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Pakeitimas 63
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Vykdant bendrą žuvininkystės 
politiką turi būti siekiama skatinti aukštą 
užimtumo lygį žuvininkystės ir 
akvakultūros sektoriuose, gerinti žvejų ir 
akvakultūros specialistų darbo sąlygas, 
užtikrinant atitinkamą socialinės 
apsaugos lygį ir konkrečių būdu 
garantuojant sąžiningą ir teisingą 
konkurenciją su trečiosiomis šalimis ir 
Sąjungos valstybėmis narėmis, taip 
užkertant kelią konkurencijos, kuri 
pagrįsta darbo sąnaudų pernelyg dideliais 
skirtumais, iškraipymui. Šiuo atžvilgiu 
bendroje žuvininkystės politikoje 
nustatomos sąlygos siekiant suderinti 
socialinės srities teisės aktus, taikomus 
jūroje dirbantiems asmenims.

Or. fr

Pakeitimas 64
Riikka Manner

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 

(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 
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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 
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.

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. 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.

Or. fi
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Pakeitimas 65
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 66
Alain Cadec

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 

(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 
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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.

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.

Or. fr

Pakeitimas 67
María Irigoyen Pérez

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 
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.

(10) Svarbu, kad bendra žuvininkystės 
politika būtų įgyvendinama vadovaujantis 
gero valdymo principais. Tie principai 
apima sprendimų priėmimą remiantis 
patikimiausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, aktyvų suinteresuotųjų 
šalių dalyvavimą nacionaliniu, regiono 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.

Or. es

Pakeitimas 68
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(10) Svarbu, kad bendra žuvininkystės 
politika būtų įgyvendinama vadovaujantis 
gero valdymo principais. Tie principai 
apima sprendimų priėmimą remiantis 
patikimiausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, aktyvų suinteresuotųjų 
šalių dalyvavimą, jei įmanoma per 
atstovaujamąsias organizacijas, 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.

Or. fr

Pakeitimas 69
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

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 
bei Juodosios jūrų baseinuose.

(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, 
Biskajos įlankoje ir Pirėnų pakrantėje, 
Viduržemio bei Juodosios jūrų baseinuose.

Or. fr
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Pakeitimas 70
Luís Paulo Alves

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.

Or. pt

Pakeitimas 71
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

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 uostuose 
įregistruotiems žvejybos laivams turėtų 
būti tebetaikomi tam tikros žvejybos 
veiklos tuose vandenyse apribojimai.

Or. fr
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Pakeitimas 72
Riikka Manner

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.

Or. fi

Pakeitimas 73
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

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.

Or. fr
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Pakeitimas 74
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(18) Būtina priimti priemones, skirtas 
sumažinti 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.

Or. fr

Pakeitimas 75
María Irigoyen Pérez

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 

(18) Būtina priimti priemones, skirtas 
sumažinti šiuo metu didelį sužvejojamų 
nepageidaujamų žuvų kiekį ir į jūrą 
išmetamų žuvų kiekį ir užkirsti tam kelią. 
Dėl sužvejojamų nepageidaujamų žuvų ir į 
jūrą išmetamų žuvų veltui išeikvojama 
didelė išteklių dalis ir daromas neigiamas 
poveikis tausiam jūrų biologinių išteklių 



AM\905399LT.doc 11/58 PE491.301v01-00

LT

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.

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.

Or. es

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 76
María Irigoyen Pérez

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 
taip, kad kiekvienai tektų iš anksto 
numatyta išteklių dalis, ir atsižvelgiant į 
jos turimus žvejybos pajėgumus.

Or. es

Pakeitimas 77
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves
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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.

Or. fr

Pakeitimas 78
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama priimti išsaugojimo ir valdymo 
priemones, visiems Europos Sąjungos 
žvejybos laivams taikytinas jų 12 jūrmylių 
zonose, su sąlyga, kad tais atvejais, kai jos 
taikomos Sąjungos žvejybos laivams iš kitų 
valstybių narių, jos nėra diskriminacinės, 
kad prieš tai pasikonsultuojama su kitomis 
suinteresuotomis valstybėmis narėmis ir 
kad Sąjunga dar nėra priėmusi būtent šios 
12 jūrmylių zonos išsaugojimui ir 
valdymui skirtų priemonių.

