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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 
Sąjungos veikimo 349 straipsnį,

Or. fr

 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. 

Or. fr
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 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.

Or. fr

 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) 17 
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 

(4) Europos Sąjunga yra 1982 m. gruodžio 
10 d. Jungtinių Tautų jūrų teisės 
konvencijos (toliau – UNCLOS) 17 
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 
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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 galimo 
tausios žvejybos laimikio 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.

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 galimo 
tausios žvejybos laimikio 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 
Patariamojo komiteto, kurį sudaro trys 
pakomitečiai (Pietvakarių vandenų 
pakomitetis, Pietvakarių Indijos 
vandenyno vandenų pakomitetis, Antilų 
salų ir Gvijanos 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. 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. fr
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 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, 
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.

Or. fr

 Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Bendroje žuvininkystės politikoje 
turėtų būti atitinkamai nuodugniai 
atsižvelgiama į gyvūnų sveikatą, jų gerovę, 

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

Or. fr

 Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Europos Sąjungos žvejybos laivams 
turėtų būti suteikta vienoda galimybė 
naudotis Sąjungos vandenimis ir 
ištekliais, kuriems taikomos BŽP 
taisyklės.

Išbraukta.

Or. fr

 Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr
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 Pakeitimas 9

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 Azorų, 
Madeiros ir Kanarų salas turėtų būti ir 
toliau itin saugomi, juos taip pat 
apsaugant aplink Gvadalupę, Gvijaną, 
Martiniką, Majotą ir Reunjoną, 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 ir 
toliau griežtai ribojama žvejyba 
Gvadelupės, Gvijanos, Martinikos, Majoto 
ir Reunjono vandenyse jų uostuose 
įregistruotiems žvejybos laivams, išskyrus 
atvejus, kai susitarimuose, kurie oficialiai 
patvirtinti atsakingų vietos valdžios 
institucijų, nurodoma kitaip.

Or. fr

 Pakeitimas 10

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. 

(18) Būtina priimti priemones, skirtas kuo 
labiau sumažinti 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. 



PA\901563LT.doc 9/32 PE489.430v01-00

LT

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. 

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, arba, jeigu tokios galimybės 
nėra, būtų vykdoma griežta ir tiksli jų 
apskaita prieš išmetant į jūrą. 

Or. fr

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Komisija turėtų galėti priimti laikinas 
priemones, kai dėl žvejybos jūrų biologinių 
išteklių arba jūrų ekosistemų išsaugojimui 
kyla rimta grėsmė, dėl kurios būtina imtis 
skubių veiksmų. 

(25) Komisija turėtų galėti priimti laikinas 
skubos priemones, kai dėl žvejybos jūrų 
biologinių išteklių arba jūrų ekosistemų 
išsaugojimui kyla rimta grėsmė, dėl kurios 
būtina imtis skubių veiksmų. 

Or. fr

 Pakeitimas 12

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 

Išbraukta.
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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. fr

Pakeitimas 13

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
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Pakeitimas 14

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 15

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. 

Or. fr
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Pakeitimas 16

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 
sukurti aukštos kokybės valdymo sistemą, 
garantuojančią, visų pirma, veiksmingas 
stebėsenos, kontrolės ir priežiūros 
priemones.

(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 
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.

Or. fr

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento
39 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39a) Į tausios žvejybos susitarimus, 
sudarytus su trečiosiomis šalimis, turėtų 
būti įtraukta ribojamoji nuostata, kuri 
galėtų būti taikoma, šių trečiųjų šalių 
žvejams užginčijus šiuos susitarimus dėl 
to, kad Europos laivų vykdoma žvejyba 
kenkia žuvų ištekliams, prisideda prie šių 
šalių žvejų vykdomos žvejybos masto 
mažinimo arba prisideda prie šių šalių 
žvejų skurdinimo.
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Or. fr

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento
 39 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39b) Didžioji dalis pagal tausios žvejybos 
susitarimus, sudarytus su trečiosiomis 
šalimis, sugautos priegaudos laipsniškai 
iki 2020 m. turėtų būti iškraunama 
trečiosios šalies arba šalių, kurios 
pasirašė minėtą susitarimą, uostuose; taip 
siekiama prisidėti prie tikro ir tvaraus šių 
šalių vystymosi, susijusio su pakrančių 
infrastruktūros kūrimu ir prekyba 
žuvininkystės produktais.   

