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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** 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. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo 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 tam tikrų techninių ir 
kontrolės priemonių Skagerako sąsiauryje, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) 
Nr. 850/98 ir Reglamentas (EB) Nr. 1342/2008
(COM(2012) 0471 – C7-0431/2012 – 2012/0232(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2012) 0471),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
43 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui 
(C7-0431/2012),

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

– atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio 14 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto nuomonę1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (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.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
-1 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1) kadangi Skagerako sąsiauris –
vieninteliai bendri valstybių narių ir 
trečiųjų šalių vandenys, 
nereglamentuojami pagal žuvininkystės 
susitarimą, kuriuo remiantis būtų 
taikomos kvotos ir trečiosios šalys būtų 

                                               
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.



PE500.527v01-00 6/30 PR\919502LT.doc

LT

prisiėmusios įsipareigojimą iškrauti į 
krantą visas sužvejotas žuvis, esama 
pagrindo nustatyti specialų taisyklių 
rinkinį, susijusį su Skagerako sąsiaurio 
kontrolės ir jam taikytinomis techninėmis 
priemonėmis, kuris skirtųsi nuo bendrųjų 
Sąjungoje taikomų taisyklių;

Or. en

Pagrindimas

Europos Sąjunga ir jai nepriklausančios valstybės turi daug bendrų žvejybos vandenų. Bendri 
yra Viduržemio jūros, Juodosios jūros ir Baltijos jūros vandenys. Skagerako sąsiauris ir 
Šiaurės jūra yra vieninteliai vandenys, kur ES nepriklausančiai valstybei (Norvegijai) 
taikomas įpareigojimas iškrauti žuvis. Skagerako sąsiaurio atvejis išskirtinis todėl, kad 
Norvegija yra denonsavusi 1986 m. žuvininkystės susitarimą, aprėpiantį Skagerako sąsiaurį. 
Denonsavimas įsigaliojo 2012 m. lapkričio 1 d. Deramasi dėl naujo riboto susitarimo, tačiau 
nėra aišku, kada jis įsigalios. Atsižvelgiant į tai pateisinama speciali Skagerako sąsiauriui 
taikytina tvarka.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) einamaisiais kvotų metais pritaikius 
bet kokius dabartinių taisyklių pakeitimus 
žuvininkystės sektorius būtų apkrautas 
pernelyg didele našta. Todėl šie 
pakeitimai turėtų būti taikomi nuo kitų 
pilnų kvotų metų pradžios. Pagal šį 
reglamentą nustatytos taisyklės turėtų būti 
taikomos nuo 2014 m. sausio 1 d.;

Or. en

Pagrindimas

Nebūtų tinkama taikyti taisykles pradedant kvotų metų viduriu. Todėl įpareigojimas iškrauti 
visas sužvejotas žuvis turėtų būti taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) reikia nustatyti įpareigojimą iškrauti 
visas sužvejotas žuvis, priklausančias 
ištekliams, kuriems taikomas žvejybos 
limitas, išskyrus tuos atvejus, kai 
moksliškai įrodyta, kad didelė dalis tos 
rūšies ar taip žvejojant sugautų žuvų 
išgyvena, arba jei našta, tenkanti žvejams, 
norintiems nuo laimikio atskirti 
nepageidaujamų rūšių žuvis ir jas atskirai 
sutvarkyti, yra nepagrįstai didelė; 
[3 straipsnis]

(4) reikia nustatyti įpareigojimą iškrauti 
visas sužvejotas žuvis, priklausančias 
ištekliams, kuriems taikomas žvejybos 
limitas. Visgi šis įpareigojimas neturėtų 
būti taikomas rūšims ar žvejybos būdams, 
kai moksliškai įrodyta, kad tam tikros 
rūšies žuvų išgyvenimo rodiklis toks, jog 
norint šių rūšių žuvis tausiai saugoti jas 
naudinga paleisti. Šias žuvis paleidus, taip 
pat turėtų būti įmanoma paleisti ribotą 
skaičių tų rūšių žuvų, kurių išgyvenimo 
rodiklis nedidelis, jei našta, tenkanti 
žvejams, norintiems nuo laimikio atskirti 
nepageidaujamų rūšių žuvis ir jas atskirai 
sutvarkyti, yra nepagrįstai didelė;
[3 straipsnis]

Or. en

Pagrindimas

Draudimo išmesti žuvis išimtys turėtų būti grindžiamos tuo, kas geriausia norint tausiai 
saugoti atskiras rūšis.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) norint įgyvendinti viso laimikio 
iškrovimo sistemą, reikia esminių 
susijusios žvejybos ir jos valdymo 
pakeitimų. Todėl įpareigojimą iškrauti 
reikėtų įvesti palaipsniui; [4 straipsnis]

(5) norint įgyvendinti viso laimikio 
iškrovimo sistemą, reikia esminių 
susijusios žvejybos ir jos valdymo 
pakeitimų. Todėl įpareigojimą iškrauti 
reikėtų įvesti palaipsniui. Turėtų būti 
nustatyta taisyklė, kuri būtų taikoma 
mišriam laimikiui. Valstybės narės, 
kurioms nustatytos kvotos Skagerako 
sąsiauryje, turėtų bendradarbiauti, kad 
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vėliavos valstybė narė galėtų suteikti 
žvejams būtinas kvotas; [3, 4 straipsniai ir 
1 priedas]

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti nustatyta ribojamoji taisyklė, kurią taikant būtų sprendžiamas mišraus laimikio 
klausimas. Valstybės narės turi užtikrinti, kad žvejai kuo greičiau pritaikytų savo žvejybos 
metodus pagal naujas taisykles.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) siekiant apsaugoti žuvų jauniklius, 
žuvininkystės rinkos veikimą ir užtikrinti, 
kad gaudant žuvis, kurios yra mažesnės nei 
išsaugojimą užtikrinančio orientacinio 
dydžio, nebūtų galima gauti neteisėtos 
naudos, tokį laimikį turėtų būti leista 
naudoti tik žuvų pašarui, gyvūnų ėdalui ir 
kitiems ne žmonių vartojimui skirtiems 
produktams arba labdaros tikslams;
[5 straipsnis]