(27) Valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama priimti išsaugojimo ir valdymo 
priemones, visiems Europos Sąjungos 
žvejybos laivams taikytinas jų 12 jūrmylių 
zonose ir 100 jūrmylių zonoje, skirtoje 
atokiausiems regionams, jų išskirtinės 
ekonominės zonos ribose, su sąlyga, kad 
tais atvejais, kai jos taikomos Sąjungos 
žvejybos laivams iš kitų valstybių narių, 
jos nėra diskriminacinės, kad prieš tai 
pasikonsultuojama su kitomis 
suinteresuotomis valstybėmis narėmis ir 
kad Sąjunga dar nėra priėmusi būtent šios 
zonos išsaugojimui ir valdymui skirtų 
priemonių.

Or. fr

Pakeitimas 79
Luís Paulo Alves
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Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) Reikėtų duoti leidimą perkėlinėti 
laivus tarp skirtingų geografinių jūros 
zonų tik tuo atveju, jei užtikrinama, kad 
padidinant žvejybos pajėgas dėl 
atitinkamoje zonoje žvejojančių laivų 
skaičiaus nebus pakenkta žvejybos 
tvarumui ir vietos bendruomenių 
tvarumui.

Or. pt

Pakeitimas 80
Alain Cadec

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 
ištekliai yra bendras turtas, 

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

Or. fr

Pakeitimas 81
Patrice Tirolien

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 
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.

(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 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, 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.

Or. fr
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Pakeitimas 82
Luís Paulo Alves

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 
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.

(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 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 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.

Or. pt

Pakeitimas 83
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) Galimas perleidžiamųjų žvejybos 
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koncesijų sistemos įgyvendinimas 
neišvengiamai lems žvejybos galimybių 
privatizavimą ir komercinimą, taip pat ir 
didesnėms įmonėms ir didesniems laivams 
naudingą koncentraciją, taip pat yra 
būtina apsaugoti ir ginti smulkią žvejybą 
ir pakrančių žvejybą, kurios labiausiai 
užtikrina pakrančių regiono užimtumą ir 
ekonominę veiklą.

Or. pt

Pakeitimas 84
Alain Cadec

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.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 85
Luís Paulo Alves

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 

(30) Žvejybos koncesijos turėtų būti 
perleidžiamos arba išnuomojamos 
atsižvelgiant į kiekvienoje valstybėje 
narėje nustatytą sistemą, siekiant 
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sektoriui ir užtikrinant, kad sektorių 
paliekantiems žvejams nereikėtų būti 
priklausomiems nuo valstybės finansinės 
paramos pagal bendrą žuvininkystės 
politiką.

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.

Or. pt

Pakeitimas 86
Alain Cadec

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.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 87
Luís Paulo Alves

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. 

(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. 
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Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistema 
turėtų apimti tuos žuvų išteklius, kurių 
žvejybos galimybės yra paskirtos.

Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistema 
turėtų apimti tuos žuvų išteklius, kurių 
žvejybos galimybės yra paskirtos.

Or. pt

Pakeitimas 88
Patrice Tirolien

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.

Or. fr

Pakeitimas 89
Patrice Tirolien

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.
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Or. fr

Pakeitimas 90
Patrice Tirolien

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 
tyrimų ir naujovių diegimo programomis, 
suderintomis su kitomis valstybėmis 
narėmis, ir Europos Sąjungos mokslinių 
tyrimų bei inovacijų pagrindų 
priemonėmis.

(37) Žuvininkystės mokslas turėtų būti 
paremtas nacionaliniu lygmeniu priimtomis 
žuvininkystės mokslinių duomenų rinkimo, 
mokslinių tyrimų ir naujovių diegimo 
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.

Or. fr

Pakeitimas 91
Patrice Tirolien

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.

Or. fr
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Pakeitimas 92
Patrice Tirolien

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.

Or. fr

Pakeitimas 93
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) Sąjungoje vykdomai akvakultūros 
veiklai turi poveikio įvairios kaimyninių 
valstybių narių sąlygos, tarp jų susijusios 
su leidimais veiklos vykdytojams; reikėtų 
parengti Sąjungos strategines gaires 
nacionalinės strategijos planams sudaryti, 
kad padidėtų akvakultūros sektoriaus 
konkurencingumas, būtų remiamas jos 
vystymas ir inovacijos, skatinama bei 
įvairinama ekonominė veikla, gerinama 
pakrantės regionų ir kaimo vietovių 
gyvenimo kokybė; be to, reikėtų nustatyti 
valstybių narių keitimosi informacija ir 
geriausia patirtimi mechanizmus, taikant 
atvirą nacionalinių priemonių, susijusių su 
verslo sauga, galimybe naudotis Europos 
Sąjungos vandenimis bei erdve ir 
administraciniu licencijų išdavimo 
supaprastinimu, derinimo metodą.

