltimus arba jiems 
nebuvo taikoma sankcija už sunkų 
Europos Sąjungos taisyklių pažeidimą, 
visų pirma susijusį su: 
i) žvejų darbo ir poilsio laiku;
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ii) sveikatos ir saugos teisės aktų 
reikalavimais; 
iii) žvejų pradinės kvalifikacijos ir tęstinio 
mokymo sritimi.

Or. en

Pagrindimas

Šis straipsnis parengtas remiantis nuostatomis, kurios naudojamos transporto sektoriuje, t. y. 
pagal Reglamentą 1071/2009/EB, nustatantį bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu 
veiklos sąlygų taisykles. 

Pakeitimas 158
Pasiūlymas dėl reglamento
IV dalies 28 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28c straipsnis
Žvejybos koncesijų sujungimas 

Žvejybos koncesijų turėtojams leidžiama 
sujungti savo koncesijas, siekiant bendrai 
valdyti žuvininkystės išteklius, pvz., per 
pripažintą gamintojų organizaciją. 
Valstybės narės gali nustatyti minimalius 
terminus parnešimui pateikti, kurių turi 
būti laikomasi, kai žvejybos koncesijos 
turėtojas nori atsisakyti sujungimo. 

Or. en

Pagrindimas

Dėl individualių žvejybos koncesijų neturi būti atsisakoma kolektyvinio ir (arba) 
bendruomeninio išteklių valdymo galimybės, pvz., per gamintojų organizacijas.

Pakeitimas 159
Pasiūlymas dėl reglamento
IV dalies 29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Individualias žvejybos galimybes 
28 straipsnyje nurodytų perleidžiamųjų

1. Individualias žvejybos galimybes 
28 straipsnyje nurodytų žvejybos koncesijų 
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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. 

turėtojams valstybės narės skiria, 
atsižvelgdamos į visų rūšių žvejybos 
galimybes, kurios skiriamos ir išlieka
valstybei narei pagal 16 straipsnio 1 dalį 
arba gaunamos mainais iš kitos valstybės 
narės pagal 16 straipsnio 4 dalį. 

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės gali žvejybos koncesijų turėtojams skirti tik tas žvejybos galimybes, kurias jos 
turi arba kurias jos gauna mainais iš kitų valstybių narių. Jos negali skirti galimybių, kurias 
jos jau suteikė atitinkamos žvejybos koncesijos turėtojams. Žvejybos pastangų dalis, apibrėžta 
Viduržemio jūros reglamentu, neperleidžiama. 

Pakeitimas 160
Pasiūlymas dėl reglamento
IV dalies 29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Žvejybos laivams leidžiama imtis 
žvejybos veiklos tik tada, kai jie turi 
pakankamai individualių žvejybos 
galimybių visam potencialiam sužvejotam 
kiekiui, kurį šis žvejybos laivas gali 
sužvejoti žvejybos rajone, kuriame jis 
veikia, ir naudodamas turimus žvejybos 
įrankius. 

Or. en

Pagrindimas

Patikslinimas: pakeitęs žvejybos įrankius ir (arba) žvejybos rajoną, žvejybos laivas gali toliau 
žvejoti, jeigu turi reikiamą žvejybos galimybių derinį. 

Pakeitimas 161
Pasiūlymas dėl reglamento
IV dalies 29 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės gali rezervuoti iki 
5 proc. žvejybos galimybių. Jos nustato 

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

tikslus ir skaidrius kriterijus, kuriais 
remiantis būtų paskirtos šios rezervinės 
žvejybos galimybės. Tos žvejybos 
galimybės gali būti paskirtos tik teisėtiems 
žvejybos koncesijų turėtojams, 
nurodytiems 27 straipsnio 1a dalies 
c punkte ir 28 straipsnio 4 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 162
Pasiūlymas dėl reglamento
IV dalies 29 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Taikytinas naujas 28a straipsnis.

Pakeitimas 163
Pasiūlymas dėl reglamento
IV dalies 30 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų ir 
individualių žvejybos galimybių registras 

Žvejybos koncesijų ir individualių žvejybos 
galimybių registras 

Or. en
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Pakeitimas 164
Pasiūlymas dėl reglamento
IV dalies 30 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės sudaro ir tvarko žvejybos 
koncesijų ir individualių žvejybos 
galimybių registrą. Į šį registrą įtraukiama 
Komisijai perduodama informacija apie 
pagal 28 straipsnio 7b dalį pasirinktą 
žvejybos koncesijų skirstymo būdą. Šis 
registras turi būti viešai prieinamas ir 
įtraukiamas į Sąjungos žvejybos laivyno 
registrą, sudarytą pagal 36 straipsnio 
3 dalį. 

Or. en

Pakeitimas 165
Pasiūlymas dėl reglamento
IV dalies 31 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
perleidimas

Žvejybos koncesijų perleidžiamumas 

Or. en

Pakeitimas 166
Pasiūlymas dėl reglamento
IV dalies 31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Valstybėms narėms turėtų būti suteikta laiko sureguliuoti pajėgumus kitomis priemonėmis dar 
iki privalomos perleidžiamumo nuostatos įsigaliojimo. 

Pakeitimas 167
Pasiūlymas dėl reglamento
IV dalies 31 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės prašymu Komisija 
leidžia šiai valstybei narei netaikyti 
žvejybos koncesijų perleidžiamumo 
principo tam tikram žvejybos rajonui 
arba, kai perleidžiamumo principas jau 
taikomas, jį panaikinti, jeigu konkrečiame 
žvejybos rajone valstybė narė pagal 
34 straipsnį įvykdė visus įsipareigojimus 
dėl žvejybos pajėgumų įvertinimo ir 
žvejybos pajėgumų suderinimo su 
turimais ištekliais. 

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms turėtų būti suteikta laiko sureguliuoti pajėgumus kitomis priemonėmis dar 
iki privalomos perleidžiamumo nuostatos įsigaliojimo. 

Pakeitimas 168
Pasiūlymas dėl reglamento
IV dalies 31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 169
Pasiūlymas dėl reglamento
IV dalies 31 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 170
Pasiūlymas dėl reglamento
IV dalies 31 straipsnio 2 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Privalomai pagal 1 dalį perleidžiamų 
žvejybos koncesijų atveju valstybės narės 
turi peržiūrėti bet kokias pagal 2a dalies 
nuostatas priimtas apsaugos priemones, 
kuriomis nepagrįstai varžomos galimybės 
įgyvendinti laivyno pajėgumų reguliavimo 
tikslus, nustatytus pagal 35 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti įvestos apsaugos nuo pernelyg didelės koncentracijos priemonės. Vis dėlto jomis 
neturėtų būti piktnaudžiaujama siekiant visiškai užgniaužti perleidžiamo principo taikymą tuo 
atveju, jei yra perteklinių pajėgumų, kurių valstybė narė nesumažino kitais būdais.

Pakeitimas 171
Pasiūlymas dėl reglamento
IV dalies 31 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Valstybės narės užtikrina, kad žvejybos 
laivo nebūtų galima toliau naudoti 
žvejybos veiklai, jeigu laivo savininkas 
perleido visas savo žvejybos koncesijas ir 
neturi jokių kitų jam priskirtų žvejybos 
galimybių, išskyrus atvejus, kai laivas yra 
parduodamas kitam žvejybos galimybių 
vis dar turinčiam žvejui. 

Or. en

Pagrindimas

Be šios nuostatos numatytas pajėgumų mažinimas nebūtų veiksmingas. 