Or. fr

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) Bendra žuvininkystės politika turėtų 
būti remiama 2020 m. Europos strategija 
dėl pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategija ir padedama siekti šioje 
strategijoje nustatytų tikslų. Sąjungoje 
vykdomai akvakultūros veiklai turi 
poveikio įvairios kaimyninių valstybių 
narių sąlygos, tarp jų susijusios su 
leidimais veiklos vykdytojams. 

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas  20

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 
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.

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

Or. fr

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) Kad suinteresuoti veiklos vykdytojai 
tikrai dalyvautų taikant Sąjungos 
kontrolės, tikrinimo ir vykdymo 
užtikrinimo sistemą, valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta teisė reikalauti, kad su 
jų vėliavomis plaukiojančių 12 metrų ir 
ilgesnių Sąjungos žvejybos laivų žvejybos 
licencijų turėtojai proporcingai prisidėtų 
prieš šios sistemos išlaidų padengimo. 

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento
54 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(54) Tikslinga, kad Komisija būtų įgaliota 
deleguotaisiais teisės aktais sukurti naują 
patariamąją tarybą ir pakoreguoti jau 
egzistuojančių patariamųjų tarybų 
kompetencijos zonas, visų pirma 
atsižvelgiant į Juodosios jūros ypatybes. 
Vis dėlto visiems jūrų baseinams turėtų 
būti įsteigtos patariamosios tarybos, ir 
regionai, kuriems buvo padaryta žala, 
turėtų šiuo pagrindu pateikti skundą 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, 
kad Komisija būtų priversta patariamąsias 
tarybas įsteigti regionams, kuriems jos 
neįsteigtos ir kurie iš tikrųjų yra 
diskriminuojami.

Or. fr

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento
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.

Or. fr
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Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento
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, užtikrinantis, kad 
būtų sumažintas žvejybos veiklos poveikis 
jūrų ekosistemai, siekiant nuolat saugoti 
jūrų biologinę įvairovę ir vandenų 
ekologinį tvarumą.

Or. fr

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 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) kiek įmanoma, panaikinti sužvejojamus 
nepageidaujamų komercinių išteklių žuvų 
kiekius ir laipsniškai užtikrinti, kad visos 
sužvejotos tokių išteklių žuvys būtų 
iškraunamos, arba, jeigu to padaryti 
negalima, griežtai įpareigoti šiuos laivus 
nustatyti ir apskaityti nepageidaujamas 
žuvis, prieš jas išmetant į jūrą;

Or. fr

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) sudaryti sąlygas veiksmingai žvejybos 
veiklai, vystant ekonomiškai perspektyvų ir 
konkurencingą žvejybos sektorių; tai daryti 
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konkurencingą žvejybos sektorių; atsižvelgiant į faktą, kad socialinės 
sistemos Europos lygmeniu nėra 
suderintos;

Or. fr

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 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, 
kartu užtikrinant, kad visuomet būtų 
siekiama daugiapakopio vertikalaus 
valdymo;

Or. fr

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

kiekis – didžiausias biomasės kiekis, kurį
vidutiniškai ilguoju laikotarpiu iš žuvų 
išteklių galima išgauti esamomis aplinkos 
sąlygomis, nepakenkiant žuvų išteklių 
reprodukcijai ir vystymuisi;

Or. fr

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento
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. 

Or. fr

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento
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 

3. Vandenyse, esančiuose iki 100 jūrmylių 
atstumu nuo Azorų salų, Madeiros ir 
Kanarų salų, Gvadelupės, Gvijanos, 
Martinikos, Majoto ir Reunjono 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 nuolat 
ir ilgiau kaip 50 metų tradiciškai šiuose 
vandenyse žvejojantiems ir galintiems 



PA\901563LT.doc 19/32 PE489.430v01-00

LT

Komisijai apie pagal šią dalį nustatytus 
apribojimus. 

