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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos žuvininkystės sektorius produkciją kiekvienais metais sudaro 6,4 milijonai tonų 
žuvies. Žuvininkystėje ir perdirbimo pramonėje dirba 350 000 darbuotojų. Tai parodo didelį 
šio sektoriaus įnašą į regionų ekonominę ir socialinę gerovę.

Kai kurios naujuose reglamentuose, susijusiuose su BŽP, kartu ir su EJRŽF, siūlomos 
priemonės gali pakenkti žvejams ir Europos pakrančių ir jūrų regionų vystymuisi. Mūsų
komitetas taip pat turi užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į atokiausių regionų, kuriems šie 
reglamentai labai svarbūs, ypatumus.

1. Reformos dalys, kurios galėtų pakenkti regionų vystymuisi

Pirmiausia nauja BŽP reforma turi užtikrinti realiai regionalizuotą vietos valdymą 
atsižvelgiant į laivynų, žvejybos įrankių ir žuvų išteklių skirtumus kiekvienoje šalyje ir 
žvejybos zonoje.

Vykdant BŽP taip pat turi būti paisoma valstybių narių teisių jų teritoriniuose vandenyse, 
išskirtinėse ekonominėse zonose ir greta esančiuose jūros dugnuose. Būtų dramatiška, jei 
vardan vienodų galimybių naudotis išskirtinėmis žvejybos zonomis išskirtinės ekonominės 
zonos būtų atvertos visiems laivynams, tiek priklausantiems, tiek nepriklausantiems Bendrijai.
Tai sugriautų saugotinas jūrų ekosistemas ir vietos žvejų bendruomenių ekonominį 
gyvybingumą.

Taip pat labai svarbu, kad nauja BŽP ilgam apsaugotų priekrančių ir tradicinės žvejybos 
interesus siekiant užtikrinti tausų išteklių naudojimą ir tvarias ekonomines ir socialines 
sąlygas.

Taip pat visuose Europos jūrų regionuose būtina užtikrinti klestinčią jų žuvininkystės 
sektoriaus ateitį vidutines trukmės ir ilguoju laikotarpiu – dėti pastangas atkuriant žuvų 
išteklius, nes tai būtina. Tačiau pastangos, kurias reikia dėti, nėra lygiai tokios pat Šiaurės 
jūros, Karibų, Viduržemio jūros ar Indijos vandenyno žvejų atveju. Jei Europos Komisija 
atskirai neatsižvelgs į kiekvieno baseino ypatumus ir į jo dydį, gali būti pakenkta visai 
žuvininkystės ateičiai. Pranešėjas visiškai pritaria tam, kad būtų siekiama tvarios 
žuvininkystės tikslų apsaugant ir atkuriant išteklius, nes jei bus toliau žvejojama tokiu pat 
tempu, iki 2050 m. komercinei žvejybai nebeliks jokių žuvų nei vėžiagyvių .

Neabejotinai peržvejojimas yra prasto žuvų išteklių valdymo padarinys. Bet dėl to taip pat 
kaltos valdžios institucijos. Todėl ištekliai neturi būti atkuriami žvejų sąskaita nei pakenkiant 
jūrų regionų vystymuisi. To reikia imtis kolektyviai. Todėl būtina pradėti taikyti 
kompensacijų schemas žvejybos sektoriaus darbuotojams, patiriantiems ekonominius ir 
socialinius išteklių atkūrimo planų, daugiamečio valdymo ir ekosistemų apsaugos priemonių 
padarinius. 
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Pranešėjas taip pat nesutinka su bandymais nustatyti žuvų išteklių nuosavybės teises taikant 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistemą. Ekonominės ir socialinės jūrų privatizavimo 
pasekmės būtų pražūtingos.

2. Atsižvelgimas į atokiausių regionų realijas

Akivaizdu, kad BŽP principai ir taisyklės nepritaikyti atokiausių regionų realijoms. Visuose 
reglamentuose, susijusiuose su žuvininkyste, reikia aiškiai paminėti 349 SESV straipsnį, kuris 
nepakankamai naudojamas Europos reglamentuose, ir ypač jį įgyvendinti. To ypač reikia, kad 
visuose atokiausiuose regionuose Sąjungos politika būtų taikoma nuosekliai. Komisija neturi 
pamiršti, kad, viena vertus, mes esame jūrų erdvėje, kuria dalijasi Sąjungos valstybės narės, ir 
kad, antra vertus, atokiausi regionai jūrų erdves dalijasi su AKR šalimis, kur yra kitokie žuvų 
ištekliai, kitokios žinios ir išteklių lygis, taip pat skiriasi ir žvejybos praktika. Todėl žvejybos 
praktikoms reikia taikyti diferencijuotą metodą atsižvelgiant į tai, ar žvejojama Šiaurės ar 
Pietų pusrutulyje.

Taip pat svarbu įsteigti patariamąjį atokiausių regionų komitetą, apimantį tris skirtingus 
geografinius pakomitečius. Tai yra diskriminacija, kad nuo tada, kai įsteigti regioniniai 
patariamieji komitetai, Komisija neįtraukė Indijos vandenyno ir Karibų atokiausių regionų. 
Šiame naujame atokiausiems regionams skirtame komitete turėtų būti leidžiama dalyvauti šio 
regiono valstybėms ir toje zonoje žvejojantiems Sąjungos žvejams. Šis komitetas padės 
Sąjungai įtvirtinti savo vaidmenį kuriant tarptautinę žuvininkystės valdyseną,  o to negalima 
pamiršti, nes atokiausių regionų ir užjūrio šalių ir teritorijų dėka ES yra didžiausia pasaulyje 
jūrų erdvė.

BŽP reforma taip pat turi užtikrinti, kad užjūrio regionų laivynams toliau būtų taikomos 
specialios taisyklės ir kad tose zonose, kur žuvų ištekliai gali padėti plėtotis šiam sektoriui, 
būtų leidžiama teikti pagalbą priekrantės žvejybos laivams atnaujinti ir modernizuoti, tą 
pagalbą atitinkamai diferencijuojant pagal pakrantes.

BŽP reforma taip pat turi užtikrinti, kad būtų palikta esminė finansinė priemonė – POSEI 
žuvininkystės programa ir kad ji būtų protingai susieta su EJRŽF.

PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės komitetą į savo pranešimą 
įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 a nurodomoji dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos 
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Sąjungos veikimo 349 straipsnį,

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 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, pakankamos žvejų 
pajamos, rinkų stabilumas, išteklių 
prieinamumas bei jų tiekimas vartotojams 
prieinama kaina. 