Pakeitimas 172
Pasiūlymas dėl reglamento
IV dalies 32 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Visos individualios žvejybos galimybės 
arba jų dalis gali būti nuomojamos 
individualių žvejybos galimybių 
turėtojams valstybės narės ribose. Nuomos
laikotarpis negali būti ilgesnis nei vieni
metai.

Or. en

Pagrindimas

Žvejybos galimybės turėtų būti išnuomojamos tik aktyviems žvejams, siekiant išvengti 
„kambarinių kapitonų“. 

Pakeitimas 173
Pasiūlymas dėl reglamento
IV dalies 32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybė narė gali leisti individualias 
žvejybos galimybes nuomoti kitų valstybių 
narių individualių žvejybos galimybių 
turėtojams arba nuomotis iš jų.

Or. en

Pagrindimas

Žvejybos galimybės turėtų būti išnuomojamos tik aktyviems žvejams, siekiant išvengti 
„kambarinių kapitonų“. 

Pakeitimas 174
Pasiūlymas dėl reglamento
IV dalies 32 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybė narė, siekdama užtikrinti, 
kad būtų apsaugoti ir sustiprinti 27, 28a ir 
28b straipsniuose nustatyti tikslai ir 
prioritetai, gali apriboti žvejybos 
galimybių turėtojų teisę išnuomoti 
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individualias žvejybos galimybes su 
sąlyga, kad tokie apribojimai neturi įtakos 
valstybės narės įsipareigojimams pagal 
15 straipsnį. 

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms turi būti leista kontroliuoti, kas turi teisę žvejoti. Vis dėlto turėtų 
dominuoti svarbiausias tikslas – priegaudos išmetimo į jūrą panaikinimas, jei to galima 
pasiekti suteikiant leidimą nuomai. 

Pakeitimas 175
Pasiūlymas dėl reglamento
IV dalies 33 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žvejybos galimybių, kurioms netaikoma 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistema, paskirstymas 

Išbraukta.

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.

Or. en

Pagrindimas

Visų pagal 16 straipsnį paskirstomų žvejybos galimybių atveju turėtų būti taikomos nuostatos 
dėl žvejybos koncesijų, todėl šis straipsnis nebereikalingas.

Pakeitimas 176
Pasiūlymas dėl reglamento
IV a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

GERESNĖ VIDURŽEMIO JŪROS 
REGIONO JŪRŲ IŠTEKLIŲ APSAUGA 
IR TVARUS NAUDOJIMAS
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Or. en

Pakeitimas 177
Pasiūlymas dėl reglamento
IV dalies 33 a straipsnis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33a straipsnis
Konkrečios pereinamojo laikotarpio 
taisyklės, skirtos Viduržemio jūros 

regionui; teritorinių naudojimosi teisių 
žvejyboje (TURF) sistemos įvedimas 

1. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. įsteigiama 
arba paskiriama mokslo įstaiga, kuri 
(panašiai kaip ICES) teiktų mokslines 
rekomendacijas dėl Viduržemio jūros 
žuvininkystės; šiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis siekiama remti 
Europos Sąjungos ir valstybių narių 
institucijų pastangas laikytis šiame 
reglamente numatytų tikslų. 
2. Iki ... [po dvejų metų nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] valstybės 
narės nustato, papildomai skiria ir pažymi 
visas saugomas žvejybos teritorijas, kaip 
apibrėžta Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1967/2006 2 straipsnio 2 dalyje, 
įskaitant (bet neapsiribojant): saugomas 
buveines pagal šio reglamento 4 straipsnį, 
saugomas Bendrijos žvejybos teritorijas 
pagal 6 straipsnį ir saugomas 
nacionalines žvejybos teritorijas pagal 
7 straipsnį, taip pat visas žuvų išteklių 
atkūrimo zonas pagal šio reglamento 
7a straipsnį. Valstybės narės taip pat 
nustato jų teritoriniuose vandenyse 
esančias būtinąsias žuvų buveines ir 
pažeidžiamas teritorijas, kuriose yra jūrų 
žolių sąžalynų, koralų buveinių ir 
raudonųjų dumblių sąžalynų.
3. Iki ... [po trejų metų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo] visose saugomose 
teritorijose, nustatytose pagal šio 
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straipsnio 2 dalį, ne mažiau kaip 
penkeriems metams uždraudžiama bet 
kokia žvejybos veikla, siekiant sudaryti 
sąlygas atsikurti žuvų ištekliams, nebent 
1 dalyje nurodyta mokslo įstaiga, atlikusi 
konkrečių žvejybos plotų vertinimą, 
nustato, kad ištekliai nėra pereikvoti ir 
kad žvejybos veikla gali būti vykdoma 
nekeliant pavojaus pagal 2 straipsnį 
numatytiems tikslams ir nekeliant 
pavojaus saugomoms buveinėms ir rūšims 
tam tikroje saugomoje žvejybos 
teritorijoje. Žvejybos veikla gali būti 
atnaujinama tik paskyrus kitą (-as) to 
paties dydžio teritoriją (-as), kurioje (-os) 
visa žvejybos veikla yra uždrausta. 
4. Valstybės narės, kurioms priklauso 
Viduržemio jūros pakrantės vandenys, 
parengia teritorinių naudojimosi teisių 
žvejyboje (TURF) sistemą, jei valstybė 
narė neįgyvendina žvejybos koncesijų 
sistemos. Tokiais atvejais valstybės narės 
apibrėžia zonas savo teritoriniuose 
vandenyse, kuriuose jų žvejybos laivai 
vykdo veiklą, ir nustato, kuriems laivams 
leidžiama vykdyti veiklą kiekvienoje 
tokioje zonoje. Apibrėždamos savo 
žvejybos plotus, valstybės narės turi 
apibrėžti ir geografinę žvejybos zoną kaip 
visumą, taip pat pažymėti visų rūšių 
saugomų žvejybos teritorijų vietas ir siekti 
išlaikyti reikalavimus atitinkantiems 
turėtojams naudingą žuvų plitimą iš 
žvejybos saugomų teritorijų. 
5. Kiekvienam reikalavimus atitinkančiam 
TURF turėtojui, laikantis tinkamumo 
reikalavimų ir kitų kriterijų, nustatytų 
pagal 27, 28 ir 28a straipsnius, skiriama 
neperleidžiama TURF dalis, išreikšta kaip 
erdviniu požiūriu apibūdintos naudotojų 
teisės, atskiriems žvejams taikomi 
sužvejoto žuvų kiekio arba žvejybos 
pastangų apribojimai arba bet koks jų 
derinys. 
6. Žuvų mirtingumas dėl žvejybos 
apribojamas iki 2 straipsnyje nustatytus 
tikslus atitinkančio lygio, be to, Europos 
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Sąjunga siekia bendradarbiauti su 
trečiosiomis šalimis klausimais dėl 
išteklių, kurie bendrai priklauso ir šioms 
trečiosioms šalims, žvejybos apribojimų 
nustatymo, laikantis šių principų: 
a) mokslinės rekomendacijos dėl 
atitinkamų Viduržemio jūros žuvų 
mirtingumo lygių gaunamos iš geriausių 
prieinamų šaltinių;
b) žvejybos rajonuose, apie kuriuos 
duomenų nepakanka, žuvų mirtingumo 
dėl žvejybos lygis nustatomas taikant 
vertinimo metodus ir žvejybos kontrolės 
taisykles, tinkamas žvejybos rajonų, apie 
kuriuos nepakanka duomenų, valdymui, 
pagrįstam pagal Sprendimo 2010/477/ES 
dėl geros jūrų vandenų aplinkos būklės 
kriterijų ir metodinių standartų B dalies 
3.1 ir 3.2 punktuose nustatytą metodiką, 
be to, bent jau iki 2014 m. liepos 31 d. 
prioritetine tvarka parengiamas duomenų 
kokybės gerinimo planas, įtraukiamas į 
taikomus daugiamečius planus; 
c) ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d. 
valstybės narės imasi priemonių, 
siekdamos plėsti duomenų rinkimą pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1967/2006 
17 straipsnio 4 dalį, kad jis apimtų visų 
žvejybos laivų, įskaitant ir pramoginę 
žvejybą, sužvejotą visų žuvų rūšių laimikį; 
d) valstybės narės gali nustatyti ir taikyti 
papildomas apsaugos priemones (įskaitant 
išimtis dėl pramoginės žūklės arba 
sugaunamo kiekio, žvejybos įrankių rūšių, 
erdvinės srities ar žvejybos laiko 
apribojimus), dėl kurių pagausėtų 
žuvininkystės plotų ištekliai arba padidėtų 
jų pelningumas. 
7. Parengiamos ir įgyvendinamos 
atskaitomybės priemonės, siekiant 
užtikrinti, kad reikalavimus atitinkantys 
TURF turėtojai laikytųsi jiems nustatytų 
sužvejoti skirto žuvų kiekio ir (arba) 
žvejybos pastangų ribų. Valstybių narių 
valdžios institucijos, siekdamos, kad būtų 
laikomasi atitinkamų reikalavimų, taip 
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pat valdymo ir mokslinio įvertinimo 
tikslais įdiegia mechanizmus, kurie 
padėtų užtikrinti, kad visi sugavimai būtų 
registruojami kasdien ir kad būtų 
prieinami duomenys apie atitinkamą 
žvejybos rajoną. 
8. Europos Sąjunga finansiškai remia 
TURF parengimą ir įgyvendinimą. 
Europos Sąjunga taip pat imasi 
priemonių, kad būtų sumažintos galimos 
neigiamos socialinės ir ekonominės 
TURF pasekmės. 
9. Komisija pagal 55 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius teisės aktus, 
kuriais nustatomos 2, 3, 4, 5, 6 ir 7 dalyse 
numatytos priemonės, jei valstybė narė 
nevykdo savo prievolių pagal šių 
straipsnio dalių reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinimų galima rasti šio pasiūlymo aiškinamojoje dalyje. 

