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Pakeitimas 42
Brian Crowley

Pasiūlymas dėl reglamento
Antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, kuriuo dėl 
įpareigojimo iškrauti visas sužvejotas žuvis 
iš dalies keičiami Tarybos reglamentai
(EB) Nr. 850/98, (EB) Nr. 2187/2005,
(EB) Nr. 1967/2006, (EB) Nr. 1098/2007,
(EB) Nr. 254/2002, (EB) Nr. 2347/2002 ir 
(EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas 
Reglamentas (EB) Nr. 1434/98

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, kuriuo dėl 
įpareigojimo iškrauti visas sužvejotas žuvis 
iš dalies keičiami Tarybos reglamentai
(EB) Nr. 850/98, (EB) Nr. 2187/2005,
(EB) Nr. 1967/2006, (EB) Nr. 1098/2007,
(EB) Nr. 254/2002, (EB) Nr. 2347/2002, 
(EB) Nr. 1224/2009 ir (ES) Nr. 1380/2013 
ir panaikinamas Reglamentas (EB) 
Nr. 1434/98

Or. en

Pagrindimas

Komisijos nuomone, teisiškai neįmanoma į regioninius išmetimo į jūrą planus įtraukti jokių 
techninių priemonių. Dėl nesugebėjimo įtraukti priemones, tokias kaip tinklinio audeklo akių 
dydžio keitimas ar laikinas žvejybos draudimas tam tikroje teritorijoje siekiant apsaugoti 
jauniklius, bus trukdoma veiksmingai įgyvendinti įpareigojimą iškrauti visas sužvejotas žuvis. 
Šiuo pakeitimu siekiama ištaisyti tokią padėtį įtraukiant Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1380/2013 pakeitimus.

Pakeitimas 43
Liadh Ní Riada

Pasiūlymas dėl reglamento
Antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, kuriuo dėl 
įpareigojimo iškrauti visas sužvejotas žuvis 
iš dalies keičiami Tarybos reglamentai
(EB) Nr. 850/98, (EB) Nr. 2187/2005,
(EB) Nr. 1967/2006, (EB) Nr. 1098/2007,
(EB) Nr. 254/2002, (EB) Nr. 2347/2002 ir 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, kuriuo dėl 
įpareigojimo iškrauti visas sužvejotas žuvis 
iš dalies keičiami Tarybos reglamentai
(EB) Nr. 850/98, (EB) Nr. 2187/2005,
(EB) Nr. 1967/2006, (EB) Nr. 1098/2007,
(EB) Nr. 254/2002, (EB) Nr. 2347/2002, 



PE541.294v01-00 4/142 AM\1037605LT.doc

LT

(EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas 
Reglamentas (EB) Nr. 1434/98

(EB) Nr. 1224/2009 ir (ES) Nr. 1380/2013 
ir panaikinamas Reglamentas (EB) 
Nr. 1434/98

Or. en

Pakeitimas 44
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Reglamento (ES) Nr. [xxxx]
pagrindinis tikslas – ES laipsniškai 
panaikinti bet kokių išteklių sužvejotų žuvų 
išmetimą į jūrą nustatant įpareigojimą 
iškrauti visas sužvejotas rūšių, kurioms 
taikomi sužvejotų žuvų kiekio apribojimai, 
ir Viduržemio jūros rūšių, kurioms taikomi 
mažiausio dydžio apribojimai, žuvis. Kad 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis galėtų būti vykdomas, reikia 
panaikinti arba iš dalies pakeisti kai kurias 
dabartinių techninių ir kontrolės priemonių 
reglamentų nuostatas, nes jos prieštarauja 
minėtam įpareigojimui ir dėl jų žvejai turi 
išmesti žuvis į jūrą;

(1) Reglamento (ES) Nr. [xxxx] vienas 
pagrindinių tikslų – Sąjungoje laipsniškai 
panaikinti bet kokių išteklių sužvejotų žuvų 
išmetimą į jūrą nustatant įpareigojimą 
iškrauti visas sužvejotas rūšių, kurioms 
taikomi sužvejotų žuvų kiekio apribojimai, 
ir Viduržemio jūros rūšių, kurioms taikomi 
mažiausio dydžio apribojimai, žuvis. Kad 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis galėtų būti vykdomas, reikia 
panaikinti arba iš dalies pakeisti kai kurias 
dabartinių techninių ir kontrolės priemonių 
reglamentų nuostatas, nes jos prieštarauja 
minėtam įpareigojimui ir dėl jų žvejai turi 
išmesti žuvis į jūrą;