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Atokiausių regionų geografinė 
padėtis ir žuvininkystės sektoriaus 
savitumas šiuose regionuose lemia, kad 
bendra žuvininkystės politika ir su ja 
susijusios lėšos gali būti pritaikytos ir 
prisitaikyti prie tik šiems regionams, kurie 
labai skiriasi nuo likusios Europos 
Sąjungos dalies, būdingų savitumų, 
apribojimų, papildomų išlaidų ir tikrovės. 
Todėl reikėtų pasinaudoti 349 straipsniu, 
kad būtų pasiekti šių regionų tikslai ir 
užtikrintas jų žuvininkystės sektoriaus 
vystymasis siekiant tęstinumo, kadangi 
reglamentas nepritaikytas vienam ar 
keliems regionams.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Europos Sąjunga yra 1982 m. gruodžio 
10 d. Jungtinių Tautų jūrų teisės 
konvencijos (toliau–UNCLOS) 
Susitariančioji Šalis, ir yra ratifikavusi 
1995 m. rugpjūčio 4 d. Jungtinių Tautų 
susitarimą dėl 1982 m. gruodžio 10 d. 
Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos 
nuostatų, susijusių su vienos valstybės 
ribas viršijančių žuvų išteklių ir toli 
migruojančių žuvų išteklių apsauga ir 
valdymu, įgyvendinimo (JT susitarimas dėl 
žuvų išteklių). Be to, ji yra priėmusi 
1993 m. lapkričio 24 d. Jungtinių Tautų 
Maisto ir žemės ūkio organizacijos 
susitarimą dėl žvejybos laivų skatinimo 
laikytis tarptautinių apsaugos ir valdymo 
priemonių atviroje jūroje (toliau – FAO 
priemonių laikymosi susitarimas). Tose 
tarptautinėse priemonėse numatyti 
įpareigojimai dėl išsaugojimo, be kita ko, ir 
įpareigojimas imtis išsaugojimo bei 
valdymo priemonių, skirtų išlaikyti arba 
atkurti tokius jūrų išteklių dydžius, kad 
būtų galima taikyti didžiausio tausaus 
leidžiamo sužvejoti kiekio principą ir 
nacionalinei jurisdikcijai priklausančiose 
jūrų teritorijose, ir atviroje jūroje, ir tuo 
tikslu bendradarbiauti su kitomis 
valstybėmis narėmis, įpareigojimas plačiu 
mastu taikyti atsargumo principą žuvų 
išteklių išsaugojimui, valdymui ir 
naudojimui, įpareigojimas užtikrinti 
išsaugojimo ir valdymo priemonių 
suderinamumą, kai jūrų ištekliai susiję su 
skirtingoms jurisdikcijoms 
priklausančiomis jūrų teritorijomis, ir 
įpareigojimas tinkamai atsižvelgti į kitus 
teisėtus naudojimosi jūra būdus. Bendra 
žuvininkystės politika turėtų padėti 

(4) Europos Sąjunga yra 1982 m. gruodžio 
10 d. Jungtinių Tautų jūrų teisės 
konvencijos (toliau–UNCLOS) 
Susitariančioji Šalis, ir yra ratifikavusi 
1995 m. rugpjūčio 4 d. Jungtinių Tautų 
susitarimą dėl 1982 m. gruodžio 10 d. 
Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos 
nuostatų, susijusių su vienos valstybės 
ribas viršijančių žuvų išteklių ir toli 
migruojančių žuvų išteklių apsauga ir 
valdymu, įgyvendinimo (JT susitarimas dėl 
žuvų išteklių). Be to, ji yra priėmusi 
1993 m. lapkričio 24 d. Jungtinių Tautų 
Maisto ir žemės ūkio organizacijos 
susitarimą dėl žvejybos laivų skatinimo 
laikytis tarptautinių apsaugos ir valdymo 
priemonių atviroje jūroje (toliau – FAO 
priemonių laikymosi susitarimas). Tose 
tarptautinėse priemonėse numatyti 
įpareigojimai dėl išsaugojimo, be kita ko, ir 
įpareigojimas imtis išsaugojimo bei 
valdymo priemonių, skirtų išlaikyti arba 
atkurti tokius jūrų išteklių dydžius, kad 
būtų galima taikyti didžiausio tausaus 
leidžiamo sužvejoti kiekio principą ir 
nacionalinei jurisdikcijai priklausančiose 
jūrų teritorijose, ir atviroje jūroje, ir tuo 
tikslu bendradarbiauti su kitomis 
valstybėmis narėmis, įpareigojimas plačiu 
mastu taikyti atsargumo principą žuvų 
išteklių išsaugojimui, valdymui ir 
naudojimui, įpareigojimas užtikrinti 
išsaugojimo ir valdymo priemonių 
suderinamumą, kai jūrų ištekliai susiję su 
skirtingoms jurisdikcijoms 
priklausančiomis jūrų teritorijomis, ir 
įpareigojimas tinkamai atsižvelgti į kitus 
teisėtus naudojimosi jūra būdus. Todėl 
atokiausiems regionams skirto 
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Europos Sąjungai tinkamai įvykdyti savus 
šiose tarptautinėse priemonėse numatytus 
tarptautinius įsipareigojimus. Valstybės 
narės, priimdamos išsaugojimo ir valdymo 
priemones, kurias priimti joms suteikti 
įgaliojimai pagal bendra žuvininkystės 
politiką, turėtų veikti tokiu būdu, kuris 
visiškai atitinka tarptautinius išsaugojimo 
ir bendradarbiavimo įpareigojimus pagal 
minėtas tarptautines priemones.

Patariamojo komiteto, kurį sudaro trys 
pakomitečiai (Pietvakarių vandenų
pakomitetis, Pietvakarių Indijos 
vandenyno vandenų pakomitetis, Antilų 
salų ir Gvianos baseino vandenų 
pakomitetis), įsteigimas taip pat galėtų 
padėti siekti šių tikslų tarptautiniuose 
vandenyse, kur pernelyg intensyvi žvejyba 
ir neteisėta žvejyba tikrai yra tarptautinio 
lygmens problema. Jungtinių Tautų jūrų 
teisės konvencijos penktos dalies 66 
straipsnyje taip pat nurodoma valstybėms 
narėms laikytis atitinkamų nuostatų 
siekiant išsaugoti anadrominių rūšių 
išteklius. Bendra žuvininkystės politika 
turėtų padėti Europos Sąjungai tinkamai 
įvykdyti savus šiose tarptautinėse 
priemonėse numatytus tarptautinius 
įsipareigojimus. Valstybės narės, 
priimdamos išsaugojimo ir valdymo 
priemones, kurias priimti joms suteikti 
įgaliojimai pagal bendra žuvininkystės 
politiką, turėtų veikti tokiu būdu, kuris 
visiškai atitinka tarptautinius išsaugojimo 
ir bendradarbiavimo įpareigojimus pagal 
minėtas tarptautines priemones.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) 2010 m. surengtoje pasaulinėje 
Nagojos konferencijoje biologinės 
įvairovės tema Europos Sąjunga ir jos 
valstybės narės įsipareigojo kovoti su 
biologinės įvairovės mažėjimo problema. 
Buvo patvirtinta dešimtmečio strateginė 
pasaulio biologinės įvairovės apsaugos 
programa; žuvininkystės sektoriui keliami 
tokie tikslai: 1) tausus žuvų ir bestuburių 
gyvūnų išteklių valdymas ir naudojimas, 
taikant ekosistemų metodą, kad, vykdant 
visų išnykusių rūšių arba rūšių, kurioms 
kyla tokia grėsmė, atkūrimo priemones, 
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būtų išvengta pernelyg intensyvios 
žvejybos, ir vengiant neigiamo 
žuvininkystės poveikio pažeidžiamoms 
jūrų ekosistemoms; 2) tvarus 
akvakultūros zonų valdymas; 3) augalų, 
ūkinių ir naminių gyvūnų ir jų laukinių 
rūšių genetinės įvairovės išsaugojimas, 
kuo labiau mažinant jų genetinį nykimą; 
4) ne mažiau kaip 10 proc. pakrantės ir 
jūrų zonų apsaugos užtikrinimas iki 
2020 m.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Svarbu, kad bendra žuvininkystės 
politika būtų įgyvendinama vadovaujantis 
gero valdymo principais. Tie principai 
apima sprendimų priėmimą remiantis 