(6) siekiant apsaugoti žuvų jauniklius, 
žuvininkystės rinkos veikimą ir užtikrinti, 
kad gaudant žuvis, kurios yra mažesnės nei 
išsaugojimą užtikrinančio orientacinio 
dydžio, nebūtų galima gauti neteisėtos 
naudos, tokį laimikį turėtų būti leista 
naudoti tik žuvų pašarui, gyvūnų ėdalui ir 
kitiems ne žmonių vartojimui skirtiems 
produktams; [5 straipsnis]

Or. en

Pagrindimas

Žuvų jaunikliais neturėtų būti prekiaujama labdaros tikslais.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant palaipsniui panaikinti 
išmetimą, reikia pagerinti žvejybos įrankių 
atrankumą – padidinti reikalaujamą tinklo 
akių dydį priedugnio žvejybai, tačiau 

(7) siekiant palaipsniui panaikinti 
išmetimą, reikia pagerinti žvejybos įrankių 
atrankumą – padidinti reikalaujamą tinklo 
akių dydį priedugnio žvejybai, tačiau 
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taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas, kad 
tokioje žvejyboje būtų galima naudoti kitus 
tokio paties atrankumo įrankius, įskaitant 
atrankos įtaisus; [6 straipsnis]

taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas, kad 
tokioje žvejyboje būtų galima naudoti kitus 
tokio paties atrankumo įrankius, įskaitant 
atrankos įtaisus. Valstybės narės turėtų 
užtikrinti, jog autorizacijos ir kitos 
administracinės procedūros, susijusios su 
naujais, selektyvesniais žvejybos įrankiais, 
būtų kuo paprastesnės, kad žvejai kuo 
greičiau galėtų pritaikyti savo žvejybos 
būdus pagal naujas taisykles;
[6 straipsnis]

Or. en

Pagrindimas

Esant naujai padėčiai žvejai bus priversti selektyviau naudoti įrankius. Bet kokia 
autorizacijos ar kitokia procedūra, kurią reikalaujama taikyti prieš leidžiant naudoti naują 
įrankį, turi būti kuo paprastesnė. Kad tai užtikrintų, valstybės narės turėtų būti pasirengusios 
prireikus skirti papildomų išteklių.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant tinkamai stebėti žvejybos 
veiklą ir ypatingą dėmesį skirti tikrinimui, 
kad jūroje būtų laikomasi įpareigojimo 
iškrauti visą išteklių, kuriems taikomi 
laimikio apribojimai, laimikį, Skagerako 
sąsiauryje veiklą vykdančiuose laivuose
būtina naudoti elektroninės nuotolinės 
stebėsenos (REM) sistemą; [11 straipsnis]

(12) siekiant tinkamai stebėti žvejybos 
veiklą ir ypatingą dėmesį skirti tikrinimui, 
kad jūroje būtų laikomasi įpareigojimo 
iškrauti visą išteklių, kuriems taikomi 
laimikio apribojimai, laimikį, būtina, kad 
valstybės narės pradėtų naudoti 
elektroninės nuotolinės stebėsenos (REM)
sistemą. REM sistema turėtų būti 
grindžiama automatine kontrole ir 
žvejybos reisas turėtų būti laikomas 
įvykdytu pagal šio reglamento taisykles, 
jei atliekant šią kontrolę neaptikta 
neatitikimų; [11 straipsnis]

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų parengti REM sistemą. Ši sistema turėtų būti grindžiama automatine 
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kontrole, kad būtų kuo mažiau braunamasi į asmeninį žvejų gyvenimą. Neaptikus neatitikimų, 
automatinė kontrolė baigiama.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) kadangi bendras įpareigojimas 
įrengti žvejybos laivuose apsauginės 
vaizdo stebėjimo sistemos (AVSS) 
kameras vertintinas kaip pernelyg didelis 
brovimasis, valstybės narės turėtų 
numatyti paskatas, skirtas paraginti laivų 
savininkams taikyti naujas taisykles ir 
savanoriškai įrengti savo laivuose AVSS 
kameras ir kitą įrangą, kuria naudojantis 
būtų renkami ir REM sistemai 
perduodami duomenys. Turėtų būti 
įmanoma į šias paskatas įtraukti 
papildomas kvotas ir mažesnes kontrolės 
pastangas. Valstybės narės turėtų turėti 
galimybę reikalauti, kad laivuose, kurie, 
kaip nustatoma, neatitinka šio reglamento 
taisyklių, būtų įrengta rinkimo ir 
perdavimo įranga (angl. CTE); 
[11a straipsnis]

Or. en

Pagrindimas

Laivų savininkai turėtų savanoriškai spręsti, ar savo laivuose įrengti AVSS kameras, 
globalinės padėties nustatymo (GPS) sistemas ir jutiklius, kuriuos naudojant informacija būtų 
renkama ir perduodama REM sistemai (CTE). Valstybės narės turėtų teikti paskatas tai 
darantiems laivų savininkams. Jos taip pat turėtų turėti galimybę priversti laivų savininkus, 
kurie, kaip nustatoma, nesilaiko šio reglamento taisyklių, įsirengti CTE sistemą.
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant laiku ir proporcingai 
prisitaikyti prie technikos ir mokslo 
pažangos ir sudaryti sąlygas plėtoti kai 
kurias priemones, Komisijai pagal Sutarties 
290 straipsnį turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti aktus, kad ji galėtų keisti I priedo
nuostatas dėl tvarkaraščio ir išteklių, 
kuriems taikomas įpareigojimas iškrauti 
visas sugautas žuvis, ir II priedo nuostatas 
dėl mažiausio išteklių išsaugojimą 
užtikrinančio orientacinio dydžio;

(18) siekiant laiku ir proporcingai 
prisitaikyti prie technikos ir mokslo 
pažangos ir sudaryti sąlygas plėtoti kai 
kurias priemones, Komisijai pagal Sutarties 
290 straipsnį turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti aktus, kad ji galėtų toliau apibrėžti 
išimtį, pagal kurią kai kuriais atvejais 
būtų leidžiama paleisti ištekliams 
priklausančias žuvis, kai tai naudinga 
ištekliams tausiai atkurti, taip pat kad ji 
galėtų keisti I priedo nuostatas dėl 
tvarkaraščio ir išteklių, kuriems taikomas 
įpareigojimas iškrauti visas sugautas žuvis, 
ir II priedo nuostatas dėl mažiausio išteklių 
išsaugojimą užtikrinančio orientacinio 
dydžio. Ypač svarbu, kad atlikdama savo 
parengiamuosius darbus Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, įskaitant ekspertų 
lygmeniu. Ruošdama ir rengdama 
deleguotuosius aktus, Komisija turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai 
būtų tuo pat metu, tinkamai ir laiku 
persiųsti Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. en

Pagrindimas

Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kad sprendžiant dėl to, 
ar laimikį galima išmesti atgal į jūrą, būtų remiami žvejai.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatomos naujos 
techninės ir kontrolės priemonės 

1. Šiuo reglamentu nustatomos naujos 
techninės ir kontrolės priemonės tuose 



PE500.527v01-00 12/30 PR\919502LT.doc

LT

Skagerako sąsiauryje. Skagerako sąsiaurio rajonuose, kurie 
priklauso valstybės narės jurisdikcijai.