Pakeitimas 178
Pasiūlymas dėl reglamento
V dalies 34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės nustato priemones 
nacionalinių laivynų žvejybos pajėgumui 
reguliuoti, kad būtų pasiekta pastovi ir 
ilgalaikė tų laivynų žvejybos pajėgumų ir 
jos žvejybos galimybių pusiausvyra, 
laikantis 2 straipsnyje nustatytų bendrųjų 
tikslų. 

Or. en

Pakeitimas 179
Pasiūlymas dėl reglamento
V dalies 34 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

. 1a. Siekdamos įgyvendinti šio straipsnio 
1 dalyje nurodytą tikslą, valstybės narės 
iki ... * 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. 
Vertinimai atliekami pagal Komisijos 
gaires, kuriomis vadovaujantis galima 
atlikti geresnę žvejybos pajėgumų ir 
žvejybos galimybių pusiausvyros analizę1.
__________________
* OL: įrašoma data – šeši mėnesiai nuo 
šio reglamento įsigaliojimo dienos.
1 DG MARE, 2008 m. Gairės, kuriomis 
vadovaujantis galima atlikti geresnę 
žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių 
pusiausvyros analizę. Ataskaitoms 
naudojami Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 2371/2002 14 straipsnyje apibrėžti 
rodikliai (2008 m. kovo mėn.).

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų atlikti išsamų savo žvejybos pajėgumų vertinimą ir laikytis esamų 
gairių.

Pakeitimas 180
Pasiūlymas dėl reglamento
V dalies 34 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Nepaisydamos 11 straipsnio, valstybės 
narės iki ... * priima pajėgumų mažinimo 
planus, skirtus kiekvienam žvejybos 
rajonui, kuriame neužtikrinta veiksminga 
žvejybos pajėgumų ir turimų žvejybos 



PR\892576LT.doc 93/118 PE483.528v01-00

LT

galimybių pusiausvyra.
__________________________
* OL: įrašoma data – penkeri metai nuo 
šio reglamento įsigaliojimo dienos. 

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narėms turėtų būti skirta pakankamai laiko, suteikiant joms galimybę koordinuotai 
suderinti pajėgumus pagal 11 straipsnį. Vis dėlto tais atvejais, kai nebuvo laiku priimti 
daugiamečiai planai, turi būti nustatytas aiškus įpareigojimas suderinti pajėgumus.

Pakeitimas 181
Pasiūlymas dėl reglamento
V dalies 34 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Komisija kasmet pateikia ataskaitą 
Europos Parlamentui ir Tarybai dėl šio 
straipsnio reikalavimų laikymosi ir 
pažangos, padarytos siekiant 
„subalansuotą laivyno“ tikslo pagal šio 
straipsnio 1 dalies nuostatas. 

Or. en

Pakeitimas 182
Pasiūlymas dėl reglamento
V dalies 34 straipsnio 1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d. Valstybei narei dvejus metus iš eilės 
10 proc. arba daugiau viršijant leidžiamą 
sužvejoti žuvų kiekį bus laikoma, kad 
atitinkamas žvejybos rajonas turi per daug 
žvejybos pajėgumų, todėl valstybės narės 
užtikrina, kad per vienus metus šio 
žvejybos rajono žvejybos koncesijos būtų 
perleidžiamos. 

Or. en
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Pagrindimas

Tolesnis kvotos viršijimas – akivaizdžiausias perteklinių pajėgumų požymis.

Pakeitimas 183
Pasiūlymas dėl reglamento
V dalies 34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 leidžiama tik tuomet, jei prieš tai 
buvo panaikinta žvejybos licencija ir 
žvejybos leidimai.

Or. en

Pakeitimas 184
Pasiūlymas dėl reglamento
V dalies 34 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Pagalba žvejybos laivams 
modernizuoti teikiama su sąlyga, jog 
valstybės narės įgyvendina šio straipsnio 
nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 185
Pasiūlymas dėl reglamento
V dalies 35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali prašyti Komisijos, 
kad žvejybos laivams, kuriems taikoma 
pagal 27 straipsnį nustatyta 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistema, nebūtų taikomos šio straipsnio 

Išbraukta.
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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.

Or. en

Pakeitimas 186
Pasiūlymas dėl reglamento
V dalies 35 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
55 straipsnį priimti deleguotuosius teisės 
aktus, susijusius su 1 ir 2 dalyse nurodytų 
laivynų pajėgumų viršutinių ribų 
perskaičiavimu.

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
55 straipsnį priimti deleguotuosius teisės 
aktus, susijusius su 1 dalyje nurodytų 
laivynų pajėgumų viršutinių ribų 
perskaičiavimu. Iki ... *Komisija pasiūlo 
peržiūrėti II priedą ir apsvarsto galimybę 
nustatyti skirtingų segmentų, pvz., laivų, 
vykdančių veiklą pagal tausios 
žuvininkystės susitarimus, pajėgumų 
viršutines ribas.
____________________
* OL: įrašoma data – vieni metai nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos. 