(10) Svarbu, kad bendra žuvininkystės 
politika būtų įgyvendinama vadovaujantis 
gero valdymo principais. Tie principai 
apima sprendimų priėmimą remiantis 
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patikimiausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, aktyvų suinteresuotųjų 
šalių dalyvavimą ir ilgalaikę perspektyvą. 
Bendros žuvininkystės politikos valdymo 
sėkmė priklauso ir nuo to, kaip aiškiai 
apibrėžta atsakomybė Sąjungos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis ir ar bendros žuvininkystės 
politikos priemonės abipusiai suderintos su 
kitų sričių Sąjungos politika.

patikimiausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, aktyvų suinteresuotųjų 
šalių dalyvavimą per atstovaujamąsias 
organizacijas nacionaliniu, regionų ir 
vietos lygmenimis apibrėžiant, 
įgyvendinant ir vertinant šią politiką ir 
ilgalaikę perspektyvą. Bendros 
žuvininkystės politikos valdymo sėkmė 
priklauso ir nuo to, kaip aiškiai apibrėžta 
atsakomybė Sąjungos, nacionaliniu, 
regioniniu ir vietos lygmenimis ir ar 
bendros žuvininkystės politikos priemonės 
abipusiai suderintos su kitų sričių Sąjungos 
politika.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Bendroje žuvininkystės politikoje 
turėtų būti atitinkamai nuodugniai 
atsižvelgiama į gyvūnų sveikatą, jų gerovę,
maisto ir pašarų saugą. 

(11) Bendroje žuvininkystės politikoje 
turėtų būti atitinkamai nuodugniai 
atsižvelgiama į gyvūnų sveikatą, tinkamą 
elgesį su jais, maisto ir pašarų saugą. 

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Įgyvendinant bendrą žuvininkystės 
politiką reikėtų atsižvelgti į sąveiką su 
kitais jūrų reikalais, sprendžiamais taikant 
integruotą jūrų politiką , pripažįstant, kad 
visi su Europos vandenynais ir jūromis 
susiję klausimai yra tarpusavyje susiję, 
įskaitant ir jūrų erdvės planavimą. Darna ir 
integracija turėtų būti užtikrinta valdant 
įvairių sektorių politiką Baltijos jūroje, 
Šiaurės jūroje, Keltų jūrose, Biskajos 
įlankoje ir Pirėnų pakrantėje, Viduržemio 

(12) Įgyvendinant bendrą žuvininkystės 
politiką reikėtų atsižvelgti į sąveiką su 
kitais jūrų reikalais, sprendžiamais taikant 
integruotą jūrų politiką , pripažįstant, kad 
visi su Europos teritorijos krantus 
skalaujančiais vandenynais ir jūromis 
susiję klausimai yra tarpusavyje susiję, 
įskaitant ir jūrų erdvės planavimą Darna ir 
integracija turėtų būti užtikrinta valdant 
įvairių sektorių politiką Atlanto 
vandenyne, Indijos vandenyne, Baltijos 
jūroje, Šiaurės jūroje, Keltų jūrose, 
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bei Juodosios jūrų baseinuose. Biskajos įlankoje ir Pirėnų pakrantėje, 
Viduržemio bei Juodosios jūrų baseinuose.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Vykdant integruotą jūrų politiką ir 
bendrą žuvininkystės politiką yra būtina 
pripažinti atokiausių regionų specifiką, 
ypač tų, kurie neturi žemyninio šelfo ir 
kurių ištekliai sutelkti žvejybos vietose ir 
povandeniniuose kalnuose. Šios 
nestabilios biogeografinės zonos, kaip ir 
prieiga prie jų, turi būti saugomos ir jos 
turi būti eksploatuojamos atsižvelgiant į 
jose esamus išteklius.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Jūrų biologiniai ištekliai aplink Azorų, 
Madeiros ir Kanarų salas turėtų būti ir 
toliau itin saugomi, nes jie padeda 
išsilaikyti tų salų vietos ekonomikai, turint 
omenyje tų salų struktūrinę, socialinę ir 
ekonominę padėtį. Todėl Azorų, Madeiros 
ir Kanarų salų uostuose įregistruotiems 
žvejybos laivams turėtų būti tebetaikomi 
tam tikros žvejybos veiklos tuose 
vandenyse apribojimai.

(15) Jūrų biologiniai ištekliai aplink 
atokiausius regionus turėtų būti ir toliau 
itin saugomi, nes jie padeda išsilaikyti tų 
salų vietos ekonomikai, turint omenyje tų 
salų struktūrinę, socialinę ir ekonominę 
padėtį. Todėl atokiausių regionų, kaip 
apibrėžta SESV 349 straipsnyje ir 
355 straipsnio 1 dalyje, uostuose 
įregistruotiems žvejybos laivams turėtų 
būti tebetaikomi tam tikros žvejybos 
veiklos tuose vandenyse apribojimai. 
Tačiau atokiausi regionai, kurie to 
pageidauja, turi ir toliau turėti jiems 
suteiktą galimybę sudarant susitarimus 
leisti kaimyninių trečiųjų šalių laivams 
žvejoti jų teritoriniuose vandenyse su 
sąlyga, kad visas sužvejotas laimikis būtų 
iškraunamas jų uostuose.
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Reikia atkreipti ypatingą dėmesį į 
Baltijos jūros laukinių lašišų apsaugą. 
Tarptautinė jūrų tyrinėjimo taryba 
(TJTT) mano, kad laukinių lašišų išteklių 
lygis nėra tvarus. Pasak TJTT, reikia, kad 
reguliuojant lašišų atsargas būtų 
remiamasi populiacijos padėties vertinimu 
kiekviename vandens telkinyje. Jos 
nuomone, dėl žvejybos jūroje, kurią 
vykdant populiacijos nediferencijuojamos, 
yra žymiai sunkiau lašišoms vėl patekti į 
jų kilmės upės neršto vietas. Atkurti 
dideles laukinių lašišų atsargas yra taip 
pat labai svarbu retai apgyvendintuose 
šiaurės Europos regionuose, kadangi 
laukinė lašiša yra labai svarbus išteklius 
šiaurinių upių baseinų gyventojams ir 
regiono ekonomikai.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Tikslo tausiai naudoti jūrų biologinius 
išteklius galima siekti efektyviau, žvejybos 
valdymui taikant daugiametes priemones –
visų pirma parengiant daugiamečius 
planus, kuriuose būtų atsižvelgta į įvairių 
žvejybos rūšių specifiškumą.