Or. en

Pagrindimas

Reglamentas gali būti taikomas tik Danijos ir Švedijos jurisdikcijai priklausančiai Skagerako 
sąsiaurio daliai. Jis bus taikomas visiems šioje Skagerako sąsiaurio dalyje žvejojantiems 
laivams. Tai reiškia, kad tos pačios priemonės bus taikomos ir Norvegijos laivams, pvz., jei 
jie žvejos Švedijai ir Danijai priklausančiose Skagerako sąsiaurio dalyse.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis reglamentas taikomas visiems 
Skagerako sąsiauryje veiklą vykdantiems 
žvejybos laivams.

2. Šis reglamentas taikomas visiems 
valstybės narės jurisdikcijai 
priklausančiuose Skagerako sąsiaurio 
rajonuose veiklą vykdantiems žvejybos 
laivams.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 1 pakeitimą.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be nustatytųjų Reglamento Nr. 850/98 
3 straipsnyje ir Reglamento Nr. 2371/2002 
3 straipsnyje, šiame reglamente 
pateikiamos šių terminų apibrėžtys:

Be nustatytųjų Reglamento (EB) 
Nr. 850/98 2 ir 3 straipsniuose ir 
Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 3 
straipsnyje, šiame reglamente pateikiamos 
šių terminų apibrėžtys:

Or. en
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Pagrindimas

Skagerako sąsiaurio apibrėžtis pateikta Reglamento Nr. 850/98 2 straipsnyje.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) visų tralų, daniškų velkamųjų tinklų arba 
panašių traukiamųjų tinklų akių dydis – bet 
kokio žvejybos laivo tralo maišo ar 
ilginamosios dalies akių dydis;

c) visų tralų, daniškų velkamųjų tinklų arba 
panašių traukiamųjų tinklų akių dydis –
ištemptas bet kokio žvejybos laivo tralo 
maišo ar ilginamosios dalies akių plyšys;

Or. en

Pagrindimas

Patikslinama.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) plačiažiotis tralas – jūros dugnu laivo 
variklio energingai traukiamas žvejybos 
įtaisas, kurį sudaro tralo korpuso tinklinis 
audeklas, horizontaliai praskėčiamas 
plieniniu arba mediniu vamzdžiu (t. y.
sija), tinkliniu audeklu sukabintos jūros 
dugnu velkamos apatinės tralo pavaros 
ilgio grandinės, po tralo žiotimis velkamas 
grandinių rezginys arba prieš gruntlynį 
velkamos grandinės;

h) plačiažiotis tralas – jūros dugnu laivo 
variklio energingai traukiamas žvejybos 
įtaisas, kurį sudaro tralo korpuso tinklinis 
audeklas, horizontaliai praskėčiamas sija, 
tinkliniu audeklu sukabintos jūros dugnu 
velkamos apatinės tralo pavaros ilgio 
grandinės, po tralo žiotimis velkamas 
grandinių rezginys arba prieš gruntlynį 
velkamos grandinės;

Or. en

Pagrindimas

Patikslinama.
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) elektroninės nuotolinės stebėsenos 
(REM) sistema – sistema, valstybės narės 
valdžios institucijų taikoma žvejybos 
veiklai stebėti.

Or. en

Pagrindimas

Patikslinama.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio j b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

jb) rinkimo ir perdavimo įranga 
(angl. CTE) – duomenis renkanti ir juos 
REM sistemai perduodanti sistema, 
apimanti apsauginę vaizdo stebėjimo 
sistemą (AVSS), globalinę padėties 
nustatymo sistemą (GPS), jutiklius ir 
perdavimo įrangą.

Or. en

Pagrindimas

Patikslinama.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nukrypstant nuo Reglamento Nr. 850/98 1. Nukrypstant nuo Reglamento (EB)
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19 straipsnio 1 dalies, visos I priede 
išvardytos sugautos žuvys turi būti 
įkeliamos į laivą, jame laikomos ir 
iškraunamos pagal tame priede nurodytą 
tvarkaraštį, nebent didelė tokių išteklių į 
jūrą išmestų žuvų dalis išgyvena arba 
našta, tenkanti žvejams, norintiems nuo 
laimikio atskirti nepageidaujamų rūšių 
žuvis ir jas atskirai sutvarkyti, yra 
nepagrįstai didelė.

Nr. 850/98 19 straipsnio 1 dalies, visos 
I priede išvardytos sugautos žuvys turi būti 
įkeliamos į laivą, jame laikomos ir 
iškraunamos pagal tame priede nurodytą 
tvarkaraštį.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma formuluotė neaiški. Remiantis pakeitimu paaiškinama, ką reiškia nuostata.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis pagal 1 dalį netaikomas ištekliams 
priklausančioms žuvims, kurių 
išgyvenimo rodiklis toks, kad jų 
paleidimas būtų naudingas tausiam 
išteklių išsaugojimui. Paleidžiant šiems 
ištekliams priklausančias žuvis, tuo pat 
metu gali būti paleistas ribotas skaičius 
ištekliams priklausančių žuvų, kurių 
išgyvenimo rodiklis nėra didelis, jei 
žvejams tenkanti našta jas atrinkti iš 
laimikio ir atskirai apdoroti nepagrįstai 
didelė.