Or. en

Pakeitimas 187
Pasiūlymas dėl reglamento
V dalies 36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Nepažeisdamos su duomenų rinkimu 
susijusių įsipareigojimų pagal 
Reglamento (EB) Nr. 199/2008 ir kitų 
Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas,
valstybės narės registruoja ir skelbia šiame 
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veiklą. reglamente nustatytoms priemonėms 
valdyti reikalingą informaciją apie su jų 
vėliavomis plaukiojančių Europos 
Sąjungos žvejybos laivų ir jų įrangos 
charakteristikas, taip pat nuosavybės teises 
bei geografinę ir su laiku susijusią jų
žvejybos veiklą. 

Or. en

Pakeitimas 188
Pasiūlymas dėl reglamento
V dalies 36 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Komisija sudaro Sąjungos žvejybos 
laivyno registrą, kuriame pateikia pagal šio 
straipsnio 2 dalį ir 30 straipsnį gaunamą 
informaciją.

Or. en

Pakeitimas 189
Pasiūlymas dėl reglamento
V dalies 36 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 
suinteresuotosioms šalims. Komisijai 
suteikiami įgaliojimai pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktus dėl 
1 dalyje nurodytos informacijos 
apibrėžimo.

Or. en

Pakeitimas 190
Pasiūlymas dėl reglamento
VI dalies 37 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) žvejybos lygį ir žvejybos veiklos 
poveikį jūrų biologiniams ištekliams bei 
jūrų ekosistemoms; ir 

(b) žvejybos lygį, įskaitant sužvejotus 
nepageidaujamus komercinėms reikmėms 
naudojamų rūšių kiekius, žvejybos 
veiklos poveikį jūrų biologiniams 
ištekliams bei jūrų ekosistemoms; ir 
gebėjimą pasiekti ir išlaikyti gerą aplinkos 
būklę, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2008/56/EB ir Sprendime 2010/477/ES;

Or. en

Pakeitimas 191
Pasiūlymas dėl reglamento
VI dalies 37 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) užtikrina, kad surinkti duomenys būtų 
tikslūs ir patikimi;

(a) užtikrina, kad duomenys būtų renkami 
laiku ir kad surinkti duomenys būtų tikslūs 
ir patikimi;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant priimti tinkamus valdymo sprendimus labai svarbu, kad duomenys būtų prieinami 
laiku.

Pakeitimas 192
Pasiūlymas dėl reglamento
VI dalies 37 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) užtikrina saugų surinktų duomenų 
laikymą ir, atitinkamais atvejais, tinkamą 
apsaugą bei konfidencialumą;

(c) užtikrina saugų surinktų duomenų 
laikymą ir, atitinkamais atvejais, jų 
apsaugą, įskaitant šios informacijos 
konfidencialumą, kartu deramai 
atsižvelgiant į bet kokį viršesnį viešą 
interesą atskleisti informaciją; 

Or. en
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Pagrindimas

Pagal Orhuso konvenciją reikalaujama, kad būtų tinkamai atsižvelgta į bet kokį viršesnį viešą 
interesą atskleisti informaciją.

Pakeitimas 193
Pasiūlymas dėl reglamento
VII dalies 39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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. Sąjunga, laikydamasi tarptautinių 
įsipareigojimų ir politikos tikslų, taip pat ir 
2 bei 3 straipsniuose nurodytų tikslų ir 
4 straipsnyje apibrėžtų gero valdymo 
principų, skatina veiksmingai įgyvendinti 
tarptautines žvejybos priemones bei teisės 
aktus ir remia su žuvininkyste susijusių 
tarptautinių organizacijų, įskaitant 
regionines žuvininkystės valdymo 
organizacijas (RŽVO), veiklą. 

Or. en

Pakeitimas 194
Pasiūlymas dėl reglamento
VII dalies 39 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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. Sąjungos pozicija su žuvininkyste 
susijusiose tarptautinėse organizacijose ir 
RŽVO grindžiama naujausia turima 
moksline informacija ir atitinka Sąjungos 
teisę. Sąjunga skatina priemones, 
kuriomis siekiama užtikrinti, jog būtų 
išlaikyti arba atkurti žuvų išteklių dydžiai, 
kurie viršija dydžius, kuriems jau galima 
taikyti didžiausio galimo tausios žvejybos 
laimikio principą. Be to, Sąjunga skatina 
RŽVO atitikties komitetų steigimą ir 
stiprinimą, periodinių atitikties peržiūrų ir 
tinkamų taisomųjų veiksmų vykdymą, 
įskaitant atgrasančias ir veiksmingas 
sankcijas, kurios turi būti taikomos 
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remiantis skaidrumo ir nediskriminavimo 
principais. 

Or. en

Pakeitimas 195
Pasiūlymas dėl reglamento
VII dalies 39 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Europos Sąjunga, dalyvaudama RŽVO ir 
tarptautinėse organizacijose, aktyviai 
prisideda prie mokslinių žinių plėtros ir ją 
remia, be to, ji laikosi bet kokių parengtų 
rekomendacijų. 

Or. en

Pakeitimas 196
Pasiūlymas dėl reglamento
VII dalies 41 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tausios žuvininkystės susitarimais su 
trečiosiomis šalimis nustatomas teisinio, 
ekonominio ir aplinkosauginio trečiųjų 
šalių vandenyse Sąjungos žvejybos laivais 
vykdomos žvejybos veiklos valdymo 
pagrindas.

1. Tausios žuvininkystės susitarimais su 
trečiosiomis šalimis nustatomas teisinio, 
ekonominio, socialinio ir aplinkosauginio 
trečiųjų šalių vandenyse Sąjungos žvejybos 
laivais vykdomos žvejybos veiklos 
valdymo pagrindas.

Or. en

Pakeitimas 197
Pasiūlymas dėl reglamento
VII dalies 41 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Siekiant nustatyti leidžiamo sužvejoti 
kiekio perviršį, kuris minimas 2 dalyje, 
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tausios žuvininkystės susitarimuose turi 
būti užtikrintas skaidrumas ir apibrėžta 
nuostata dėl keitimosi visa svarbia 
informacija apie bendras nacionaliniais 
ir, jei reikia, užsienio laivais sužvejojamų 
konkrečių išteklių žvejybos pastangas, 
kuria keičiasi Europos Sąjunga ir 
atitinkama trečioji šalis.

Or. en

Pagrindimas
Remiantis Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencija (toliau – UNCLOS), ES gali prašyti leisti 
žvejoti leidžiamo sužvejoti kiekio perviršį (62 straipsnio 2 dalis). Daugeliu atvejų labai sunku 
arba neįmanoma nustatyti galimą ES perviršį dėl duomenų ar skaidrumo stokos ir panašių 
priežasčių. ES dvišaliuose žvejybos susitarimuose turi būti numatytos sąlygos, kuriomis 
užtikrinama, kad užsienio žvejybos veikla nesukeltų pernelyg intensyvios žvejybos.

Pakeitimas 198
Pasiūlymas dėl reglamento
VII dalies 41 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Tausios žuvininkystės susitarimuose 
numatoma, kad ES žvejybos laivai gali 
žvejoti tik tos trečiosios šalies vandenyse, 
su kuria pasirašytas susitarimas, jeigu yra 
gautas leidimas žvejoti, kuris išduodamas 
laikantis procedūros, kurią abi šalys 
aptarė tokiame susitarime. 

Or. en

Pagrindimas

Įvesta vadinamoji „išimtinumo sąlyga“ užtikrina visam ES laivynui būtiniausias nuostatas ir 
sąlygas bei jų laikymąsi. Be „išimtinumo sąlygos“ laivų savininkai galėtų su tomis 
trečiosiomis šalimis sudaryti privačius susitarimus, kurių atveju ES ar net valstybė narė, su 
kurios vėliava plaukioja laivas, neturėtų jokių galimybių nei vykdyti kontrolę, nei gauti 
informaciją. 