(16) Tikslo tausiai naudoti jūrų biologinius 
išteklius galima siekti efektyviau, žvejybos 
valdymui taikant daugiametes priemones –
visų pirma parengiant daugiamečius 
planus, kuriuose būtų atsižvelgta į įvairių 
jūrų baseinų ir įvairių žvejybos rūšių 
specifiškumą.

Pakeitimas 14
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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
rengiant informuotumo didinimo 
kampanijas užkirsti kelią šiuo metu
didelio sužvejojamų nepageidaujamų žuvų
kiekio ir į jūrą išmetamų žuvų kiekio 
susidarymui kuo labiau jį sumažinti. 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 ir 
planuotai įgyvendinamas įpareigojimas 
užtikrinti, kad visos valdomų išteklių 
žuvys, sužvejotos vykdant žvejybos veiklą 
Europos Sąjungos vandenyse arba Europos 
Sąjungos žvejybos laivais, būtų 
iškraunamos.

Pagrindimas

Žuvų išmetimo į jūrą nutraukimas, kurį įgyvendinant reikėtų atsižvelgti į įvairių žvejybos 
rūšių specifiką, turėtų būti vykdomas laipsniškai, planuotai ir per pakankamą laiką.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Atsižvelgiant į netvirtą žuvininkystės 
sektoriaus ekonominę padėtį ir tam tikrų
pakrantės bendruomenių priklausomybę 
nuo žvejybos veiklos, būtina užtikrinti 
santykinį žvejybos veiklos stabilumą 
paskirstant žvejybos galimybes valstybėms 
narėms paskirstant taip, kad kiekvienai 
tektų iš anksto numatyta išteklių dalis.

(22) Atsižvelgiant į netvirtą žuvininkystės 
sektoriaus ekonominę padėtį ir gausių
pakrantės ir salų bendruomenių 
priklausomybę nuo žvejybos veiklos, 
būtina peržiūrėti santykinio stabilumo 
sąvoką ir užtikrinti žvejybos veiklos 
stabilumą, taip pat šio sektoriaus ir nuo jo 
priklausančių regionų socialinį ir 
ekonominį gyvybingumą žvejybos 
galimybes valstybėms narėms paskirstant 
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taip, kad kiekvienai tektų iš anksto 
numatyta išteklių dalis, ir atsižvelgiant į 
jos turimus žvejybos pajėgumus.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Valstybės narės turėtų galėti priimti 
išsaugojimo ir technines priemones 
bendros žuvininkystės politikai 
įgyvendinti, kad taikant šią politiką būtų 
geriau atsižvelgiama į individualias 
žvejybos realijas bei ypatumus ir kad ši 
politika būtų labiau remiama.

(26) Valstybės narės turėtų galėti priimti 
išsaugojimo ir technines priemones 
bendros žuvininkystės politikai 
įgyvendinti, kad taikant šią politiką būtų 
geriau atsižvelgiama į įvairių jūrų baseinų 
ir įvairių žvejybos rūšių individualias 
žvejybos realijas bei ypatumus ir kad ši 
politika būtų labiau remiama.

Pakeitimas 17

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 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 

(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, savanoriškai 
pritaikyta kiekvienoje valstybėje narėje ir
taikoma visiems 15 metrų arba ilgesniems 
laivams ir visiems kitiems traukiamaisiais 
žvejybos įrankiais žvejojantiems laivams. 
Valstybės narės gali nuspręsti laivams, 
kurių ilgis iki 15 metrų ir kurie nenaudoja 
traukiamųjų žvejybos įrankių, netaikyti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemos. Šia sistema turėtų būti 
prisidedama prie laivynų pajėgumų 
pritaikymo, kai nustatoma, kad ištekliai 
yra pereikvoti, ir geresnių ūkinės veiklos 
rezultatų, kartu sukuriant teisiniu atžvilgiu 
saugias ir išimtines žvejybos koncesijas, 
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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.

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.

Pakeitimas 18

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 
perleidžiamos arba išnuomojamos 
atsižvelgiant į kiekvienoje valstybėje 
narėje nustatytą sistemą, 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.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

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 perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų sistema savanorišku 
pagrindu taikoma valstybių narių. 
Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistema 
turėtų apimti tuos žuvų išteklius, kurių 
žvejybos galimybės yra paskirtos.
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31a) Atsižvelgiant į tai, kad atokiausiuose 
regionuose žvejyba yra daugiausia tik 
smulkaus pobūdžio, reikia, kad 
kompetentingos regiono institucijos 
numatytų atitinkamą pajėgumų valdymo 
sistemą, skirtą laivams, kurie registruoti 
šių regionų uoste.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) Valstybės narės, remdamosi Europos 
Sąjungos programa, turėtų tvarkyti 
surinktus duomenis ir leisti jais naudotis 
galutiniams mokslinių duomenų 
vartotojams. Be to, valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti tarpusavyje ir derinti 
duomenų rinkimo veiklą. Prireikus 
valstybės narės turėtų bendradarbiauti ir su 
trečiosiomis tos pačios jūros baseino 
šalimis duomenų rinkimo srityje.

(36) Valstybės narės, remdamosi Europos 
Sąjungos programa, turėtų tvarkyti 
surinktus duomenis ir leisti jais naudotis 
galutiniams mokslinių duomenų 
vartotojams. Be to, valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti tarpusavyje ir derinti 
duomenų rinkimo veiklą. Prireikus 
valstybės narės turėtų bendradarbiauti ir su 
trečiosiomis tos pačios jūros baseino 
šalimis duomenų rinkimo srityje, jei 
įmanoma specialiai tam įsteigtoje 
regioninėje institucijoje.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) Į politiką orientuotas žuvininkystės 
mokslas turėtų būti paremtas nacionaliniu 
lygmeniu priimtomis žuvininkystės 
mokslinių duomenų rinkimo, mokslinių 

(37) Žuvininkystės mokslas turėtų būti 
paremtas nacionaliniu lygmeniu priimtomis 
žuvininkystės mokslinių duomenų rinkimo, 
mokslinių tyrimų ir naujovių diegimo 
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tyrimų ir naujovių diegimo programomis, 
suderintomis su kitomis valstybėmis 
narėmis, ir Europos Sąjungos mokslinių 
tyrimų bei inovacijų pagrindų 
priemonėmis.

programomis, suderintomis su kitomis 
valstybėmis narėmis, ir Europos Sąjungos 
mokslinių tyrimų bei inovacijų pagrindų 
priemonėmis, taip pat padidintais 
Sąjungos žmogiškaisiais ištekliais, 
susijusiais su ekspertize ir finansine 
parama.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) Europos Sąjunga turėtų tarptautiniu 
mastu populiarinti bendros žuvininkystės 
politikos tikslus. Todėl Sąjunga turėtų 
stengtis pagerinti regioninių ir tarptautinių 
organizacijų veiklos rezultatus tarptautinių 
žuvų išteklių išsaugojimo ir valdymo 
srityje, remdama mokslu pagrįstą 
sprendimų priėmimą ir geresnį taisyklių 
laikymąsi, didesnį skaidrumą bei 
suinteresuotųjų šalių dalyvavimą ir 
kovodama su neteisėta, nedeklaruojama ir 
nereglamentuojama (NNN) žvejybos 
veikla. 