(45) Sąjungoje vykdomai akvakultūros 
veiklai turi poveikio įvairios kaimyninių 
valstybių narių sąlygos, tarp jų susijusios 
su leidimais veiklos vykdytojams, reikėtų 
supaprastinti ir suderinti licencijų 
išdavimo tvarką. Reikėtų parengti 
Sąjungos strategines gaires nacionalinės 
strategijos planams sudaryti, kad padidėtų 
akvakultūros sektoriaus 
konkurencingumas, būtų remiamas jos 
vystymas ir inovacijos, skatinama bei 
įvairinama ekonominė veikla, gerinama 
pakrantės regionų ir kaimo vietovių 
gyvenimo kokybė. Be to, reikėtų nustatyti 
valstybių narių keitimosi informacija ir 
geriausia patirtimi mechanizmus, taikant 
atvirą nacionalinių priemonių, susijusių su 
verslo sauga, galimybe naudotis Europos 
Sąjungos vandenimis bei erdve, derinimo 
metodą
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Or. fr

Pakeitimas 94
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

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; 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.

Or. fr

Pakeitimas 95
Luís Paulo Alves

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 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.

Or. pt

Pakeitimas 96
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

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 dvi 
naujas patariamąsias tarybas ir 
pakoreguoti jau egzistuojančių patariamųjų 
tarybų kompetencijos zonas, visų pirma 
atsižvelgiant į Juodosios jūros ir 
atokiausių regionų ypatybes.

Or. fr
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Pakeitimas 97
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
54 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(54a) Remiantis Komisijos gairėmis dėl 
suskirstymo regionais ir subsidiarumo 
principų ir siekiant labiau įtraukti 
suinteresuotąsias šalis ir ypač atsižvelgti į 
svarbius jų ypatumus, reikėtų sukurti 
regioninę patariamąją atokiausių regionų 
tarybą.

Or. pt

Pakeitimas 98
Rosa Estaràs Ferragut

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 
užtikrinamas gyvųjų vandens išteklių 
naudojimas, kuris suteiktų galimybę 
vykdyti su žvejyba ir akvakultūra susijusią
veiklą ilgalaikėmis tausiomis 
ekologinėmis, ekonominėmis ir 
socialinėmis sąlygomis prisidedant prie 
sektoriaus konkurencingumo didinimo ir 
prie socialinės apsaugos ir užimtumo bei 
gyvenimo kokybės gerinimo žvejybos ir 
akvakultūros zonose.

Or. es

Pagrindimas

Įgyvendinant bendros žuvininkystės tikslus labiausiai turėtų būti atsižvelgta į socialinius ir 
ekonominius aspektus, jie neturėtų būti nustumti į antrą planą.
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Pakeitimas 99
Luís Paulo Alves

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 ir prisidėtų prie įvairių Sąjungos 
regionų žvejų bendruomenių saugumo ir 
geresnio aprūpinimo maistu.

Or. pt

Pakeitimas 100
Rosa Estaràs Ferragut

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, kai tik 
įmanoma, būtų naudojami taip, kad iki 
2020 m. atkurti ir išlaikyti žvejojamų rūšių 
populiacijų dydžiai maždaug atitiktų
dydžius, kuriems jau galima taikyti 
didžiausio tausaus leidžiamo sužvejoti 
kiekio principą.

Or. es

Pagrindimas

Tikslas pasiekti didžiausią tausų leidžiamą sužvejoti kiekį, kaip siūlo Komisija, nėra 
realistiškas ir galėtų sąlygoti laivynų pritaikymą, dėl kurio kiltų rimtų pasekmių, taip pat 
reikėtų numatyti labiau įgyvendinamus tikslus.
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Pakeitimas 101
Alain Cadec

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 išlaikyti ar 
atkurti žvejojamų rūšių populiacijų 
dydžius taip, kad iki 2020 m. būtų galima 
taikyti žvejojamų rūšių populiacijų
maksimalius dydžius.

Or. fr

Pakeitimas 102
Luís Paulo Alves

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 pagal turimus išteklius, ir 
siekiant visiems suteikti vienodas 
galimybes bei sumažinti žvejybos veiklos
poveikį jūrų ekosistemai.