Pakeitimas 199
Pasiūlymas dėl reglamento
VII dalies 41 straipsnio 2 c dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Į tausios žuvininkystės susitarimus 
įtraukiamos nuostatos, kuriomis siekiama 
išvengti atvejų, kai Europos Sąjungos 
laivai, kurie išnaudojo žvejybos 
galimybes, kurias jie gavo taikant 
susitarimą, pasikeičia vėliavą į trečiosios 
šalies vėliavą, siekdami gauti papildomų 
žvejybos galimybių. 

Or. en

Pakeitimas 200
Pasiūlymas dėl reglamento
VII dalies 41 straipsnio 2 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2d. Į žuvininkystės partnerystės 
susitarimus įtraukiamos nuostatos, 
kuriomis reikalaujama besąlyginės 
pagarbos demokratiniams principams ir 
žmogaus teisėms, įtvirtintoms Jungtinių 
Tautų Visuotinėje žmogaus teisių 
deklaracijoje ir kituose atitinkamuose 
tarptautiniuose žmogaus teisių srities 
dokumentuose, taip pat teisinės valstybės 
principui. 

Or. en

Pagrindimas

Atitinka bendrą ES užsienio reikalų ir vystymosi politikos požiūrį.

Pakeitimas 201
Pasiūlymas dėl reglamento
VII dalies 41 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

41a straipsnis
Bendradarbiavimo tausios žuvininkystės 



PE483.528v01-00 102/118 PR\892576LT.doc

LT

srityje susitarimai 
1. Siekdama labiau suderintos, nuoseklios 
ir tvarios žuvininkystės politikos visuose 
bendrų jūrų baseinuose, Europos Sąjunga 
siekia, kai tik įmanoma, sudaryti 
bendradarbiavimo tausios žuvininkystės 
srityje susitarimus su kaimyninėmis 
šalimis. Šiuose susitarimuose numatomas 
Sąjungos finansavimas ir techninė 
parama atitinkamoms trečiosioms šalims. 
Šie susitarimai sudaromi sąžiningo ir 
nešališko bendradarbiavimo dvasia, jais 
siekiama, kad būtų sąžiningai dalijamasi 
atsakomybe tarp Europos Sąjungos ir 
atitinkamos šalies partnerės. 

Or. en

Pagrindimas

Bendradarbiavimo tausios žuvininkystės srityje susitarimais siekiama, kad mainais už ES 
finansavimą ir paramą kaimyninėms šalims jose būtų diegiamos ir (arba) taikomos tokios 
pačios žvejybos taisyklės ir bendrai valdomi žvejybos ištekliai. Tokiu atveju ES galėtų į 
kaimynines šalis tiesiogiai „eksportuoti“ savo žuvininkystės valdymo modelį. Yra keletas 
geografinių sričių (ypač Viduržemio jūros ir Juodosios jūros baseinuose), kuriose būtina 
taikyti šį bendradarbiavimo žuvininkystės srityje susitarimų modelį. 

Pakeitimas 202
Pasiūlymas dėl reglamento
VIII dalies 43 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Akvakultūros plėtros skatinimas Akvakultūros plėtros skatinimas
įgyvendinant Sąjungos strategines gaires 
ir nacionalinius strateginius planus

Or. en

Pakeitimas 203
Pasiūlymas dėl reglamento
VIII dalies 43 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) padidinti akvakultūros sektoriaus 
konkurencingumą ir paremti jos vystymą 
bei naujovių diegimą joje, siekiant 
užtikrinti, kad iki 2023 m. Europos 
Sąjungos akvakultūros sektorius 
patenkintų bent 60 proc. akvakultūros 
produktų paklausos Europos Sąjungoje; 

Or. en

Pakeitimas 204
Pasiūlymas dėl reglamento
VIII dalies 43 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) skatinti ekonominę veiklą; (b) skatinti ir remti ekonominę veiklą;

Or. en

Pakeitimas 205
Pasiūlymas dėl reglamento
VIII dalies 43 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) įvairinti ir gerinti pakrantės regionų ir 
kaimo vietovių gyvenimo kokybę;

(c) siekiant, kad akvakultūros sektorius 
prisidėtų prie pakrantės regionų ir kaimo 
vietovių ekonominės veiklos įvairinimo ir
gerinimo, taip pat gyvenimo kokybės jose
gerinimo; 

Or. en

Pakeitimas 206
Pasiūlymas dėl reglamento
VIII dalies 43 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) skatinti Europos Sąjungos 
akvakultūros sektoriaus aplinkosauginį, 
socialinį ir ekonominį tvarumą; 

Or. en

Pakeitimas 207
Pasiūlymas dėl reglamento
VIII dalies 43 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(db) užtikrinti sveikų ir saugių produktų 
gamybą; 

Or. en

Pakeitimas 208
Pasiūlymas dėl reglamento
VIII dalies 43 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) supaprastinti administracinę tvarką, 
ypač dėl licencijų;

(a) sumažinti biurokratiją ir supaprastinti 
administracinę tvarką, ypač dėl licencijų; 

Or. en

Pakeitimas 209
Pasiūlymas dėl reglamento
VIII dalies 43 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

43a straipsnis
Europos Sąjungos iniciatyvos tvariam 

akvakultūros sektoriui skatinti 
1. Sąjunga prisideda prie tvaraus 
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akvakultūros sektoriaus plėtojimo 
rengdama tinkamas iniciatyvas dėl 
a) sektoriaus teisės aktų supaprastinimo ir 
administracinės naštos mažinimo 
Sąjungos lygmeniu;
b) akvakultūros sektoriaus veiklos 
integravimo į kitas sritis, pvz., pakrančių 
zonų politikos priemones, jūrų strategijas 
ir gaires dėl jūrų erdvės planavimo, taip 
pat dėl Vandens pagrindų direktyvos ir 
aplinkosaugos politikos įgyvendinimo.
2. Europos Sąjunga remia tvaraus 
Sąjungos akvakultūros sektoriaus 
produktų gamybą ir vartojimą šiomis 
priemonėmis:
a) iki 2014 m. parengdama akvakultūros 
sektoriui skirtus tikslius, skaidrius ir 
bendrus kokybinius kriterijus, kurie 
turėtų būti taikomi visoje Europos 
Sąjungoje ir užtikrinti, kad būtų 
sumažintas ir, jei įmanoma, visai 
pašalintas galimas neigiamas ekologinis 
ir socialinis akvakultūros veiklos poveikis;
b) didindama Europos visuomenės 
informuotumą apie aukštos kokybės 
Europos Sąjungos akvakultūros 
produktus;
c) nustatydama Europos Sąjungos ir 
importuojamų akvakultūros produktų 
atsekamumo taisykles; 
d) įvesdama ir griežtindama akvakultūros 
ženklinimo kriterijus Europos Sąjungos 
lygmeniu, siekiant nustatyti minimalius 
standartus, atspindinčius aukštos kokybės, 
tvarias ir ekologiškas gamybos metodikas; 
e) užtikrindama vienodas sąlygas Europos 
Sąjungos akvakultūros ūkio subjektams ir 
produktams importuojamų akvakultūros 
produktų atžvilgiu; užtikrindama, kad 
importuoti akvakultūros produktai būtų 
gaminami pagal atitinkamus Europos 
Sąjungos kokybės standartus, t. y. 
laikantis ekologijos arba gyvūnų gerovės 
standartų;
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f) skirdama iš Europos jūrų ir 
žuvininkystės fondo papildomą 
finansavimą ekologiniu požiūriu tvariai 
akvakultūrai, ypač mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms. 