Or. en

Pagrindimas

Vertinimas, ar tam tikrų rūšių žuvys gali būti paleidžiamos, turi būti atliktas atsižvelgiant į 
tai, kas naudinga tausiam rūšių išsaugojimui, o ne į tai, ar aukštas faktinis išgyvenimo 
rodiklis. Gali būti, kad, net jei išgyvenimo rodiklis nesiekia 50 proc., paleidžiant sugautus 
žuvų jauniklius gali būti padedama atkurti rūšį. Siekiant, kad ši nauda būtų užtikrinta vienai 
rūšiai išsaugoti, turės būti sutikta, jog kartu būtų paleistos ir kai kurių rūšių žuvys, kurios 
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paleistos neišgyventų.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepaisant 1 dalies ir nukrypstant nuo 
Reglamento Nr. 850/98 19 straipsnio 
1 dalies, jei žvejojama naudojant įrankius, 
kurių akių dydis yra 32 mm arba mažesnis, 
visi sugauti ištekliai, įskaitant tuos, 
kuriems įpareigojimas iškrauti 
netaikomas, įkeliami į laivą, jame laikomi 
ir iškraunami į krantą.

2. Nepaisant 1 dalies ir nukrypstant nuo 
Reglamento Nr. 850/98 19 straipsnio 
1 dalies, jei žvejojama naudojant įrankius, 
kurių akių dydis yra 32 mm arba mažesnis, 
visi sugauti ištekliai, įskaitant tuos, kurie 
neišvardyti 1 priede, įkeliami į laivą, jame 
laikomi ir iškraunami į krantą.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis pakeitimu paaiškinama nuostata.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais, remiantis 
naujausia moksline informacija arba 
paaiškėjus, kad žvejams tenkanti našta 
neproporcinga jų gaunamai naudai, iš 
dalies keičiamas I priedas. Deleguotieji 
aktai priimami pagal 16 straipsnį.

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais, remiantis 
naujausia moksline informacija iš dalies 
keičiamas I priedas. Komisija taip pat 
įgaliojama priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose būtų nurodyta žuvų, kurias 
galima paleisti siekiant tausiai saugoti 
rūšį, ištekliai ir kokiu mastu tuo pat metu, 
kaip ištekliams priklausančias žuvis, 
kurių išgyvenimo rodiklis didelis, į jūrą 
galima išmesti ištekliams priklausančias 
žuvis, kurių išgyvenimo rodiklis nedidelis.
Deleguotieji aktai priimami pagal 
16 straipsnį.
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Or. en

Pagrindimas

Tikimasi, kad įgaliojimas Komisijai iš dalies keisti I priedą bus naudojamas siekiant į sąrašą 
įtraukti papildomas rūšis, o pašalinti – tik jei turima pakankamos aiškios mokslinės 
informacijos, kad visų konkretiems ištekliams priskiriamų žuvų, sužvejotų taikant bet kurį iš 
naudojamų žvejybos metodų, išgyvenimo rodiklis aukštas. Be to, būtina remti žvejų 
sprendimą, ar jie gali išmesti į jūrą žuvis, kurių išgyvendinimo rodiklis aukštas. Komisija taip 
pat turėtų būti įgaliota priimti deleguotuosius aktus šiems žvejų priimamiems sprendimams 
remti.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visi 3 straipsnyje nurodytų Sąjungos 
žvejybos laivais sugautų išteklių kiekiai 
išskaičiuojami iš vėliavos valstybei narei 
taikomų tų išteklių ar išteklių grupės kvotų, 
neatsižvelgiant į iškrovimo vietą.

1. Visi 3 straipsnyje nurodytų Sąjungos 
žvejybos laivais sugautų išteklių kiekiai 
išskaičiuojami iš vėliavos valstybei narei 
pagal rajoną, kuriame buvo žvejojama, 
taikomų tų išteklių ar išteklių grupės kvotų, 
neatsižvelgiant į iškrovimo vietą. I priede 
nurodytų sugautų išteklių kiekiai, 
sudarantys mažiau negu du procentus 
viso laimikio, gali būti išskaičiuoti iš 
išteklių, sudarančių pagrindinį laimikį, 
kvotos. Daugiau negu vienų išteklių 
laimikis taip pat gali būti išskaičiuotas iš 
pagrindinio laimikio, jei visas šių kitų 
išteklių kiekis niekada neviršija 5 proc. 
pagrindinio laimikio.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi pagal 8 straipsnį numatyta, kad ir kituose rajonuose vykdomai žvejybai taikomos 
II skyriaus taisyklės, būtina paaiškinti, kad laimikis turėtų būti išskaičiuotas iš rajonams, 
kuriuose buvo vykdoma žvejyba, kvotų. Taip iš pagrindinio laimikio gali būti išskaičiuota 
daugiausia 5 proc.
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
Skagerako sąsiauryje žvejojantiems 
laivams būtų numatyta kvota visų išteklių, 
kurių atžvilgiu taikomas įpareigojimas 
iškrauti tai, ką tie laivai gali sugauti, 
atsižvelgiant į tikėtiną laivų sugauto 
laimikio sudėtį.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
Skagerako sąsiauryje su savo vėliava 
žvejojantiems laivams būtų numatyta iki 
pakankamo lygio padidinta kvota visų 
išteklių, kurių atžvilgiu taikomas 
įpareigojimas iškrauti tai, ką tie laivai gali 
sugauti, atsižvelgiant į tikėtiną laivų 
sugauto laimikio sudėtį ir į tai, kad 
iškrautas laimikis bus didesnis nepakitus 
mirtingumui.

Or. en

Pagrindimas

2 straipsnyje nurodytas įpareigojimas yra vėliavos valstybės įpareigojimas. Valstybėms 
narėms skirstant kvotas jos turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad mažesnis mirtingumas nėra šio 
reglamento tikslas. Todėl kvotos turėtų būti didesnės, kad būtų galima iškrauti visą laimikį.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei ištekliams, kuriems taikomas 
3 straipsnis, yra nustatytas mažiausias 
išteklių išsaugojimą užtikrinantis 
orientacinis dydis, tai žuvis, kurios yra 
mažesnės nei minėto dydžio, galima 
parduoti tik žuvų maisto, gyvūnų ėdalo ir 
kitų ne žmonių vartojimui skirtų produktų 
reikmėms arba labdaros tikslams.

1. Jei ištekliams, kuriems taikomas 
3 straipsnis, yra nustatytas mažiausias 
išteklių išsaugojimą užtikrinantis 
orientacinis dydis, tai žuvis, kurios yra 
mažesnės nei minėto dydžio, galima 
parduoti tik žuvų maisto, gyvūnų ėdalo ir 
kitų ne žmonių vartojimui skirtų produktų 
reikmėms.