įrodyti, kad jie taip žvejoja, Sąjungos 
laivams, jei jie neviršija tradiciškai 
taikomų žvejybos pastangų. Valstybės 
narės praneša Komisijai apie pagal šią dalį 
nustatytus apribojimus. 

Or. fr

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. fr

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento
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 

1. Daugiamečiuose planuose numatomas 
mirtingumo dėl žvejybos koeficiento 
modifikavimas, siekiant nustatyti tokį 
mirtingumo dėl žvejybos koeficientą, kuris 
padėtų iki 2017 m. atkurti ir išlaikyti 
išteklių dydžius, kurie viršytų dydžius, 
kuriems jau galima taikyti didžiausio 
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tausaus leidžiamo sužvejoti kiekio 
principą. 

tausaus leidžiamo sužvejoti kiekio 
principą. 

Or. fr

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr
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Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento
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 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. fr

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijos priimtomis išsaugojimo 
priemonėmis siekiama užtikrinti, kad būtų 
įvykdyti daugiamečiame plane nustatyti 

3. Komisijos priimtomis išsaugojimo 
priemonėmis, kurios nustatomos pasitarus 
su atitinkamomis regionų institucijomis, 
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tikslai ir tiksliniai rodikliai. Komisijai 
priėmus deleguotąjį teisės aktą, valstybių 
narių priemonės nustoja galioti.

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 
siekimu arba tam netinkamos, nustoja 
galioti.

Or. fr

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento
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:

Or. fr

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) padėtų įgyvendinti pagal 14 straipsnį 
priimtų priemonių tikslus ir

Or. fr
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Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nepadedančiomis veiksmingai pasiekti 
techninių priemonių sistemos tikslų. 

b) nepadedančiomis pasiekti techninių 
priemonių sistemos tikslų. 

Or. fr

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento
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 

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

Or. fr

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Žvejybos koncesijos yra sujungtos į 
krūvą, kad jomis galėtų bendrai naudotis 
fiziniai ar juridiniai asmenys, pripažintos 
gamintojų organizacijos arba už 
žuvininkystės valdymą atsakingos regionų 
institucijos. Valstybės narės, remdamosi 
skaidriais ir nešališkais kriterijais, gali 
nustatyti reikalavimus, kuriuos reikia 
atitikti, norint gauti perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų. 

Or. fr

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Individualias žvejybos galimybes 
28 straipsnyje nurodytų perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų turėtojams valstybės 
narės skiria, atsižvelgdamos į žvejybos 
galimybes, paskirtas valstybėms narėms 

1. Individualias žvejybos galimybes, 
valdomas pagal kranto linijas,
28 straipsnyje nurodytų perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų turėtojams valstybės 
narės skiria, atsižvelgdamos į žvejybos 
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arba nustatytas valdymo planuose, kurias 
valstybės narės priėmė pagal Reglamento 
(EB) Nr. 1967/2006 19 straipsnį.

galimybes, paskirtas valstybėms narėms 
arba nustatytas valdymo planuose, kurias 
valstybės narės priėmė pagal Reglamento 
(EB) Nr. 1967/2006 19 straipsnį.

Or. fr

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės ribose teisėti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų turėtojai 
gali per regionų institucijas, atsakingas už 
žuvininkystės valdymą, arba gamintojų 
organizacijose vienas kitam perleisti visas 
jiems priklausančias koncesijas arba jų 
dalį. Šiomis perleistomis koncesijomis 
jokiu būdu negalima prekiauti. 

Or. fr

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės gali reguliuoti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
perleidimą, numatydama skaidriais ir 
nešališkais kriterijais grindžiamas 
koncesijų perleidimo sąlygas. 

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32 straipsnis Išbraukta.
Individualių žvejybos galimybių 

nuomojimas
1. Visos individualios žvejybos galimybės 
arba jų dalis gali būti nuomojamos 
valstybės narės ribose.
2. Valstybė narė gali leisti individualias 
žvejybos galimybes nuomoti kitoms šalims 
arba nuomotis iš jų. 