Or. en

Pakeitimas 210
Pasiūlymas dėl reglamento
VIII dalies 43 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

43b straipsnis
Gyvūnų gerovė

Europos Sąjunga ir valstybės narės 
užtikrina, kad akvakultūros veikla būtų 
vykdoma remiantis:
a) rekomendacija dėl ūkiuose auginamų 
žuvų gerovės, kurią priėmė Europos 
konvencijos dėl ūkinės paskirties gyvūnų 
apsaugos nuolatinis komitetas, ir 
b) Pasaulio gyvūnų sveikatos 
organizacijos rekomendacijomis dėl 
ūkiuose auginamų žuvų gerovės jas 
gabenant ir dėl žmonių maistui skirtų 
ūkiuose auginamų žuvų, kurios 
svaiginamos ir žudomos, gerovės aspektų. 

Or. en

Pakeitimas 211
Pasiūlymas dėl reglamento
VIII dalies 44 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 53 straipsnio nuostatas įkuriama 
Akvakultūros patariamoji taryba.

Pagal 52 ir 54 straipsnių nuostatas 
įkuriama Akvakultūros patariamoji taryba.

Or. en



PR\892576LT.doc 107/118 PE483.528v01-00

LT

Pakeitimas 212
Pasiūlymas dėl reglamento
IX dalies 45 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) didinti rinkų skaidrumą, ypač susijusį 
su ekonominėmis žiniomis, Sąjungos 
žuvininkystės ir akvakultūros produktų 
rinkų visoje tiekimo grandinėje supratimu 
ir vartotojų informuotumu;

(d) didinti rinkų skaidrumą, ypač susijusį 
su ekonominėmis žiniomis, Sąjungos 
žuvininkystės ir akvakultūros produktų 
rinkų visoje tiekimo grandinėje supratimu, 
taip pat vartotojų sąmoningumu ir 
informuotumu; 

Or. en

Pakeitimas 213
Pasiūlymas dėl reglamento
X dalies 46 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) taisyklių laikymosi kultūros diegimu 
veiklos vykdytojams;

(d) taisyklių laikymosi kultūros diegimu 
veiklos vykdytojams, laivų savininkams ir 
žvejams;

Or. en

Pakeitimas 214
Pasiūlymas dėl reglamento
XI dalies 50 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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, pagal 
bendrą žuvininkystės politiką skiriamos 
Sąjungos finansinės paramos išmokų 
mokėjimas nutraukiamas, laikinai 
sustabdomas arba joms taikomas finansinis 
koregavimas. Šios priemonės turi būti 
proporcingos atsižvelgiant taisyklių 
nesilaikymo pobūdį, dydį, trukmę ir 



PE483.528v01-00 108/118 PR\892576LT.doc

LT

ir dažnumą. dažnumą. 

Or. en

Pagrindimas

Reikia didelių paskatų siekiant padidinti BŽP laikymąsi. 

Pakeitimas 215
Pasiūlymas dėl reglamento
XI dalies 51 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Finansinės paramos teikimo veiklos 
vykdytojams sąlygos 

Finansinės paramos teikimo veiklos 
vykdytojams, laivų savininkams ir 
žvejams sąlygos

Or. en

Pakeitimas 216
Pasiūlymas dėl reglamento
XI dalies 51 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 217
Pasiūlymas dėl reglamento
XI dalies 51 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Veiklos vykdytojams padarius sunkių 
bendros žuvininkystės politikos taisyklių 
pažeidimų, jie laikinai arba visam laikui 

2. Veiklos vykdytojams, laivų 
savininkams arba žvejams padarius sunkių 
bendros žuvininkystės politikos taisyklių 
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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.

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.

Or. en

Pakeitimas 218
Pasiūlymas dėl reglamento
XI dalies 51 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 219
Pasiūlymas dėl reglamento
XII dalies 53 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Komisija konsultuojasi su 
patariamosiomis tarybomis, kurios 
konkrečiai susijusios su žvejybos plotais 
atitinkamoje geografinėje vietovėje, taip 
pat su ŽMTEK dėl pasiūlymų dėl 
priemonių, pvz., daugiamečių planų ir 
techninių priemonių sistemų, kurias 
reikia priimti pagal SESV 43 straipsnio 
2 dalį, taip pat dėl deleguotųjų teisės aktų, 
priimtų pagal šio reglamento 55 straipsnį. 

Or. en
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Pakeitimas 220
Pasiūlymas dėl reglamento
XII dalies 53 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(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 
akvakultūros problemas, iškilusias jų 
kompetencijos zonose, ir pasiūlyti 
sprendimų, kaip šias problemas įveikti; 

Or. en

Pakeitimas 221
Pasiūlymas dėl reglamento
XII dalies 53 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) vykdyti bet kokią kitą veiklą, būtiną 
jų užduotims įvykdyti;

Or. en

Pakeitimas 222
Pasiūlymas dėl reglamento
XII dalies 53 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 nuomones ir rekomendacijas, 
gautas pagal 1 dalį ir, jei priimtos 
galutinės priemonės nukrypsta nuo šių 
nuomonių ir rekomendacijų, pateikia 
išsamius paaiškinimus apie šių 
nukrypimų priežastis. Komisija ir, 
atitinkamais atvejais, suinteresuotos 
valstybės narės per tinkamą laikotarpį 
atsiliepia į kiekvieną pagal šio straipsnio -1 
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ir 1 dalis gautą rekomendaciją, pasiūlymą 
arba informaciją. Patariamosioms 
taryboms prieš priimdamos nuomones, 
rekomendacijas arba pasiūlymus, 
atsižvelgiant į -1 ir 1 dalis, konsultuojasi 
su ŽMTEK, siekdamos gauti mokslinių 
rekomendacijų. 

Or. en

Pakeitimas 223
Pasiūlymas dėl reglamento
XII dalies 54 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Patariamąsias tarybas sudaro 
organizacijos, atstovaujančios 
žuvininkystės veiklos vykdytojus ir kitas 
interesų grupes, susijusias su bendra 
žuvininkystės politika, pvz., darbuotojai, 
aplinkosaugos organizacijos ir vartotojų 
grupės, taip pat mokslininkai ir 
nacionalinių ir regioninių administracijų 
atstovai. Tarybų sudėtis turi užtikrinti, 
kad būtų visapusiškai atstovaujama 
žuvininkystės sektoriui ir kad bent pusė 
vietų generalinėje asamblėjoje ir 
vykdomajame komitete būtų skirta 
trečiųjų šalių žuvininkystės sektoriaus 
atstovams. 

Or. en

Pakeitimas 224
Pasiūlymas dėl reglamento
XIV dalies 57 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Reglamentas (EB) Nr. 199/2008 
panaikinamas.

Išbraukta.

Or. en



PE483.528v01-00 112/118 PR\892576LT.doc

LT

Pagrindimas

Duomenų rinkimo direktyva neturėtų būti panaikintas. Būtini pakeitimai turėtų būti padaryti 
taikant įprastą teisėkūros procedūrą.

Pakeitimas 225
Pasiūlymas dėl reglamento
XIV dalies 57 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

57a straipsnis 
Peržiūra

Komisija iki 2022 m. pabaigos pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą 
dėl Bendrosios žuvininkystės politikos 
veikimo ir įgyvendinimo.