Or. en

Pagrindimas

Netinkama žuvų jaunikliais prekiauti labdaros tikslais. Būtų galima iš dalies pakeisti nuostatą 
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taip, kad žuvų jaunikliai galėtų būti atiduoti labdarai, tačiau, kadangi Skagerako sąsiaurio 
supamose valstybėse narėse tokios tradicijos nėra, šiai nuostatai reglamente vietos nėra.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) galima naudoti tralus, kurių mažiausias 
akių dydis mažesnis nei 32 mm, jei 
daugiau kaip 50 proc. laive esančio 
sugautų žuvų kiekio sudaro pelaginių arba 
pramoninių rūšių žuvys.

b) pelaginių ir industrinių rūšių žuvų 
žvejybai galima naudoti tralus, kurių 
mažiausias akių dydis lygus arba mažesnis 
nei 32 mm; tačiau, jei bet kuriuo žvejybos 
reiso metu daugiau kaip 80 proc. laive 
esančio sugautų žuvų kiekio sudaro 
pelaginių arba pramoninių rūšių žuvys, 
žvejybos laivas grįžta į uostą.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti paaiškinta, kad tralus, kurių mažiausias akių dydis lygus arba mažesnis nei 
32 mm, galima naudoti tik pelaginių ir industrinių rūšių žuvų žvejybai. Pelaginių ir 
industrinių rūšių žuvų laimikio ribinė vertė padidinama iki 80 proc.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Žvejybos laivas, kurio bendrasis ilgis 
12 metrų ar daugiau, gali išplaukti iš 
uosto, kai jame įrengiama visiškai 
veikianti REM sistema, kurią sudaro 
pakankamai uždarųjų televizijos tinklų 
(CCTV) kamerų, GPS ir jutiklių.

2. REM sistema grindžiama automatine 
kontrole, kuriai naudojama atpažinimo 
programinė įranga. Duomenys gali būti 
išsaugomi tik REM sistemoje ir atsiradus 
neatitikimų gali būti kontroliuojami tik 
žmogaus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant riboti brovimąsi į žvejų asmeninį gyvenimą, REM sistemos renkami duomenys 
kontroliuojami automatiškai ir tik neatitikimų atveju jie turėtų būti saugomi sistemoje ir
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tikrinami žmogaus akies. Tai neužkerta žvejams kelio saugoti informaciją ir naudoti ją 
asmeniniais tikslais, pvz., žvejybos pastangoms stebėti siekiant optimizuoti laimikį.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 2 dalis taikoma pagal tokį tvarkaraštį: 3. Jei vykdant automatinę kontrolę 
neaptikta netikslumų, laikoma, kad 
žvejybos operacija atlikta laikantis šio 
reglamento nuostatų, susijusių su bet 
kuriuo REM sistemos kontroliuojamu 
aspektu.

a) nuo 2014 m. sausio 1 d. – Sąjungos 
žvejybos laivams, kurių bendrasis ilgis yra 
15 metrai ar daugiau;
b) nuo 2015 m. liepos 1 d. – Sąjungos 
žvejybos laivams, kurių bendrasis ilgis yra 
12 metrų ar daugiau.

Or. en

Pagrindimas

Tais atvejais, kai automatinė kontrolė neaptinka jokių neatitikimų, duomenys turi būti ištrinti 
ir laikoma, kad žvejybos veikla buvo vykdoma laikantis taisyklių, susijusių su bet kuriuo REM 
sistemos kontroliuojamu aspektu.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
įgyvendinimo aktus dėl tokių REM 
aspektų: sistemos patikimumo, sistemos 
specifikacijų, duomenų, kuriuos reikia 
registruoti ir apdoroti, REM naudojimo 
stebėsenos ir visų kitų elementų, kurių 
reikia, kad būtų užtikrintas sistemos 
funkcionalumas. Įgyvendinimo aktai 

4. Nepažeidžiant šio straipsnio 2 ir 
3 dalių, Komisijai suteikiami įgaliojimai 
priimti įgyvendinimo aktus dėl tokių REM 
aspektų: sistemos patikimumo, sistemos 
specifikacijų, duomenų, kuriuos reikia 
registruoti ir apdoroti, REM naudojimo 
stebėsenos ir visų kitų elementų, kurių 
reikia, kad būtų užtikrintas sistemos 
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priimami pagal 17 straipsnį. funkcionalumas. Įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 17 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Komisijai suteikus įgaliojimus ji negalės keisti to, kas numatyta pagal šio straipsnio 1 dalį.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnio (naujo) 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis
Rinkimo ir perdavimo įranga

1. Valstybės narės gali numatyti paskatas 
– kvotas – žvejybos laivams, kurie 
savanoriškai įsirengia CTE sistemą.

Or. en

Pagrindimas

REM sistema – tai atitinkamos valstybės narės taikoma sistema. Valstybė narė gali numatyti 
paskatas – kvotas – tiems žvejybos laivams, kurie yra įsirengę sistemas, reikalingas palaikyti 
ryšiui su REM sistema.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnio (naujo) 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytos paskatos gali būti 
teikiamos tik žvejybos laivams, kurie 
įsipareigoja rinkti informaciją ir perduoti 
ją REM sistemai, net kai žvejyba tose 
Skagerako sąsiaurio rajonuose 
nepriklauso jokios valstybės narės 
jurisdikcijai.
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Or. en

Pagrindimas

Kad gautų papildomų kvotų, laivai, žvejodami Norvegijai priklausančiame Skagerako 
sąsiaurio rajone, taip pat turi teikti informaciją REM sistemai.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnio (naujo) 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės numato, kad žvejybos 
laivai, daugiau negu kartą nevykdę 3–
8 straipsniuose nustatytų įpareigojimų, 
įsirengtų CTE sistemą prieš jiems 
leidžiant kitą kartą išplaukti iš uosto.

Or. en

Pagrindimas

Jei nustatoma, kad žvejybos laivas nesilaiko šiame reglamente nustatyto draudimo išmesti 
žuvis į jūrą, atitinkamos valstybės narės valdžios institucijos nustato įpareigojimą įrengti 
laive AVSS kameras, GPS sistemas ir jutiklius ryšiui su REM sistema palaikyti.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnio (naujo) 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Žvejybos laivams, daugiau negu kartą 
nevykdžiusiems 3–8 straipsniuose 
nustatytų įpareigojimų, neteikiamos pagal 
1 dalį numatytos paskatos.