(38) Europos Sąjunga turėtų tarptautiniu 
mastu populiarinti bendros žuvininkystės 
politikos tikslus. Todėl Sąjunga turėtų 
stengtis pagerinti regioninių ir tarptautinių 
organizacijų veiklos rezultatus tarptautinių 
žuvų išteklių išsaugojimo ir valdymo 
srityje, remdama mokslu pagrįstą 
sprendimų priėmimą, geresnį taisyklių 
laikymąsi bei didesnį skaidrumą, 
užtikrindama veiksmingą suinteresuotųjų 
šalių dalyvavimą ir kovodama su neteisėta, 
nedeklaruojama ir nereglamentuojama 
(NNN) žvejybos veikla.  

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) Su trečiosiomis šalimis sudarytais 
tausios žvejybos susitarimais turėtų būti 
užtikrinama, kad Europos Sąjungos 
žvejybos veikla trečiųjų šalių vandenyse 
būtų grindžiama geriausiomis turimomis 
mokslinėmis rekomendacijomis, 
užtikrinant tausų jūrų biologinių išteklių 
naudojimą. Tie susitarimai, pagal kuriuos 
už Sąjungos finansinį įnašą suteikiamos 
išteklių naudojimo teisės, turėtų padėti 

(39) Su trečiosiomis šalimis sudarytais 
tausios žvejybos susitarimais turėtų būti 
užtikrinama, kad Europos Sąjungos 
žvejybos veikla trečiųjų šalių vandenyse 
būtų grindžiama geriausiomis turimomis 
mokslinėmis rekomendacijomis, 
užtikrinant tausų jūrų biologinių išteklių 
naudojimą. Tie susitarimai, pagal kuriuos 
už Sąjungos finansinį įnašą suteikiamos 
išteklių naudojimo teisės, turėtų padėti 
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sukurti aukštos kokybės valdymo sistemą, 
garantuojančią, visų pirma, veiksmingas 
stebėsenos, kontrolės ir priežiūros 
priemones.

sukurti aukštos kokybės valdymo sistemą, 
garantuojančią, visų pirma, veiksmingas 
stebėsenos, kontrolės ir priežiūros 
priemones. Dėl Sąjungos laivų žvejybos 
veiklos, vykdomos laikantis šių 
susitarimų, neturėtų sumažėti šalių, su 
kuriomis šie susitarimai yra pasirašyti, 
žvejų vykdomos žvejybos mastas ir šie 
žvejai neturėtų nuskursti.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
39 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39a) Reikia, kad Sąjunga, sudarydama 
tvarios žvejybos susitarimus su 
trečiosiomis šalimis, kurios priklauso tam 
pačiam jūros baseinui kaip ir atokiausias 
regionas, užtikrina teisingą išteklių 
paskirstymą, skatindama žvejybos 
sektoriaus plėtrą šiuose regionuose.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
41 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41a) Reikėtų užtikrinti visos 
konsultacijos dėl žvejybos, vykdomos tarp 
Sąjungos ir kaimyninių trečiųjų šalių, 
vyktų sklandžiai siekiant vykdyti mainus ir 
paskirstyti žvejybos galimybes arba 
laivams suteikti prieigą prie savo 
vandenų.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) Būtina padidinti Sąjungos 
žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus 
konkurencingumą, raginti supaprastinti 
tvarką siekiant pagerinti gamybos valdymą 
sektoriuje ir jo rinkodaros veiklą; bendru 
žuvininkystės ir akvakultūros produktų 
rinkos organizavimu turėtų būti 
užtikrinamos vienodos sąlygos visiems 
žuvininkystės ir akvakultūros produktams, 
kuriais prekiaujama Europos Sąjungoje, 
suteikiama geresnė galimybė vartotojams 
rinktis remiantis informacija, remiamas 
atsakingas vartojimas ir gerinamos 
ekonominės žinios ir supratimas apie 
Europos Sąjungos rinkas visoje tiekimo 
grandinėje.

(47) Būtina padidinti Sąjungos 
žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus 
konkurencingumą, raginti supaprastinti 
tvarką siekiant pagerinti gamybos valdymą 
sektoriuje ir jo rinkodaros veiklą siekiant, 
kad mainai su trečiosiomis šalimis būtų 
abipusiai, kad Sąjungos rinkoje visiems 
būtų užtikrintos vienodos sąlygos ne tik 
žvejybos tvarumo, bet ir sveikatos 
kontrolės atžvilgiu;  bendru žvejybos ir 
akvakultūros produktų rinkos 
organizavimu turėtų būti užtikrinamos 
vienodos sąlygos visiems žvejybos ir 
akvakultūros produktams, kuriais 
prekiaujama, šie produktai turėtų būti 
Europos Sąjungos ar trečiųjų šalių kilmės 
produktai, minėtu organizavimu taip pat 
suteikiama geresnė galimybė vartotojams 
rinktis remiantis informacija, remiamas 
atsakingas vartojimas ir gerinamos 
ekonominės žinios ir supratimas apie 
Europos Sąjungos rinkas visoje tiekimo 
grandinėje. Reikėtų, kad bendro 
žuvininkystės ir akvakultūros produktų 
rinkų organizavimo nuostatomis būtų 
sąlygojamas žuvininkystės ir akvakultūros 
produktų importas laikantis tarptautiniu 
mastu pripažintų socialinių ir 
aplinkosaugos standartų.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) Bendras rinkos organizavimas turėtų 
būti įgyvendinamas laikantis Sąjungos 
tarptautinių įsipareigojimų, ypač susijusių 
su Pasaulio prekybos organizacijos 
nuostatomis. Kad bendra žuvininkystės 
politika būtų sėkminga, būtina veiksminga 
kontrolės, tikrinimo ir vykdymo 

(48) Kad bendra žuvininkystės politika 
būtų sėkminga, būtina veiksminga 
kontrolės, tikrinimo ir vykdymo 
užtikrinimo sistema, įskaitant kovą su 
neteisėta, nedeklaruojama ir 
nereglamentuojama (NNN) žvejybos 
veikla. Turėtų būti sukurta tokia Sąjungos 
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užtikrinimo sistema, įskaitant kovą su 
neteisėta, nedeklaruojama ir 
nereglamentuojama (NNN) žvejybos 
veikla. Turėtų būti sukurta tokia Sąjungos 
kontrolės, tikrinimo ir vykdymo 
užtikrinimo sistema, kuri garantuotų 
bendros žuvininkystės politikos taisyklių 
laikymąsi.

kontrolės, tikrinimo ir vykdymo 
užtikrinimo sistema, kuri garantuotų 
bendros žuvininkystės politikos taisyklių 
laikymąsi.