Or. pt

Pakeitimas 103
Vasilica Viorica Dăncilă

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 2 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Turėtų būti įmanoma naudotis 
sukaupta profesine patirtimi ir žvejybos 
zonos tradicijomis, kad būtų sukurtos 
naujos specializacijos, siekiant tvarios 
plėtros ir šių zonų gyvenimo kokybės 
pagerinimo ir į šia veiklos sritį pritraukti 
jaunimą.

Or. ro

Pakeitimas 104
James Nicholson

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.

Or. en

Pakeitimas 105
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 3 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) panaikinti sužvejojamus 
nepageidaujamų komercinių ir 
nekomercinių išteklių žuvų kiekius ir 
laipsniškai užtikrinti, kad visos sužvejotos 
tokių išteklių žuvys būtų iškraunamos, 
turint omenyje, kad dėl sunkumų, kilusių 
dėl žuvų išmetimo į jūrą uždraudimo, 
vėliau reikės skirti kompensaciją.
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Or. pt

Pakeitimas 106
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 3 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) ypatingai sumažinti sužvejojamus 
nepageidaujamų komercinių išteklių žuvų 
kiekius;

Or. fr

Pakeitimas 107
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 3 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) vengti žvejoti nepageidaujamas 
komercinių išteklių žuvis ir mažinti jų 
kiekį ir laipsniškai užtikrinti, kad visos 
sužvejotos tokių išteklių žuvys būtų 
iškraunamos;

Or. es

Pagrindimas

Reikėtų vengti, kad būtų žvejojami nepageidaujami komercinių išteklių žuvų kiekiai ir mažinti 
jų kiekį.

Pakeitimas 108
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves
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Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 3 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) sudaryti sąlygas veiksmingai žvejybos 
veiklai, vystant ekonomiškai perspektyvų ir 
konkurencingą žvejybos sektorių, vykdant 
žvejybos ir akvakultūros produktų mainus 
su trečiosiomis šalimis užtikrinant 
konkurencijos pusiausvyros sąlygas;

Or. fr

Pakeitimas 109
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 3 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) sudaryti sąlygas veiksmingai žvejybos 
veiklai, vystant ekonomiškai perspektyvų ir 
konkurencingą žvejybos sektorių 
atsižvelgiant į poreikį užtikrinti šio 
sektoriaus ateitį;

Or. pt

Pakeitimas 110
María Irigoyen Pérez

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 ir 
ekonominiu požiūriu veiksmingai ir 
tausiai žvejybos veiklai, vystant 
ekonomiškai perspektyvų ir konkurencingą 
žvejybos sektorių;
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Or. es

Pakeitimas 111
Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 3 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 112
Rosa Estaràs Ferragut

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.

Or. es

Pakeitimas 113
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 4 straipsnio pirmos pastraipos a punktas
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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 realybę ir ypatumus;

Or. pt

Pakeitimas 114
Rosa Estaràs Ferragut

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) atsižvelgimu į įvairių žvejybos zonų 
specifiką taikant regioninį požiūrį.

Or. es

Pakeitimas 115
Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 4 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) patikimiausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis grindžiamų priemonių 
nustatymu;

(b) patikimiausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis grindžiamų priemonių 
nustatymu, jei yra poreikis, numatant 
laipsniškumą ir nustatant pereinamuosius 
laikotarpius;

Or. es
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Pakeitimas 116
Alain Cadec

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;

Or. fr

Pakeitimas 117
María Irigoyen Pérez

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 
dalyvavimu visais etapais, nuo priemonių 
sumanymo iki įgyvendinimo ir įvertinimo;

Or. es

Pakeitimas 118
Patrice Tirolien

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

Or. fr
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Pakeitimas 119
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 5 straipsnio pirmos pastraipos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– jūrų biologiniai ištekliai – esamų ir 
galimų naudoti jūrų vandens rūšių gyvūnai, 
įskaitant anadrominių ir katadrominių 
rūšių gyvūnus visais jų gyvenimo ciklo 
etapais;

– jūrų biologiniai ištekliai – esamų ir 
galimų naudoti jūrų vandens rūšių gyvūnai;

Or. fi

Pagrindimas

Anadrominės rūšys, kurios dauginasi gėlajame vandenyje laikomos biologiniais jūros 
ištekliais.