Or. fr

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato priemones savo 
laivynų žvejybos pajėgumui reguliuoti, kad 

1. Valstybės narės prireikus nustato 
priemones savo laivynų žvejybos 
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būtų pasiekta pastovi ir ilgalaikė tų laivynų 
žvejybos pajėgumų ir jos žvejybos 
galimybių pusiausvyra.

pajėgumui reguliuoti, kad būtų pasiekta 
pastovi ir ilgalaikė tų laivynų žvejybos 
pajėgumų ir jos žvejybos galimybių 
pusiausvyra.

Or. fr

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Sąjunga, laikydamasi tarptautinių 
įsipareigojimų ir politikos tikslų, taip pat ir 
2 bei 3 straipsniuose nurodytų tikslų, 
dalyvauja su žuvininkyste susijusių 
tarptautinių organizacijų, įskaitant 
regionines žuvininkystės valdymo 
organizacijas (RŽVO), veikloje. Sąjunga 
kompetentingoms regionų institucijoms 
arba Sutarties 349 straipsnyje nurodytoms 
regionų patariamosioms taryboms 
suteikia dalyvavimo RŽVO, su kuriomis 
jos susijusios, įgaliojimus.

Or. fr
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Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl reglamento
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.

Or. fr

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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 
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didžiausio tausaus leidžiamo sužvejoti 
kiekio principą. 

didžiausio tausaus leidžiamo sužvejoti 
kiekio principą, ir siekiant trečiosios šalies 
arba šalių, susijusių su šiais susitarimais, 
žvejams užtikrinti, kad nebūtų sumažinti 
žvejybos pajėgumai. 

Or. fr

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Sąjungos susitarimuose numatoma 
prievolė visas žuvis, kurios pagaunamos 
susitarimą pasirašiusių trečiųjų šalių 
vandenyse, arba didžiąją šių žuvų dalį 
iškrauti šios arba šių trečiųjų šalių 
uostuose, siekiant aktyviai prisidėti prie 
šių šalių vystymosi ir jų žuvininkystės 
sektoriaus vystymo.

Or. fr

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) užtikrinti, kad trečioji šalis įsteigtų 
pakrančių apsaugos tarnybą, galinčią 
vykdyti vandenų apsaugą ir Sąjungos 
laivų, žvejojančių jos teritoriniuose 
vandenyse, sugauto žuvų kiekio kontrolę. 

Or. fr
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Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai pagal 55 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus dėl to priedo pakeitimų, skirtų 
kompetencijos zonoms koreguoti, naujoms 
patariamųjų tarybų kompetencijos zonoms 
nustatyti arba naujoms patariamosios 
taryboms steigti. 

2. Komisijai pagal 55 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus dėl to priedo pakeitimų, skirtų 
kompetencijos zonoms koreguoti, naujoms 
patariamųjų tarybų kompetencijos zonoms 
nustatyti arba naujoms patariamosios 
taryboms steigti. Vis dėlto, kai konkrečiam 
jūrų baseinui nėra įsteigta jokia 
patariamoji taryba, Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas įpareigoja Komisiją 
įsteigti trūkstamą patariamąją tarybą, kai 
tik šiuo klausimu į jį kreipiasi valstybė 
narė, regionas arba už žuvininkystės 
valdymą atsakinga regiono institucija.

Or. fr

Pakeitimas  58

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. fr
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Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl reglamento
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.

Or. fr

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Patariamąsias tarybas sudaro 
organizacijos, atstovaujančios 
žuvininkystės veiklos vykdytojams ir 
kitoms interesų grupėms, susijusioms su 
bendra žuvininkystės politika. Stebėtojo 
statusas gali būti suteiktas trečiosioms 
šalims arba organizacijoms, 
atstovaujančioms atitinkamo jūrų baseino 
trečiosios šalies žvejybos sektoriui.

Or. fr

Pakeitimas  61

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 
Gvijanos vandenys.
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Or. fr

Pakeitimas  62

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 stulpelio 5 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

sICES 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 
Gvijanos vandenys.

Or. fr