Pakeitimas 29

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 naujas 
patariamąsias tarybas ir pakoreguoti jau 
egzistuojančių patariamųjų tarybų 
kompetencijos zonas, visų pirma 
atsižvelgiant į Juodosios jūros ir 
atokiausių regionų ypatybes. 
Patariamosios tarybos turėtų būti įsteigtos 
visiems jūrų baseinams.

Pakeitimas 30

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 garantuotų ilgalaikes tausias 
ekologines, ekonomines ir socialines 
sąlygas, kurios prisidėtų prie socialinės 
apsaugos, užimtumo, įvairių Sąjungos 
regionų žvejų ir žvejų bendruomenių 
saugumo, žvejybos ir akvakultūros 
sektoriaus konkurencingumo, taip pat 
prie geresnio ir kokybiškesnio aprūpinimo
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maistu.

Pakeitimas 31

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 
dydžiai viršytų dydžius, kuriems jau 
galima taikyti didžiausio tausaus leidžiamo 
sužvejoti kiekio principą.

2. Pagal bendrą žuvininkystės politiką 
žuvininkystės valdymui taikomas 
atsargumo metodas ir siekiama užtikrinti, 
jog gyvieji jūrų biologiniai ištekliai būtų 
naudojami taip, kad iki 2017 m. atkurti ir 
išlaikyti žvejojamų rūšių populiacijų 
dydžiai viršytų dydžius, kuriems jau 
galima taikyti didžiausio tausaus leidžiamo 
sužvejoti kiekio principą.

Pakeitimas 32

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 valdymui taikomas 
ekosisteminis metodas, kaip pagrindinis 
principas siekiant užtikrinti žvejybos
tvarumą ir nuolat saugoti jūrų biologinę 
įvairovę ir vandenų ekologinį tvarumą 
pagal turimus išteklius, ir siekiant visiems 
suteikti vienodas galimybes bei sumažinti 
žvejybos veiklos poveikį jūrų ekosistemai.

Pakeitimas 33

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Turėtų būti įmanoma naudotis 
sukaupta profesine patirtimi ir žvejybos 



AD\905615LT.doc 21/38 PE489.430v02-00

LT

zonos tradicijomis, kad būtų sukurtos 
naujos specializacijos, siekiant tvarios 
plėtros ir šių zonų gyvenimo kokybės 
pagerinimo ir į šia veiklos sritį pritraukti 
jaunimą.

Pakeitimas 34

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Pagal bendrą žuvininkystės politiką 
skatinamas regioninis požiūris, kad 
valstybės narės galėtų parengti ir 
įgyvendinti valdymo planus.

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 socialiniu, ekonominiu 
ir aplinkos požiūriu veiksmingai ir tausiai
žvejybos veiklai, vystant ekonomiškai 
perspektyvų ir konkurencingą žvejybos 
sektorių atsižvelgiant į poreikį užtikrinti 
šio sektoriaus ateitį ir vykdant žvejybos ir 
akvakultūros produktų mainus su 
trečiosiomis šalimis užtikrinant 
konkurencijos pusiausvyros sąlygas;

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 3 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) padėti užtikrinti tinkamą nuo žvejybos 
veiklos priklausomų bendruomenių 

d) padėti užtikrinti tinkamą nuo žvejybos 
veiklos priklausomų bendruomenių 
gyvenimo lygį ir pakankamas pajamas
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gyvenimo lygį; atsižvelgiant į sunkumus, kylančius dėl 
ekonominių, socialinių ir geografinių 
suvaržymų pvz., dėl izoliuotumo ir 
atokiausios padėties;

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 3 straipsnio pirmos pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) pripažinti pakrančių ir smulkiosios 
žvejybos bei kiaukutinių kultūrų svarbą 
siekiant įtvirtinti populiacijas, kurti turtą 
ir tvirtai nustatyti įgyvendinamą veiklos 
modelį.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 4 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) aiškiu Sąjungos, valstybių narių, regionų 
ir vietos lygmens atsakomybės nustatymu;

a) aiškiu Sąjungos, valstybių narių, regionų 
ir vietos lygmens atsakomybės nustatymu
siekiant užtikrinti vietos lygmens 
decentralizuotą valdymą, pagal kurį būtų 
atsižvelgiama į kiekvienos šalies, 
kiekvienos žvejybos zonos, kiekvieno 
laivyno ir atskirų žvejybos išteklių 
specifiką ir realybę kartu užtikrinant, kad 
visuomet būtų siekiama daugiapakopio 
vertikalaus valdymo;

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 4 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) patikimiausiomis mokslinėmis b) patikimiausiomis mokslinėmis 
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rekomendacijomis grindžiamų priemonių 
nustatymu;

rekomendacijomis grindžiamų priemonių 
nustatymu, jei yra poreikis, numatant 
laipsniškumą ir nustatant pereinamuosius 
laikotarpius;

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, ypač 
kreipiantis į patariamąsias tarybas,
dalyvavimu visais etapais, nuo priemonių 
sumanymo iki įgyvendinimo ir įvertinimo;

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 5 straipsnio pirmos pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

–Europos Sąjungos vandenys – vandenys, į 
kuriuos valstybės narės turi suverenias 
teises arba kurie priklauso jų jurisdikcijai, 
išskyrus vandenis greta Sutarties II priede 
išvardytų teritorijų;

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 5 straipsnio pirmos pastraipos 20 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

–pakrančių ir smulkioji žvejyba – žvejyba, 
kuria užsiima laivai, kurių ilgis mažesnis 
už 15 m. arba laivai, kuriais jūroje 
žvejojama mažiau nei 24 valandas;
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Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungos žvejybos laivai turi vienodas 
galimybes naudotis visais Sąjungos 
vandenimis, išskyrus nurodytuosius šio 
straipsnio 2 ir 3 dalyse, ir juose esančiais 
ištekliais, taikant pagal III skyriaus 
nuostatas priimtas priemones. 

1. Sąjungos žvejybos laivai turi vienodas 
galimybes naudotis visais Sąjungos 
vandenimis, išskyrus nurodytuosius šio 
straipsnio 2 ir 3 dalyse bei atokiausių 
regionų vandenis, kaip jie apibrėžti 
Sutarties 349 straipsnyje, ir juose esančiais 
ištekliais, taikant pagal III skyriaus 
nuostatas priimtas priemones.  