Pakeitimas 120
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
I dalies 5 straipsnio pirmos pastraipos 17 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– perleidžiamoji žvejybos koncesija –
atšaukti galima teisė į tam tikrą valstybei 
narei paskirtų arba pagal Reglamento 
(EB) Nr. 1967/200634 19 straipsnį 
valstybės narės priimtuose valdymo 
planuose nustatytų žvejybos galimybių 
dalį, kurią jos turėtojas gali perduoti 
kitiems teisėtiems tokių perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų turėtojams;

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 121
Rosa Estaràs Ferragut

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;

Or. es

Pakeitimas 122
Luís Paulo Alves

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 iki Azorų salų, Madeiros ir 
Kanarų salų, 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. Prieigos tradiciškai šiuose 
vandenyse žvejojantiems Sąjungos laivams
išlaikymas priklauso nuo žuvų išteklių 
tvarumo. Valstybės narės praneša 
Komisijai apie pagal šią dalį nustatytus 
apribojimus.

Or. pt

Pakeitimas 123
Patrice Tirolien
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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 atokiausių regionų bazinių 
linijų, 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. Šie apribojimai netaikomi 
Sąjungos laivams, kurie gali įrodyti, kad 
tradiciškai žvejoja šiuose vandenyse, jei jie 
neviršija tradiciškai taikomų žvejybos 
pastangų. Valstybės narės praneša 
Komisijai apie pagal šią dalį nustatytus 
apribojimus.

Or. fr

Pakeitimas 124
Alain Cadec

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 visų Sąjungos atokiausių 
regionų bazinių linijų, 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. Šie apribojimai 
netaikomi tradiciškai šiuose vandenyse 
žvejojantiems Sąjungos laivams, jei jie 
neviršija tradiciškai taikomų žvejybos 
pastangų. Valstybės narės praneša 
Komisijai apie pagal šią dalį nustatytus 
apribojimus.

Or. fr
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Pakeitimas 125
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies 7 straipsnio pirmos pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(g) priemonių, leidžiančių ypatingai 
sumažinti sužvejojamus nepageidaujamų 
komercinių išteklių žuvų kiekius, 
priėmimas;

Or. fr

Pakeitimas 126
Alain Cadec

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Daugiamečių planų, kuriuose būtų 
numatytos išteklių išsaugojimo priemonės, 
kuriomis siekiama išlaikyti arba atkurti 
tokius žuvų išteklių dydžius, kad būtų 
galima taikyti didžiausio galimo tausios 
žvejybos laimikio principą, nustatymas yra 
prioritetas.

Or. fr

Pakeitimas 127
James Nicholson

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

4. Daugiamečiai planai grindžiami 
geriausiais turimais moksliniais 
duomenimis ir juose taikomas atsargumo 
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atsižvelgiama į turimų duomenų bei 
vertinimo metodų trūkumą ir visas 
kiekybines jų nepatikimumo priežastis.

principas, kai moksliniu požiūriu trūksta
duomenų bei vertinimo metodų, 
atsižvelgiant į visas kiekybines duomenų
nepatikimumo priežastis.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 128
Rosa Estaràs Ferragut

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 
gali prisidėti susiję subjektai.

Or. es

Pakeitimas 129
Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies II antraštinės dalies 10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Daugiamečiuose planuose numatomas 
mirtingumo dėl žvejybos koeficiento 
modifikavimas, siekiant nustatyti tokį 
mirtingumo dėl žvejybos koeficientą, kuris 
padėtų iki 2015 m. atkurti ir išlaikyti 

1. Daugiamečiuose planuose numatomas 
mirtingumo dėl žvejybos koeficiento 
modifikavimas, siekiant nustatyti tokį 
mirtingumo dėl žvejybos koeficientą, kuris 
padėtų, jei įmanoma, iki 2020 m. atkurti ir 
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išteklių dydžius, kurie viršytų dydžius, 
kuriems jau galima taikyti didžiausio 
tausaus leidžiamo sužvejoti kiekio 
principą.

išlaikyti išteklių dydžius, kurie maždaug 
pasiektų dydžius, kuriems jau galima 
taikyti didžiausio tausaus leidžiamo 
sužvejoti kiekio principą.

Or. es

Pakeitimas 130
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies II antraštinės dalies 10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Daugiamečiuose planuose numatomas 
mirtingumo dėl žvejybos koeficiento 
modifikavimas, siekiant nustatyti tokį 
mirtingumo dėl žvejybos koeficientą, kuris 
padėtų iki 2020 m. atkurti ir išlaikyti 
išteklių dydžius, kurie pasiektų dydžius, 
kuriems jau galima taikyti didžiausio 
tausaus leidžiamo sužvejoti kiekio 
principą.