Or. en

Pakeitimas 226
Pasiūlymas dėl reglamento
XIV dalies 58 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepaisant 57 straipsnio 4 dalies, 
Reglamentas (EB) Nr. 199/2008 toliau 
taikomas nacionalinėms programoms, 
priimtoms 2011–2013 m. duomenims 
rinkti ir tvarkyti.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Duomenų rinkimo direktyva neturėtų būti panaikinta. Būtini pakeitimai turėtų būti padaryti 
taikant įprastą teisėkūros procedūrą.

Pakeitimas 227
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedas
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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 
nuo linijos 5 36' 
vakarų ilgumos

Viduržemio jūra Viduržemio jūros 
vandenys į rytus 
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 

Atvira 
jūra/tolimojo 
plaukiojimo 
laivynas

Visi Europos 
Sąjungai 
nepriklausantys 
vandenys 

Akvakultūra Akvakultūra, kaip 
apibrėžta 
5 straipsnyje

Akvakultūra Akvakultūra, kaip 
apibrėžta 
5 straipsnyje
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Žuvininkystės ir 
rinkų patariamoji 
taryba 

Horizontalieji 
klausimai dėl 2 ir 
3 straipsniuose 
nustatytų tikslų 
įgyvendinimo, ir 
klausimai, susiję 
su bendrosios 
rinkos 
organizavimu 

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Aiškinamasis memorandumas

Dabartinė bendra žuvininkystės politika (BŽP) didžiąja dalimi yra žlugusi. Paaiškėjo, kad 
seniai egzistuojančių problemų (žuvų išteklių pereikvojimas, pertekliniai pajėgumai, bloga 
ekonominė daugelio žuvininkystės įmonių padėtis, socialinės problemos dėl žvejybos 
sumažėjimo daugelyje pakrančių regionų) išspręsti neįmanoma. Nauju pagrindiniu reglamentu 
siekiama sukurti didelio užmojo pagrindą, siekiant pakeisti tebesitęsiančią neigiamą 
tendenciją ir Europoje sukurti tausios ir sėkmingos žvejybos sektorių.

Pranešimo projekte svarbiausiais klausimais pranešėja remiasi savo darbo dokumentais dėl 
bendros žuvininkystės politikos reformos (PE 480.830, PE 491.603 ir PE 480.832), o daugybė 
dėl jų gautų konstruktyvių Parlamento, Tarybos, Komisijos ir visuomenės komentarų buvo 
labai naudingi idėjas toliau vystant pranešimo projekte.

Toliau trumpai apibūdinami svarbiausi pranešimo projekto aspektai.

Didžiausias galimas tausios žvejybos laimikis

Komisija kaip vieną iš reglamento tikslų siūlo iki 2015 m. atkurti ir išlaikyti tokius visų žuvų 
išteklių dydžius, kad būtų galima taikyti didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio principą. 
Pranešėja šį tikslą vertina palankiai. Norėdama jį pasiekti ES turėtų stengtis kuo geriau 
vykdyti 2002 m. Johanesburge prisiimtą įsipareigojimą.

Tačiau nepakaks tik nurodyti principinį tikslą 2 straipsnyje. Taryba taip pat turi būti teisiškai 
įpareigota iki 2015 m. mirtingumo dėl žvejybos koeficientą sumažinti tiek, kad būtų galima 
taikyti didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio principą. Kalbant apie labai pereikvotus 
išteklius, mirtingumo dėl žvejybos koeficientas pereinamuoju laikotarpiu turi būti sumažintas 
dar labiau, kad ištekliai galėtų didėti.

Įpareigojimas užtikrinti, kad visos sužvejotos žuvys būtų iškraunamos / draudimas į 
jūrą išmesti žuvis

Siūlomas įpareigojimas užtikrinti, kad visos sužvejotos žuvys būtų iškraunamos, turėtų būti 
išlaikytas, nes taip sukuriama aiški paskata didinti žvejybos selektyvumą, o kartu išvengti 
nepageidaujamos priegaudos. Šią priemonę sumaniai taikant ilguoju laikotarpiu sužvejotų 
žuvų iškrovimas didės.

Tačiau norint, kad įpareigojimas užtikrinti, kad visos sužvejotos žuvys būtų iškraunamos, 
duotų norimą rezultatą, reikalingi tam tikri Komisijos pasiūlymo daliniai pakeitimai ir 
papildymai, tarp kurių yra šie:

– įpareigojimas valstybėms narėms įgyvendinti žvejybos selektyvumo didinimo 
bandomuosius projektus, siekiant parengti žvejus įpareigojimui užtikrinti, kad visos 
sužvejotos žuvys būtų iškraunamos, ir padėti jiems mažinti nepageidaujamą 
priegaudą;
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– finansinės paramos, skirtos selektyvumui didinti, orientavimas į tokią žvejybą, kai 
įpareigojimą užtikrinti, kad visos sužvejotos žuvys būtų iškraunamos, įgyvendinti 
labai sunku;

– laipsniškas ir į žvejybą (ne į rūšis) orientuotas metodas, kad prieš pradedant taikyti 
įpareigojimą užtikrinti, kad visos sužvejotos žuvys būtų iškraunamos, daugiamečiuose 
planuose būtų galima parengti išsamias taisykles;

– taisyklės, kuriomis palengvinamas įpareigojimo užtikrinti, kad visos sužvejotos 
žuvys būtų iškraunamos, taikymas žvejams, tarp jų de minimis išimtys dėl mažos 
apimties priegaudos, jei ji krante negali būti apdorojama, ir išimtys dėl priegaudos, jei 
yra didelė tikimybė, kad išmestos į jūrą žuvys išgyvens.

Skaidri individualių ir kolektyvinių perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistema

Komisijos siūlomos perleidžiamosios žvejybos koncesijos kritikos visų pirma sulaukia dėl jų 
apyvartumo ir su tuo susijusio keitimo į pinigines lėšas.

Pranešėja nori atkreipti dėmesį į dar vieną žvejybos koncesijų aspektą: žvejui jos reiškia ne tik 
finansinę vertę, bet ir užtikrintą teisę žvejoti. Žvejys žino, kad jam suteikiama teisė per tam 
tikrą laikotarpį sužvejoti tam tikrą nacionalinės kvotos dalį. Todėl jis gali geriau planuoti. 
Geresnis planavimas naudingas ir aplinkai, nes žvejys savo kvotai sužvejoti turi visus metus 
laiko ir neturi bandyti sužvejoti kuo greičiau ir kuo daugiau.

Todėl, kad būtų galima pasinaudoti šiais pranašumais neiškeičiant žvejybos teisių į pinigines 
lėšas, pranešėja siūlo 27 straipsnyje išbraukti žodį „perleidžiamosios“. Taigi 
„perleidžiamosios žvejybos koncesijos“ taptų „žvejybos koncesijos“, tačiau yra ir liktų 
valstybių narių nuosavybe ir žvejams būtų perleidžiamos tik ribotam laikui.

Pasiūlymu leidžiamas savanoriškas bendras žvejybos koncesijų naudojimas, kad būtų galimas 
įprastas kolektyvinis valdymas arba gamintojų organizacijų vykdomas valdymas.

Žinoma, labai svarbus klausimas, kam šios žvejybos koncesijos bus suteikiamos. Valstybės 
narės turėtų privalėti atsižvelgti į socialinius ir ekologinius kriterijus, kad būtų stiprinama 
vietinė nedidelės apimties žvejyba ir selektyvi žvejyba.