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
II dalies 6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Vandenyse, esančiuose iki 100 jūrmylių 
atstumu nuo bazinių linijų ir žvejybos vietų 
ir povandeninių kalnų zonose už 100 
jūrmylių nuo visų Sąjungos atokiausių 
regionų, susijusios valstybės narės gali 
nuspręsti nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 
2022 m. gruodžio 31 d. leisti žvejoti tik 
minėtų regionų uostuose registruotiems 
laivams. Prieigos Sąjungos laivams, kurie 
gali įrodyti, kad tradiciškai žvejoja šiuose 
vandenyse, išlaikymas priklauso nuo žuvų 
išteklių tvarumo. Valstybės narės praneša 
Komisijai apie pagal šią dalį nustatytus 
apribojimus.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies II antraštinės dalies 9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Daugiamečių planų, kuriuose būtų 1. Daugiamečių planų, kuriuose būtų 
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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. 

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. Šiuose planuose atsižvelgiama 
į būtinų apsaugos priemonių socialinius ir 
ekonominius aspektus ir numatomos 
kompensacijos žvejams bei vietos 
įmonėms, kad nebūtų pakenkta pakrančių 
ir jūrų regionų vystymuisi.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies II antraštinės 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. Daugiamečiai planai grindžiami 
geriausiais turimais moksliniais 
duomenimis ir juose taikomas atsargumo 
principas, kai moksliniu požiūriu trūksta
duomenų bei vertinimo metodų, 
atsižvelgiant į visas kiekybines duomenų
nepatikimumo priežastis.

Pagrindimas

Neturint geriausių mokslinių duomenų, daugiamečiai planai turėtų būti grindžiami tik 
atsargumo principu.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies II antraštinės dalies 9 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Nustatant ir įgyvendinant 
daugiamečius planus atsižvelgiama į 
poreikį laipsniškai atlikti reikalingus 
pritaikymus vengiant nustatyti labai 
trumpus terminus, išskyrus skubos 
atvejus, ir prieš tai parengti socialinio bei 
ekonominio poveikio tyrimą, prie kurio 
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gali prisidėti susiję subjektai.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies II antraštinės 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 siektų dydžius, kuriems jau galima 
taikyti didžiausio tausaus leidžiamo 
sužvejoti kiekio principą, daugiamečiuose 
planuose turi būti numatytos atsargumo 
priemonės, užtikrinančios panašų susijusių 
išteklių išsaugojimo lygį.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies II antraštinės dalies 11 straipsnio pirmos dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tikslus kiekybinių tikslų įgyvendinimo 
tvarkaraštis;

d) tikslus ir realistiškas kiekybinių tikslų 
įgyvendinimo tvarkaraštis;

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies II antraštinės dalies 11 straipsnio pirmos dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

g) konkrečios priemonės ir tikslai, susiję su 
anadrominių ir katadrominių rūšių žuvų 
gyvenimo ciklo dalimi, praleista gėluose 
vandenyse; specialios priemonės, kuriomis 
siekiama apibrėžti anadrominių rūšių 
tvarią žvejybą pagal atskirus išteklius;
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Pagrindimas

Anadrominių rūšių žvejyba, neišskiriant rūšių, nėra selektyvi ir todėl ypatingas dėmesys turi 
būti skiriamas šios žvejybos ribojimui ir priemonėms, kuriomis taikant BŽP galima užtikrinti 
įvairių išteklių gyvybingumą.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies II antraštinės dalies 11 straipsnio pirmos dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) priemonės, skirtos taikymo srities 
socialinėms ir ekonominėms pasekmėms 
sušvelninti.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies II antraštinės dalies 11 straipsnio pirmos dalies j a punktas(naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) priemonės, taikomos reaguojant į 
nenumatytus atvejus.

Pagrindimas

Regiono biologinių išteklių valdymas gali kisti per pakankamai trumpą laiką, tiek gerąja, tiek 
blogąja linkme. Tai patvirtina esama regionų patirtis, susijusi su daugiamečiais planais, kurie 
dėl šiuo metu taikomų griežtų taisyklių nėra pritaikyti prie išteklių padėties ir jų panaudojimo 
galimybių.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies II antraštinės dalies 14 straipsnio pirmos dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) atkreipti dėmesį į šių priemonių 
taikymo socialines ir ekonomines 
pasekmes.
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Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies III antraštinės dalies I skyriaus 17 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal daugiamečius planus priimamos 
išteklių išsaugojimo priemonės

Išsaugojimo priemonės ir techninės 
regiono lygmeniu parengtos priemonės

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies III antraštinės dalies I skyriaus 17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybėms narėms, pasitarus su už 
žuvininkystės valdymą atsakingomis 
regionų institucijomis, leidžiama pagal 9, 
10 ir 11 straipsnius parengtuose 
daugiamečiuose planuose parengti,
palaikant glaudžius ryšius su
patariamosiomis tarnybomis, su tais 
planais suderinamas priemones, kuriomis 
nustatomos su jų vėliava plaukiojantiems 
laivams taikomos išsaugojimo priemonės, 
susijusios su Sąjungos vandenų ištekliais, 
kurių žvejybos galimybės toms valstybėms 
narėms paskirtos.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies III antraštinės dalies I skyriaus 17 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) skatintų atsižvelgti į regiono 
patariamųjų tarybų pateiktus pasiūlymus.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies III antraštinės dalies I skyriaus 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,
atsižvelgiant į regioninių patariamųjų 
tarybų pasiūlymus, jei valstybės narės, 
kurioms leista imtis priemonių pagal 
17 straipsnį, nepraneša Komisijai apie tas 
priemones per daugiamečiame plane 
nustatytą laikotarpį.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies III antraštinės dalies I skyriaus 20 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Komisija pagal 55 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius teisės aktus, kuriais, 
atsižvelgiant į regioninių patariamųjų 
tarybų pasiūlymus, nustatomos 
daugiamečiame plane numatytai žvejybai 
taikomos išteklių išsaugojimo priemonės, 
jei

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies III antraštinės dalies I skyriaus 20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijos priimtomis išsaugojimo 
priemonėmis siekiama užtikrinti, kad būtų 
įvykdyti daugiamečiame plane nustatyti 
tikslai ir tiksliniai rodikliai. Komisijai 
priėmus deleguotąjį teisės aktą, valstybių 
narių priemonės nustoja galioti.

3. Komisijos priimtomis išsaugojimo 
priemonėmis, kurios nustatomos pasitarus 
su atitinkamomis regionų institucijomis, 
atsakingomis už žuvininkystės valdymą,
siekiama užtikrinti, kad būtų įvykdyti 
daugiamečiame plane nustatyti tikslai ir 
tiksliniai rodikliai. Komisijai priėmus 
deleguotąjį teisės aktą, valstybių narių 
priemonės, nesuderinamos su tikslų 
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siekimu arba tam netinkamos, nustoja 
galioti.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies III antraštinės dalies II skyriaus 21 straipsnio įžanginis sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies III antraštinės dalies II skyriaus 21 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) skatintų atsižvelgti į regiono 
patariamųjų tarybų pateiktus pasiūlymus.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies III antraštinės dalies II skyriaus 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 

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
55 straipsnį priimti deleguotuosius teisės 
aktus, kuriuose, atsižvelgiant į regioninių 
patariamųjų tarybų pasiūlymus, būtų 
nustatytos techninių priemonių sistemoje 
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leista imtis priemonių pagal 21 straipsnį, 
nepraneša Komisijai apie tas priemones per 
tris mėnesius nuo techninių priemonių 
sistemos įsigaliojimo. 