Or. fr

Pakeitimas 131
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies II antraštinės dalies 10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Daugiamečiuose planuose numatomas 
mirtingumo dėl žvejybos koeficiento 
modifikavimas, siekiant nustatyti tokį 
mirtingumo dėl žvejybos koeficientą, 
kuriuo iki 2015 m. būtų siekiama atkurti ir 
išlaikyti komercinių išteklių dydžius, kurie 
viršytų dydžius, kuriems jau galima taikyti 
didžiausio tausaus leidžiamo sužvejoti 
kiekio principą.
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Or. en

Pagrindimas

Pasiekti didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį  iki 2015 m. nerealu, jį reikėtų pakeisti 
mirtingumo dėl žvejybos lygiu (FMSY) iki 2015 m., o didžiausio galimo tausios žvejybos 
laimikio rodiklį (BMSY), jeigu įmanoma, taikyti vėliau.

Pakeitimas 132
Rosa Estaràs Ferragut

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 maždaug 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.

Or. es

Pakeitimas 133
Alain Cadec

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 

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 
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išteklių išsaugojimo lygį. išteklių išsaugojimo lygį.

Or. fr

Pakeitimas 134
James Nicholson

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;

Or. en

Pakeitimas 135
Alain Cadec

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(e) techninės priemonės, įskaitant 
nepageidaujamų žuvų sužvejojimo smarkų 
sumažinimą;

Or. fr

Pakeitimas 136
Riikka Manner

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 

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



PE491.301v01-00 40/58 AM\905399LT.doc

LT

vandenyse; vandenyse; specialios priemonės, kuriomis 
siekiama apibrėžti anadrominių rūšių 
tvarią žvejybą pagal atskirus išteklius;

Or. en

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 137
Rosa Estaràs Ferragut

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.

Or. es

Pakeitimas 138
James Nicholson

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.

Or. en

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 
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galimybių.

Pakeitimas 139
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies II antraštinės dalies 14 straipsnio pirmos dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 140
Rosa Estaràs Ferragut

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.

Or. es

Pakeitimas 141
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies II antraštinės dalies 15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.
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Or. fr

Pakeitimas 142
Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies II antraštinės dalies 15 straipsnio pirmos dalies a punkto įžanginis sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) Ne vėliau, kaip nuo 2024 m. sausio 1 
d.:

Or. es

Pagrindimas

Prieš nutraukiant žuvų žvejojimą turi būti taikomas mažiausiai 10 metų pereinamasis 
laikotarpis siekiant duoti pakankamai laiko, kad laivai apsirūpintų selektyvesniais žūklės 
įrankiais.

Pakeitimas 143
Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies II antraštinės dalies 15 straipsnio pirmos dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) Ne vėliau, kaip nuo 2025 m. sausio 1 
d.: menkes, europines paprastąsias jūrines 
lydekas, europinius jūros liežuvius;

Or. es

Pagrindimas

Prieš nutraukiant žuvų žvejojimą turi būti taikomas mažiausiai 10 metų pereinamasis 
laikotarpis siekiant duoti pakankamai laiko, kad laivai apsirūpintų selektyvesniais žūklės 
įrankiais.

Pakeitimas 144
Rosa Estaràs Ferragut
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Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies II antraštinės dalies 15 straipsnio pirmos dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(c) Ne vėliau, kaip nuo 2026 m. sausio 
1 d.: juodadėmes menkes, paprastuosius 
merlangus, paprastuosius megrimus, 
velniažuves, jūrines plekšnes, paprastąsias 
molvas, ledjūrio menkes, sidabrinius 
polakus, europines mažažiotes plekšnes, 
paprastuosius otus, švelniuosius rombus, 
melsvąsias molvas, juoduosius kalavijus, 
bukasnukius ilgauodegius grenadierius, 
islandinius pjūklapilvius beriksus, 
juoduosius paltusus, paprastąsias brosmes, 
didžiuosius ir jūrinius ešerius.

Or. es

Pagrindimas

Prieš nutraukiant žuvų žvejojimą turi būti taikomas mažiausiai 10 metų pereinamasis 
laikotarpis siekiant duoti pakankamai laiko, kad laivai apsirūpintų selektyvesniais žūklės 
įrankiais. Neturi būti nutraukiamos žvejoti rūšys, kurioms taikomas bendras leidžiamas 
sužvejoti kiekis (BLSK) ir kvotos.