Or. fr

Pakeitimas 45
Brian Crowley

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) 2013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės 
politikos, kuriuo iš dalies keičiami 
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Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 
ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami 
Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 
ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos 
sprendimas 2004/585/EB, turėtų būti iš 
dalies pakeistas;

Or. en

Pagrindimas

Reglamente (ES) Nr. 1380/2013 nenumatyta nuostatų į regioninius išmetimo į jūrą planus 
įtraukti technines išsaugojimo priemones ir jis turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

Pakeitimas 46
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) tai, kad laipsniškai įgyvendinamas 
žuvų išmetimo į jūrą panaikinimas, 
reiškia, kad galima lygiai taip pat 
palaipsniui įgyvendinti būtinus tam tikrų 
techninių ir kontrolės priemonių 
reglamentų nuostatų pakeitimus. Išties, 
vadovaujantis geros teisėkūros 
bendraisiais principais, galima teigti, kad 
didesnė tikimybė tinkamai parengti teisės 
aktus užtikrinama, kai jie rengiami 
nuosekliai;

Or. en

Pakeitimas 47
Liadh Ní Riada

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) siekiant numatyti nuostatą į 
regioninius išmetimo į jūrą planus 
įtraukti technines išsaugojimo priemones 
2013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės 
politikos, kuriuo iš dalies keičiami 
Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 
ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami 
Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 
ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos 
sprendimas 2004/585/EB, turėtų būti iš 
dalies pakeistas;

Or. en

Pakeitimas 48
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) numatyta, kad drauge su bendros 
žuvininkystės politikos (BŽP) reforma bus 
sukurtas naujas techninių priemonių
rinkinys. Kadangi šios priemonės iki 
2015 m. pradžios, kai bus įvestas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, greičiausiai dar nebus parengtos, 
tikslinga iš dalies pakeisti arba panaikinti 
tam tikrus dabartinių techninių priemonių 
reglamentų elementus, kad būtų panaikinta 
šių reglamentų ir įpareigojimo iškrauti 
visas sužvejotas žuvis prieštara;

(2) numatyta, kad bus sukurtas naujas 
techninių priemonių rinkinys, nors
bendros žuvininkystės politikos (BŽP) 
reforma patvirtinta jau prieš kurį laiką. 
Tenka apgailestauti, kad šis rinkinys iki 
2015 m. pradžios, kai bus įvestas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, greičiausiai dar nebus parengtas. Ši 
padėtis verčia iš dalies pakeisti arba 
panaikinti tam tikrus dabartinių techninių 
priemonių reglamentų elementus, kad būtų 
panaikinta šių reglamentų ir įpareigojimo 
iškrauti visas sužvejotas žuvis prieštara;

Or. fr
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Pakeitimas 49
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2 bis) būtina paaiškinti Reglamento (ES) 
Nr. 1380/2013 dėl galimybės įtraukti 
technines priemones, susijusias tik su 
reikalavimo iškrauti visas sužvejotas žuvis 
pagal žuvų išmetimo į jūrą planus 
įgyvendinimu, kuriomis sudaromos 
sąlygos vykdyti didesnį atrankumą ir kiek 
įmanoma sumažinti netyčia sužvejojamų 
jūrų gyvūnų kiekį, 15 straipsnio 6 dalies 
dabartinę formuluotę;

Or. fr

Pakeitimas 50
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) siekiant užtikrinti įpareigojimo iškrauti 
visas sužvejotas žuvis vykdymą, visų 
pirma turėtų būti iš dalies pakeistas 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/98 dėl 
žuvininkystės išteklių apsaugos, taikant 
technines priemones jūrų gyvūnų 
jaunikliams apsaugoti; įvestini pakeitimai: 
reikalavimas, kad visi netyčia sužvejoti
jūrų gyvūnai, kuriems taikomas iškrovimo 
įpareigojimas ir kurie nepatenka į
leidžiamų sužvejoti žuvų kiekio pagal rūšis 
ribas, būtų iškrauti ir įskaičiuoti į kvotas, 
jūrų gyvūnams, kuriems bus taikomas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, taikomų mažiausių leidžiamų 
iškrauti žuvų dydžių pakeitimas 
mažiausiais išteklių išsaugojimą 