Or. en

Pagrindimas

Jei nustatoma, kad žvejybos laivas nevykdo iškrovimo įpareigojimo ir kitų pagal šį 
reglamentą numatytų taisyklių, neteikiamos jokios papildomos kvotos. 
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Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susijusios valstybės narės trečiaisiais 
metais po šio reglamento įsigaliojimo
pateikia Komisijai ataskaitą apie šio 
reglamento įgyvendinimą; po to ataskaitos 
teikiamos kas trejus metus.

Susijusios valstybės narės iki ...* pateikia 
Komisijai ataskaitą apie šio reglamento 
įgyvendinimą; po to ataskaitos teikiamos 
kas trejus metus.

___________

*OL prašome įrašyti datą: 18 mėnesių po 
šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas žuvis naujas, protinga nustatyti 
trumpesnį pirmąjį atskaitomybės laikotarpį.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Plano vertinimas Priemonių vertinimas

Komisija, remdamasi 14 straipsnyje 
nurodytomis valstybių narių ataskaitomis ir
moksliniais patarimais, įvertina priemonių 
poveikį susijusiems ištekliams ir 
žuvininkystei kitais metais po ataskaitų 
gavimo metų.

Komisija, remdamasi 14 straipsnyje 
nurodytomis valstybių narių ataskaitomis ir 
STECF bei Šiaurės jūros regioninės 
patariamosios tarybos patarimais, taip pat
moksliniais patarimais, įvertina priemonių 
poveikį susijusiems ištekliams ir 
žuvininkystei kitais metais po ataskaitų 
gavimo metų.

Or. en

Pagrindimas

Priemonės turėtų būti vertinamos ir remiantis STECF ir Šiaurės jūros regioninės 
patariamosios tarybos informacija.
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Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įgaliojimai priimti 3 straipsnio 4 dalyje 
ir 5 straipsnio 3 dalyje nurodytus 
deleguotuosius teisės aktus Komisijai 
suteikiami neribotam laikotarpiui.

2. Įgaliojimai priimti 3 straipsnio 4 dalyje 
ir 5 straipsnio 3 dalyje nurodytus 
deleguotuosius teisės aktus Komisijai 
suteikiami trejų metų laikotarpiui nuo ...*.
Komisija parengia ataskaitą dėl 
įgaliojimų suteikimo likus ne mažiau kaip 
devyniems mėnesiams iki trejų metų 
laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų 
suteikimas automatiškai pratęsiamas 
tokios pačios trukmės laikotarpiams, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 
arba Taryba pareiškia prieštaravimą dėl 
tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip 
trims mėnesiams iki kiekvieno tokio 
laikotarpio pabaigos.
___________

*OL prašome įrašyti šio reglamento 
įsigaliojimo datą.

Or. en

Pagrindimas

Įgaliojimai turi būti suteikiami ribotam laikui.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 11 straipsnio 1 dalyje pridedama ši antra 
pastraipa:

1. 11 straipsnio 1 dalyje pridedama ši antra 
pastraipa:

„Nuo 2013 m. sausio 1 d. pirmoje 
pastraipoje nurodyta žvejybos pastangų 
sistema Skagerako sąsiauryje netaikoma.“

„Nuo 2014 m. sausio 1 d. pirmoje 
pastraipoje nurodyta žvejybos pastangų 
sistema Skagerako sąsiauryje netaikoma.“
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Or. en

Pagrindimas

Suderinama su nauja įpareigojimo iškrauti žuvis įsigaliojimo data.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies b punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a ir b dalyse nurodyti kiekiai neviršija: a ir b dalyse nurodyti kiekiai neviršija:

i) 2013 m. – 20 proc. atitinkamos kvotos, i) 2014 m. – 20 proc. atitinkamos kvotos,
ii) 2014 m. – 15 proc. atitinkamos kvotos, 
o

ii) 2015 m. – 15 proc. atitinkamos kvotos, 
o

iii) nuo 2015 m. – 10 proc. atitinkamos 
kvotos.

iii) nuo 2016 m. – 10 proc. atitinkamos 
kvotos.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su nauja įpareigojimo iškrauti žuvis įsigaliojimo data.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo trečio stulpelio 1–15 eilutės

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2013 m. sausio 1 d. 2014 m. sausio 1 d.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su nauja įpareigojimo iškrauti žuvis įsigaliojimo data.
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Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo trečio stulpelio 16–35 eilutės

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2015 m. sausio 1 d. 2016 m. sausio 1 d.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su nauja įpareigojimo iškrauti žuvis įsigaliojimo data.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Komisijos pasiūlymas
Nuo 1986 m. žvejyba Skagerako sąsiauryje buvo reguliuojama pagal tarptautinį susitarimą. 
Norvegija susitarimą denonsavo. Denonsavimas įsigaliojo 2012 m. lapkričio 1 d. Deramasi 
dėl naujo riboto susitarimo, tačiau nėra aišku, kada jis įsigalios. Per 2010 m. vykusias ES ir 
Norvegijos konsultacijas žuvininkystės klausimais susitarta sukurti darbo grupę, kuri teiktų 
pasiūlymus, kaip žvejyba turėtų būti vykdoma tokiomis sąlygomis, kai netaikomas 
žuvininkystės susitarimas. Tarp darbo grupės pasiūlymų buvo pasiūlymas pagerinti žvejybos 
Skagerako sąsiauryje kontrolę ir taikyti su ja susijusias priemones, taip pat rekomenduoti 
būdus, kaip suderinti ES ir Norvegijos reglamentus dėl techninių ir kontrolės priemonių 
rajone, esančiame už keturių jūrmylių nuo bazinių linijų. Darbo grupės rekomendacijos 
Bergene įtrauktos į ES ir Norvegijos 2011 m. gruodžio 2 d. suderintą protokolą. Pasiūlymas 
dėl reglamento iš dalies grindžiamas suderintu protokolu.