Pakeitimas 145
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies II antraštinės dalies 15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15 a straipsnis
Sužvejojamų nepageidaujamų komercinių 
išteklių žuvų kiekių žymus sumažinimas

1. Europos Parlamentas ir Taryba, 
atsižvelgdami į STECF ir susijusių 
patariamųjų tarybų nuomonę, taip pat ir į 
poveikio tyrimų konsultacijas, kuriomis 
siekiama išaiškinti nepageidaujamų 
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sugaunamų kiekių priežastis, nustato 
tikslus, kuriais būtų labai sumažinti
nepageidaujamų reglamentuotų 
komercinių išteklių žuvų kiekiai, 
atsižvelgiant į atskiras žvejybos rūšis. Šie 
tikslai gali būti įtraukti į atskirai žvejybos 
rūšiai ar regiono zonai nustatytus 
daugiamečius planus.
2. Remiantis patikimiausiomis 
mokslinėmis rekomendacijomis nustatomi 
1 dalyje nurodytų žuvų išteklių mažiausi 
išteklių išsaugojimą užtikrinantys 
orientaciniai dydžiai. Sužvejotas mažesnes 
nei nustatyto mažiausio išteklių 
išsaugojimą užtikrinančio orientacinio 
dydžio išteklių žuvis galima parduoti tik 
kitais tikslais, o ne žmonių maistui arba 
pripažintoms labdaros organizacijoms.

Or. fr

Pakeitimas 146
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies II antraštinės dalies 16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 147
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies II antraštinės dalies 16 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kiekviena valstybė narė sprendžia dėl 
jai pagal Bendrijos teisę priskirtų žvejybos 
galimybių paskirstymo būdo su jos vėliava 
plaukiojantiems laivams. Apie 
paskirstymo būdą jos praneša Komisijai.

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas padarytas panaikinus IV antraštinę dalį, įtraukiant perleidžiamąsias žvejybos 
koncesijas. Reikėtų, kad  kiekviena valstybe narė pagal subsidiarumo principą nuspręstų, kaip 
galėtų būti paskirstytos jai paskirtos žvejybos galimybės. Taip pageidaujančiai valstybei narei 
suteikiama galimybė įdiegti perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistemą.

Pakeitimas 148
Alain Cadec

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

Or. fr

Pakeitimas 149
Alain Cadec

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 

1. Siekdamos nustatyti arba įgyvendinti 
daugiamečius planus, parengtus pagal 9, 
10 ir 11 straipsnius valstybės narės, 
tiesiogiai suinteresuotos susijusia žvejybos 
rūšimi ir palaikydamos glaudžius ryšius 
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laivams taikomos išsaugojimo priemonės, 
susijusios su Sąjungos vandenų ištekliais, 
kurių žvejybos galimybės toms valstybėms 
narėms paskirtos.

su patariamosiomis tarybomis, dalyvauja 
rengiant technines priemones arba 
išsaugojimo priemones, pritaikytas prie 
kiekvieno žvejybos būdo ypatumų.

Or. fr

Pakeitimas 150
James Nicholson

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 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.

Or. en

Pagrindimas

Yra labai svarbu žodžius „gali būti leidžiama“ pakeisti į „leidžiama“ siekiant prasmingo 
suskirstymo regionais ir galių perdavimo valstybėms narėms ir regionams, kad jie galėtų 
priimti savas išsaugojimo priemones.

Pakeitimas 151
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies III antraštinės dalies I skyriaus 17 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybės narės, tiesiogiai 
suinteresuotos susijusia žvejybos rūšimi ir 
palaikydamos glaudžius ryšius su 
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patariamosiomis tarnybomis, užtikrina, 
kad išsaugojimo priemonės arba techninės 
priemonės:

Or. fr

Pakeitimas 152
Rosa Estaràs Ferragut

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 regioninių 
patariamųjų tarybų pateiktus pasiūlymus.

Or. es

Pakeitimas 153
Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies III antraštinės dalies I skyriaus 20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
55 straipsnį priimti deleguotuosius 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.

Or. es
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Pakeitimas 154
Rosa Estaràs Ferragut

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

Or. es

Pakeitimas 155
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies III antraštinės dalies II skyriaus 21 straipsnio pirmos dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 156
Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies III antraštinės dalies II skyriaus 21 straipsnio pirmos dalies d a punktas 



AM\905399LT.doc 49/58 PE491.301v01-00

LT

(naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) skatintų atsižvelgti į regiono 
patariamųjų tarybų pateiktus pasiūlymus.

Or. es

Pakeitimas 157
Rosa Estaràs Ferragut

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 
leista imtis priemonių pagal 21 straipsnį, 
nepraneša Komisijai apie tas priemones per 
tris mėnesius nuo techninių priemonių 
sistemos įsigaliojimo.