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

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies III antraštinės dalies II skyriaus 24 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies III antraštinės dalies II skyriaus 24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Komisijos priimtomis techninėmis 
priemonėmis, kurios nustatomos pasitarus 
su atitinkamomis regionų institucijomis, 
atsakingomis už žuvininkystės valdymą,
siekiama užtikrinti, kad būtų įvykdyti 
techninių priemonių sistemos tikslai. 
Komisijai priėmus deleguotąjį teisės aktą, 
valstybių narių priemonės, nesuderinamos 
su tikslų siekimu arba tam netinkamos,
nustoja galioti.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies IV antraštinės dalies 26 straipsnio pavadinimas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybių narių priemonės, taikomos 12 
jūrmylių zonoje

Valstybių narių priemonės, taikomos 12 
jūrmylių zonoje ir 100 jūrmylių zonoje 
aplink atokiausius regionus.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies IV antraštinės dalies 26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybė narė gali imtis 
nediskriminuojančių žuvų išteklių 
išsaugojimo ir valdymo priemonių ir 
mažinti žvejybos poveikį jūros ekosistemų 
išsaugojimui 12 jūrmylių nuo jos bazinių 
linijų zonoje ir 100 jūrmylių zonoje aplink 
atokiausius regionus jų išskirtinės 
ekonominės zonos ribose, jei Europos 
Sąjunga dar nėra priėmusi specialiai tam 
rajonui skirtų išsaugojimo ir valdymo 
priemonių.  Valstybės narės priemonės turi 
būti suderinamos su 2 ir 3 straipsnyje 
nustatytais tikslais ir ne mažiau griežtos nei 
galiojančiuose Europos Sąjungos teisės 
aktuose nustatytos priemonės.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
IV dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Pagrindimas

Panaikinus perleidžiamąsias žvejybos koncesijas įdiegiama nauja 16 straipsnio dalis, kurioje 
nustatoma, kad kiekviena valstybė narė nusprendžia, kaip galėtų būti paskirstytos jai 
paskirtos žvejybos galimybės. Taip pageidaujančiai valstybei narei suteikiama galimybė 
įdiegti perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistemą.
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Pakeitimas 68

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 prireikus nustato 
priemones savo laivynų žvejybos 
pajėgumui reguliuoti, kad būtų pasiekta 
pastovi ir ilgalaikė tų laivynų žvejybos 
pajėgumų ir žvejybos galimybių 
pusiausvyra.

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
IV dalies 34 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 70

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.

Išbraukta.
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Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
VII dalies I antraštinės 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 regionų, 
patariamųjų tarybų bei atitinkamų už 
žuvininkystę atsakingų regionų institucijų 
nuomonėmis, siekiant užtikrinti, jog būtų 
išlaikyti arba atkurti žuvų išteklių dydžiai, 
kurie viršija dydžius, kuriems jau galima 
taikyti didžiausio tausaus leidžiamo 
sužvejoti kiekio principą, ir būtų tinkamai 
atsižvelgiama į regionų, patariamųjų 
tarybų bei atitinkamų už žuvininkystę 
atsakingų regionų institucijų poziciją, 
kuri būtų tinkamai išreikšta.

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
VII dalies II antraštinės dalies 41 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Sąjungos žvejybos laivai gali žvejoti tik 
leidžiamo sužvejoti kiekio, kurį nustato 
trečioji šalis, kaip nurodyta Jungtinių Tautų 
jūrų teisės konvencijos 62 straipsnio 
2 dalyje, ir kuris nustatomas remiantis 
patikimiausia moksline informacija ir 
atitinkama informacija apie bendras 
konkrečių išteklių žvejybos pastangas, 
kuria keičiasi Sąjunga ir atitinkama trečioji 
šalis, perviršį, siekiant užtikrinti, kad 
žuvininkystės išteklių dydžiai ir toliau 
viršytų dydžius, kuriems jau galima taikyti 
didžiausio tausaus leidžiamo sužvejoti 
kiekio principą, ir siekiant trečiosios šalies 
arba šalių, susijusių su šiais susitarimais, 
žvejams užtikrinti, kad nebūtų sumažinti 
žvejybos pajėgumai.  
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Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
XII dalies 52 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Patariamoji taryba, kuri bus sukurta 
atokiausiems regionams suskirstyta į tris 
dalis: didžiąją Karibų dalį, į kurią įeina 
Gvadelupa, Martinika ir Gviana; Indijos 
vandenyno pietvakarinę dalį, apimančią 
Reunjoną ir Majotą, taip pat 
Makaronezijos dalį, į kurią įeina Kanarų 
salos, Azorų salos ir Madeira.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
XII dalies 52 straipsnio 53 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) pateikti Komisijai rekomendacijas ir 
pasiūlymus dėl jos ginamos pozicijos 
RŽVO. 

Pakeitimas 75

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 per tinkamą 
laikotarpį atsiliepia į kiekvieną pagal šio 
straipsnio 1 dalį gautą rekomendaciją, 
pasiūlymą arba informaciją ir atsižvelgia į 
regioninių konsultacinių tarybų 
rekomendacijas dėl sprendimų priėmimo.
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Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
XII dalies 53 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija, nusprendusi imtis su 
patariamąja taryba susijusių naujų priemonių 
arba nustatyti žvejybos baseinui, kuriam 
įsteigta tokia taryba, taikomas taisykles, iš 
anksto teiraujasi patariamosios tarybos 
nuomonės.

Pakeitimas 77

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 didžiąja dalimi
sudaro organizacijos, atstovaujančios 
žuvininkystės veiklos vykdytojus, ir taip 
pat apima aplinkos ir biologinės įvairovės 
apsaugos organizacijas ir kitas interesų 
grupes, susijusias su bendra žuvininkystės
politika, ir žiočių ir natūralių vandens 
telkinių apsaugos asociacijas, o stebėtojo 
statusas gali būti suteiktas trečiosioms 
šalims arba organizacijoms, 
atstovaujančioms atitinkamo jūrų baseino 
trečiosios šalies žvejybos sektoriui.

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 stulpelio 5 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pietvakarių vandenys Pietvakarių vandenys, pietvakarių Indijos 
vandenyno vandenys ir Antilų salų bei 
Gvianos vandenys
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Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 stulpelio 5 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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)

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 Indijos 
vandenyno vandenys ir Antilų salų bei 
Gvianos vandenys.
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