Pranešėjo nuomonė
Pagrindinis pasiūlymo tikslas – pradėti Skagerako sąsiauryje taikyti draudimą išmesti žuvis į 
jūrą. Plačiajai visuomenei turbūt sunkiausia suprasti ir remti dabartinę bendra žuvininkystės 
politika grindžiamą tvarką, pagal kurią kai kuriais atvejais atgal į jūrą išmetami gana dideli 
kiekiai visų sužvejotų žuvų. Kuo tinkamiausių žuvų išmetimas per bortą šiais laikais, kai 
dedamos didelės pastangos siekiant išmaitinti planetos gyventojus, laikomas nesuvokiamu ir 
netgi nemoraliu.
Remiantis pasiūlymu nustatomas įpareigojimas iškrauti žuvis ir papildomos taisyklės, būtinos 
kontroliuoti ir tikrinti, ar šis įpareigojimas vykdomas. Pagrindinė teisės aktų leidėjo priemonė, 
kurią taikant piliečiai būtų priversti laikytis jo parengtų taisyklių, yra užtikrinti, kad taisyklės 
būtų laikomos teisingomis ir nešališkomis. Žmonės nori paklusti įstatymui, tačiau, jei 
įstatymas, jų nuomone, neteisingas, darytų tai nenoromis. Europos Parlamentas neturi 
įgaliojimų, susijusių su pagrindine priemone, kurią taikant draudimas išmesti žuvis į jūrą 
Skagerako sąsiauryje būtų sąžiningas sandoris – žvejybos galimybėmis, kvotomis.

1) Įsigaliojimas
Komisija yra pasiūliusi, kad įpareigojimas iškrauti žuvis įsigaliotų 2013 m. sausio 1 d. 
Kadangi tai labai glaudžiai susiję su taisyklėmis dėl kvotų, būtų protingiausia, jei jis įsigaliotų 
kvotų metų pradžioje. Kadangi taisyklių nebus įmanoma parengti iki šių metų pabaigos, jis 
turėtų įsigalioti 2014 m. sausio 1 d.
2) Geografinė taikymo sritis

Pagal Norvegijos ir ES susitarimą numatyta, kad žvejybai Skagerako sąsiauryje bus taikomos 
pakrantės valstybės taisyklės. Pagal reglamentą nustatytos taisyklės, taikomos Danijos ir 
Švedijos jurisdikcijai priklausantiems Skagerako sąsiaurio rajonams. Tai būtų taikomas 
visiems šiuose rajonuose žvejojantiems laivams, įskaitant Norvegijos laivus. Savo ruožtu, ES 
laivams žvejojant Skagerako sąsiaurio dalyje, kuri priklauso Norvegijos jurisdikcijai, jiems 
būtų taikomos Norvegijos nustatytos taisyklės.

3) Įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas žuvis
Remiantis pasiūlymu nustatytas įpareigojimas iškrauti iš viso 25 rūšių, išvardytų reglamento 
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1 priede, žuvis. Tačiau šių rūšių žuvys gali būti paleistos arba grąžintos į jūrą, jei yra 
tikimybė, kad didelė jų dalis išgyvens. Visgi tikslus išgyvenimo rodiklis ne toks ir svarbus; 
lemiamas elementas turėtų būti tai, ar sužvejotų žuvų paleidimas naudingas tausiam rūšių 
išsaugojimui. Be to, jei pagrindinis laimikis gali būti paleistas ar grąžintas į jūrą, kartu gali 
būti grąžintos ir kai kurios žuvys, kurių išgyvenimo rodiklis nėra aukštas, jei jų atskyrimas 
žvejams yra per didelė našta. Komisija turėtų būti įgaliota priimti deleguotuosius aktus žvejų 
sprendimui šiuo klausimu paremti.
4) Kvotos pagal naująsias taisykles

Reglamento tikslas nėra pakeisti mirtingumo Skagerako sąsiauryje lygį. Šis klausimas 
reglamentuojamas pagal daugiamečius planus. Pradėjus taikyti įpareigojimą iškrauti žuvis, 
kvotas, bendras leidžiamas sužvejoti kiekis (BLSK) pažodžiui atitiks tai, ką greičiausiai 
norima pasakyti šia sąvoka. Nustačius įpareigojimą iškrauti žuvis visos sužvejotos žuvys 
(kurioms netaikomos jokios išimtys) iškraunamos. Šiuo metu BLSK iš esmės reiškia bendrą 
leidžiamą sužvejoti kiekį. Taigi BLSK turėtų būti suderinti taip, kad būtų nurodyta, koks yra 
faktinis Skagerako sąsiauryje sužvejotas laimikis prie išmetant žuvis į jūrą. Nesama patikimos 
informacijos apie tai, kiek žuvų iš tikrųjų išmetama, tačiau aišku, kad BLSK turėtų būti 
gerokai padidintas.
5) Klausimai, pirmiausia susiję su pelaginių rūšių žuvimis

Dėl specifinių pelaginių rūšių žuvų žvejybai keliamų sąlygų kyla įvairių klausimų. Pirma, 
taisyklė, kad visos sužvejotos žuvys turėtų būti išskaičiuojamos iš kvotų, gali būti nepraktiška 
pelaginių ir pramoninių rūšių žuvų žvejybos laimikio tvarkymo požiūriu. Mišriam laimikiui 
turėtų būti pradėta taikyti ribojamoji taisyklė, pagal kurią žvejai aiškiomis sąlygomis iš 
pagrindinio laimikio kvotos galėtų išskaičiuoti visas sužvejotas žuvis. Kad žvejai galėtų 
pasinaudoti šia taisykle, jiems gali tekti įsirengti CTE sistemą. Savo laivuose tokios įrangos 
neįsirengusiems žvejams gali tekti visapusiškai rūšiuoti sužvejotas žuvis. Kitas klausimas 
susijęs su tralų, kurie būdingi šiai pramonės daliai, naudojimu. Riba, taikoma naudojant šiuos 
tralus, turėtų būti padidinta iki 80 proc.
6) Padėtis, susijusi su žuvų jaunikliais

Netinkama žuvų jaunikliais prekiauti labdaros tikslais. Būtų buvę galima iš dalies pakeisti 
nuostatą taip, kad žuvų jaunikliai galėtų būti atiduoti labdarai, tačiau, kadangi Skagerako 
sąsiaurio supamose valstybėse narėse tokios tradicijos nėra, šiai nuostatai reglamente vietos 
nėra.