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

Or. es

Pakeitimas 158
Rosa Estaràs Ferragut

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, 
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remiantis pagal 23 straipsnį atliktu 
įvertinimu, laikomos:

Or. es

Pakeitimas 159
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies IV antraštinės dalies 26 straipsnio pavadinimas

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.

Or. fr

Pakeitimas 160
Patrice Tirolien

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.

Or. fr
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Pakeitimas 161
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
IV dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. fr

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.

Pakeitimas 162
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
IV dalies 27 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Suteikiant galimybę žvejoti turi būti atsižvelgiama į vietos ir nacionalinį kontekstą; Taigi, 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistema neturėtų būti vienintelė ir privaloma sistema. 
Valstybėms narėms turėtų būti suteiktas lankstumas nustatant tokią žvejybos galimybių 
paskyrimo sistemą, kuri geriausiai atitiktų jų vietos ir nacionalinį kontekstą.

Pakeitimas 163
Luís Paulo Alves
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Pasiūlymas dėl reglamento
IV dalies 27 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pt

Pakeitimas 164
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
IV dalies 27 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) visiems žvejybos laivams, kurių 
bendras ilgis 15 metrų arba didesnis ir

Or. fr

Pakeitimas 165
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
IV dalies 27 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr



AM\905399LT.doc 53/58 PE491.301v01-00

LT

Pakeitimas 166
Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl reglamento
IV dalies 27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 167
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
IV dalies 27 straipsnio 2 dalies pirma a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistema 
netaikoma atokiausiuose regionuose; 
tačiau kompetentingos regiono institucijos 
turi parengti laivynų pajėgumų valdymo 
sistemą ir ją pateikti Komisijai tvirtinti.

Or. fr

Pakeitimas 168
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
IV dalies 27 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Perleidžiamųjų žvejybos kvotų sistema 
netaikoma atokiausiuose regionuose.
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Or. fr

Pakeitimas 169
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
IV dalies 27 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Perleidžiamosios žvejybos koncesijos 
netaikomos anadrominių žuvų rūšių 
ištekliams.

Or. fi

Pakeitimas 170
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
IV dalies 28 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Dėl perleidžiamųjų žvejybos koncesijų gali derėtis tik žvejai, vykdantys veiklą atitinkamoje 
valstybėje narėje.

Pakeitimas 171
James Nicholson

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Nustatant perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų sistemą valstybės narės turėtų 
pakoreguoti savo taisykles, kad būtų 
apsaugoti pakrančių žvejybos interesai ir 
išvengta neigiamų sistemos aspektų, pvz., 
pernelyg didelės koncentracijos ar 
spekuliacijos.

Or. en

Pagrindimas

Koncentracija ir spekuliacija žvejybos koncesijomis, taip pat pakrantės žvejybos interesų 
apsaugos trūkumas regiono lygmeniu kelia realią grėsmę tinkamam perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų sistemos veikimui.

Pakeitimas 172
Alain Cadec

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.

Or. fr
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Pakeitimas 173
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
V dalies 35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali prašyti Komisijos, 
kad žvejybos laivams, kuriems taikoma 
pagal 27 straipsnį nustatyta 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistema, nebūtų taikomos šio straipsnio 
1 dalyje nurodytos viršutinės žvejybos 
pajėgumų ribos. Tuo atveju viršutinės 
žvejybos pajėgumų ribos 
perskaičiuojamos atsižvelgiant tik į tuos 
žvejybos laivus, kuriems netaikoma 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistema.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 174
Alain Cadec

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.

Or. fr

Pakeitimas 175
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

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



AM\905399LT.doc 57/58 PE491.301v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. fr

Pakeitimas 176
Rosa Estaràs Ferragut

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.

Or. es

Pakeitimas 177
Riikka Manner

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 

1. Patariamąsias tarybas sudaro 
organizacijos, atstovaujančios 
žuvininkystės veiklos vykdytojus, žiočių ir 
natūralių vandens telkinių apsaugos 
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žuvininkystės politika. asociacijas ir kitas interesų grupes, 
susijusias su bendra žuvininkystės politika.

Or. fi

Pakeitimas 178
Alain Cadec

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 kitas interesų grupes, susijusias 
su bendra žuvininkystės politika.

Or. fr

Pakeitimas 179
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo lentelės pirma a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Juodoji jūra Geografinis BJVŽK 
reguliuojamas parajonis, 
apibrėžtas 
CGPM/33/2009/2 
rezoliucijoje

Or. en