Perteklinių pajėgumų mažinimas

Pranešėja yra įsitikinusi, kad daugelyje Europos žvejybos įmonių pertekliniai pajėgumai yra 
skubiai spręstina problema. Perleidžiamosios žvejybos koncesijos dėl ekonominės 
koncentracijos yra priemonė, kuria galima sumažinti perteklinius pajėgumus. Tačiau tai 
taikytina tik tiems laivynams, kurie žvejoja tų rūšių žuvis, kurios reguliuojamos taikant 
bendrą leidžiamą sužvejoti kiekį ir kvotas. Panašu, kad su žvejybos pastangomis susiję 
žvejybos apribojimai, pvz., numatyti Viduržemio jūros reglamente (EB) Nr. 1967/2006, yra 
netinkami apyvartumui.

Pasiūlymu suinteresuotosioms valstybėms narėms suteikiama galimybė naudoti alternatyvias 
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priemones žvejybos pajėgumams suderinti su esamomis žvejybos galimybėmis. Tik jei to 
nepavyksta padaryti per šešerius metus, tose žvejybos įmonėse žvejybos koncesijos turi būti 
teikiamos į apyvartą.

Pajėgumų pritaikymas turėtų būti koordinuojamas daugiausia tarp valstybių narių – tam galėtų 
ir turėtų būti naudojami daugiamečiai planai.

Pasiūlyme taip pat aiškiai nurodyta, kad valstybės narės turi teisę apriboti žvejybos koncesijų 
apyvartumą, pvz., uždrausdamos prekiauti koncesijomis, viršijančiomis tam tikrų laivyno 
segmentų ribas.

Regionalizavimas / konsultacijos su suinteresuotosiomis grupėmis

Pranešėjos pasiūlymu siekiama sukurti geresnį koordinavimą tarp valstybių narių, kad, pagal 
daugiametį planą arba techninį bendrąjį reglamentą suteikiant kompetenciją valstybėms 
narėms, neatsirastų įvairių nacionalinių priemonių „kratinys“.

Todėl pranešimo projekte valstybės narės raginamos bendradarbiauti priimant nacionalines 
(„regionalizuotas“) priemones.

Kartu stiprinamos patariamosios tarybos (anksčiau – regioninės patariamosios tarybos) – prieš 
imdamosi tam tikros priemonės su jomis turi pasikonsultuoti ir Komisija, ir valstybės narės. 
Komisija ir valstybės narės turi pateikti pagrįstus argumentus, kodėl nukrypsta nuo 
rekomendacijų. Taigi patariamosios tarybos turi potencialą užtikrinti valstybių narių priimtų 
priemonių suderinamumą, taip pat dėl jų dalyvavimo priimtos reglamentuojančios nuostatos 
labiau pripažįstamos žvejybos sektoriuje ir pilietinėje visuomenėje.

Dar viena priemonė BŽP nuoseklumui didinti ir jos tikslų įgyvendinimui užtikrinti –
Komisijos reguliariai atliekamas nacionalinių priemonių vertinimas.

Su patariamosiomis tarybomis turėtų būti konsultuojamasi ir pradedant taikyti įpareigojimą 
užtikrinti, kad visos sužvejotos žuvys būtų iškraunamos. Prieš šiam įpareigojimui įsigaliojant 
patariamosios tarybos turėtų pateikti pasiūlymus dėl nuodugnaus žvejybos registravimo 
dokumentuose, taip pat parengti pasiūlymus dėl reglamentuojančių nuostatų taikymo išimčių 
tais atvejais, kai yra didelė tikimybė, kad išmestos į jūrą žuvys išgyvens. Žinoma, šie 
pasiūlymai dar turi būti patikrinami moksliniu požiūriu.

Papildomos žuvų išteklių atkūrimo priemonės

Pranešimo projektas viršija Komisijos pasiūlymą, nes jame 7a straipsnyje (naujame) siūloma 
papildoma priemonė – valstybes nares įpareigoti per trejus metus 10–20 proc. savo vandens 
telkinių uždrausti žvejybą. Šią priemonę galima naudoti, viena vertus, jautrioms buveinėms 
apsaugoti, kita vertus, žuvų išteklių prieaugio produktyvumui padidinti, pavyzdžiui, 
uždraudus žvejybą neršimo vietose. Ši priemonė būtų ypač veiksminga vietovėse, kuriose iki 
šiol išteklių valdymas ir duomenys nepakankami.

Pereinamoji priemonė dėl Viduržemio jūros
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ES šiuo metu nenustačiusi žvejybos apribojimų Viduržemio jūros ištekliams. Nors esama 
pagirtinų nacionalinių iniciatyvų ir įgyvendinant Viduržemio jūros reglamentą 
(EB) Nr. 1967/2006 Viduržemio jūros žuvininkystės valdymo reikalai pajudėjo, padėtis 
išlieka nepatenkinama: pereikvotų išteklių skaičius Viduržemio jūroje ypač didelis, duomenys 
ypač prasti, kontrolės priemones dėl smulkios laivynų struktūros sunku įgyvendinti.

Viena didžiausių problemų Viduržemio jūroje yra Reglamento (EB) Nr. 1967/2006 
įgyvendinimo kontrolė ir sužvejotų žuvų iškrovimo kontrolė, nes esama labai daug įvairių 
mažų uostų ir iškrovimo galimybių. Todėl pranešėja siūlo dėl žvejybos Viduržemio jūroje 
įdiegti teritorinių žvejybos teisių (angl. TURF) sistemą – žvejų grupei būtų priskiriama tam 
tikra teritorija, kurioje jie turėtų teisę žvejoti. Dėl tokios teisių suteikimo principu pagrįstos 
priemonės padidėtų žvejų atsakomybės jausmas, atsirastų galimybių kurtis žvejų 
savikontrolės ar tarpusavio kontrolės formoms, nes žvejai būtų suinteresuoti, kad jų 
teritorijoje niekas neteisėtai nežvejotų.

Valstybės narės geografiniu požiūriu nustatydamos teritorines žvejybos teises turėtų 
atsižvelgti į teritorijų, kuriose žvejyba uždrausta, padėtį, kad abi šias valdymo priemones 
galėtų vieną su kita derinti.

Valstybės narės turi pasirūpinti, kad mirtingumo dėl žvejybos koeficientas teritorijose, kuriose 
žvejoti suteikiamos teritorinės žvejybos teisės, būtų sumažintas tiek, kad būtų pasiekti 
reglamento tikslai, ypač didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio tikslas. Šiuos 
apribojimus, kurie galėtų būti taikomi kaip žuvų kiekių sužvejojimo arba žvejybos pastangų 
apribojimas, žinoma, reikėtų koordinuoti tarp tų teritorijų, kuriose sugaunamos tos pačios 
rūšies žuvys. Jei bėgant laikui duomenys pagerėtų, Taryba ilguoju laikotarpiu dėl tam tikrų 
išteklių galėtų nustatyti žuvų kiekių sužvejojimo arba žvejybos pastangų apribojimus.

Partnerystės su trečiosiomis šalimis dėl bendro žuvininkystės valdymo

Dėl jūros baseinų, kuriuose ES žuvų ištekliais dalijasi su ne ES valstybėmis, ES turėtų siekti 
geresnio bendro žuvininkystės valdymo. Šiuo tikslu reikėtų ne tik gerinti bendradarbiavimą 
regioninėse žuvininkystės organizacijose, bet ir sudaryti dvišalius arba prireikus daugiašalius 
bendradarbiavimo susitarimus. ES pagal šiuos susitarimus galėtų teikti lėšų ir techninę 
pagalbą, o šalis partnerė įsipareigotų vykdyti veiksmingą žuvininkystės valdymą, suderinamą 
su ES žuvininkystės valdymu.