7) Elektroninė nuotolinė stebėsena
Siūloma, kad Skagerako sąsiauryje žvejojančių laivų vėliavos valstybės narės parengtų ir 
naudotų elektroninės nuotolinės stebėsenos (REM) sistemą. Ši pasiūlymo dalis pagrįsta.
Svarbus klausimas yra tai, kaip turėtų būti vykdoma kontrolė taikant REM sistemą. Tradicinis 
būdas yra perduoti filmuotą medžiagą ir kitą informaciją REM sistemą kontroliuojančiai 
centrinei valdžios institucijai, kad ją išnagrinėtų pareigūnai. Tačiau taikant šiuolaikinę 
atpažinimo programinę įrangą galima automatiškai kontroliuoti informaciją. Tai reikštų, kad 
programinė įranga nuskenuoja tai, kas nufilmuojama ant konvejerio juostos ar kitoje vietoje, 
kur laive iškraunamos sužvejotos žuvys, ir nustato rūšis, žuvų skaičių ir dydį bei kontroliuoja, 
kad žvejybos laivo nepaliktų nė vienos 1 priede nurodytos rūšies žuvys. Taip žmogaus 
vykdoma filmuotos medžiagos ir kitos REM sistemai pateiktos informacijos kontrolė galėtų 
būti apribota iki atvejų, kai vykdant automatinę kontrolę neįmanoma išvengti neatitikimų. 
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Maža to, tokiais atvejais REM sistemą taikanti valdžios institucija turėtų tik išsaugoti CTE 
įrangos pateiktą informaciją. Tai būtų naudinga ir žvejų privatumo, ir REM sistemą 
kontroliuojančios valdžios institucijos sąnaudų požiūriais. Žvejai visuomet turėtų turėti 
galimybę saugoti informaciją savo tikslais. Pavyzdžiui, duomenys gali praversti jiems tiksliai 
nustatyti savo žvejybos pastangas ir padidinti savo pelną. Naudojant tokią sistemą būtų 
mažiau braunamasi į žvejų asmeninį gyvenimą. Be to, automatinės kontrolės kokybė turėtų 
būti tokia, kad tikrinimas galėtų būti galutinis. Automatinės kontrolės metu neaptikus 
neatitikimų turėtų būti laikoma, kad žvejybos reisas atitinka taisykles, jei jis buvo 
kontroliuojamas taikant REM sistemą. Taigi įstatymo besilaikantys žvejai jau iškraudami 
žuvis gautų valdžios institucijų pritarimą.

8) Rinkimo ir perdavimo įranga
Komisija yra pasiūliusi, kad visiems laivams, kurių bendras ilgis 12 metrų ar daugiau, būtų 
taikomas įpareigojimas įsirengti informacijos rinkimo ir perdavimo REM sistemai įrangą 
(CTE). CTE įrangą sudarytų apsauginė vaizdo stebėjimo sistema (AVSS), globalinė padėties 
nustatymo sistema (GPS), jutikliai ir perdavimo prietaisai. Šis įpareigojimas kelia daugybę 
klausimų, susijusių ir su ekonomine našta sektoriui, ir – galbūt pirmiausia – su pagarbos žvejų 
asmeniniam gyvenimui aspektais.
Kalbant apie ekonominės naštos sektoriui problemą, esminis yra klausimas dėl to, ar ir kokiu 
mastu įmanomas bendras įrenginių laisvuose finansavimas. Aiškios informacijos nepateikta, 
tačiau buvo pažymėta, kad bus skirtas bendras finansavimas ir kad jis sudarys maždaug 
50 proc. Pozicijos, susijusios su REM sistemos taikymo klausimu, priimtos turint galvoje, kad 
ši informacija pagrįstai teisinga.

Net jei ekonominė našta žvejams sušvelnėtų, susirūpinimas dėl privatumo yra toks, kad CTE 
įranga pirmiausia turėtų būti taikoma savanorišku pagrindu. Įpareigojimas būtų laikomas 
proporcingu tik tų laivų, kurie, kaip buvo nustatyta, keletą kartų nesivadovavo naujosiomis 
taisyklėmis. Tokiu atveju nacionalinės valdžios institucijos turėtų turėti galimybę įpareigoti 
laivų savininkus įsirengti CTE sistemą arba likti uoste.
Tai pasakius reikėtų pažymėti, kad laivų savininkams įsirengus laivuose CTE sistemą tam 
tikrų pranašumų įgytų visuomenė. Atsižvelgiant į tai, tiems, kurie ją įsirengia, be bendro 
finansavimo turėtų būti suteiktos papildomos paskatos. Būtų teisinga skirti papildomas kvotas 
žvejams, pritarusiems naujoms taisyklėms ir pasirengusiems tai parodyti įsirengiant CTE 
sistemą.

Be to, taikant savanorišką sistemą teisės aktų leidėjui nebereikėtų spręsti klausimų dėl laivų 
dydžio ir dėl to, kada turėtų įsigalioti įpareigojimas. Atskiriems laivų savininkams galėtų būti 
palikta vertinti naudą ir spręsti dėl to, ar jie norėtų savo laivuose įsirengti CTE sistemą.
Be to, laivuose, kuriuose įrengta CTE sistema, būtų ne tokios reikalingos tradicinės kontrolės 
priemonės. Atsižvelgiant į renkamas sužvejotų žuvų kiekio kontrolės rinkliavas turėtų būti 
galimybių skirti, ar laivas turi įsirengęs tokią sistemą, ar ne. Net jei kontrolės rinkliavos ir 
nebūtų renkamos, žvejams būtų naudinga vien tai, kad laivų, kuriuose įrengta CTE sistema, 
laimikį sužvejotų rečiau. Kontrolės priemonių taikymas ne tik užima laiko – dėl jų daromas 
poveikis ir kainai, kurią galima gauti už žuvis.

Be to, kadangi automatinė kontrolė būtų galutinė, jau iškraunant žuvis žvejai turėtų turėti 
galimybę parodyti, kad laimikis į jūrą nebuvo išmestas, o tai paprastai lemtų aukštesnę kainą. 
Kalbant konkrečiai apie pelaginių rūšių žuvų žvejybą, CTE sistemą įsirengę žvejai galėtų 
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pasinaudoti specialiomis su mišriu laimikiu susijusiomis taisyklėmis. Tai būtų taikytina ir 
žvejams, kurie žvejoja ir Skagerako sąsiauryje, ir kituose vandenyse – laimikis turėtų būti 
išskaičiuojamas iš žvejybai juose nustatytos kvotos.