(3) siekiant užtikrinti įpareigojimo iškrauti 
visas sužvejotas žuvis vykdymą, visų 
pirma turėtų būti iš dalies pakeistas 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/98 dėl 
žuvininkystės išteklių apsaugos, taikant 
technines priemones jūrų gyvūnų 
jaunikliams apsaugoti; įvestini pakeitimai: 
reikalavimas, kad visi netyčia sužvejoti tų 
rūšių, kurioms taikomas iškrovimo 
įpareigojimas, jūrų gyvūnų kiekiai, 
viršijantys leidžiamų sužvejoti žuvų kiekio 
pagal rūšis ribas, būtų iškrauti ir kiekiai, 
atitinkantys mažiausius išteklių 
išsaugojimą užtikrinančius orientacinius 
dydžius, būtų įskaičiuoti į kvotas, jūrų 
gyvūnams, kuriems bus taikomas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
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užtikrinančiais orientaciniais dydžiais ir 
reikalavimas, kad visi netyčia sužvejoti 
jūrų gyvūnai, kurie nepatenka į nustatytas 
priegaudos tam tikrame rajone tam tikru 
laikotarpiu ir tam tikrais žvejybos įrankiais 
ribas, būtų iškrauti ir įskaičiuoti į kvotas;

žuvis, taikomų mažiausių leidžiamų 
iškrauti žuvų dydžių pakeitimas 
mažiausiais išteklių išsaugojimą 
užtikrinančiais orientaciniais dydžiais ir 
reikalavimas, kad visi netyčia sužvejoti tų 
rūšių, kurioms taikomas iškrovimo 
įpareigojimas, jūrų gyvūnų kiekiai, kurie
viršija nustatytas priegaudos tam tikrame 
rajone tam tikru laikotarpiu ir tam tikrais 
žvejybos įrankiais ribas, būtų iškrauti ir
kiekiai, atitinkantys mažiausius išteklių 
išsaugojimą užtikrinančius orientacinius 
dydžius, būtų įskaičiuoti į kvotas;

Or. fr

Pagrindimas

Tikslinga, kad kvotos žvejams ir toliau būtų išankstinio ekonominio planavimo ribos. 
Moksliniais tikslais apie jauniklius bus rengiami dokumentai, tačiau jei jaunikliams būtų 
taikomos kvotos, tektų papildomą laiko dalį skirti rūšiavimui, kuris nepasiteisina nei 
išsaugojimo, nei ekonominiais tikslais.

Pakeitimas 51
Ian Duncan, Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) be to, siekiant užtikrinti teisinį 
tikrumą, turėtų būti iš dalies pakeistos 
nuostatos, susijusios su žvejybos 
draudimu ICES VIb kvadrate siekiant 
apsaugoti juodadėmių menkių jauniklius;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 52
Renata Briano
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) be to, siekiant užtikrinti teisinį 
tikrumą, turėtų būti iš dalies pakeistos 
nuostatos, susijusios su žvejybos 
draudimu ICES VIb kvadrate siekiant 
apsaugoti juodadėmių menkių jauniklius;

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 53
Brian Crowley

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) be to, siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, 
turėtų būti iš dalies pakeistos nuostatos, 
susijusios su žvejybos draudimu ICES VIb 
kvadrate siekiant apsaugoti juodadėmių 
menkių jauniklius;

(4) be to, siekiant leisti VIa rajone žvejoti 
karališkąsias šukutes naudojant tinkamo 
akių dydžio tinklinį audeklą ir užtikrinti 
teisinį tikrumą, turėtų būti iš dalies 
pakeistos nuostatos, susijusios su žvejybos 
draudimu ICES VIb kvadrate siekiant 
apsaugoti juodadėmių menkių jauniklius;

Or. en

Pagrindimas

Pagal menkių išteklių atkūrimo planą leidžiama žvejoti karališkąsias šukutes VIa rajono 
dalyje, jeigu naudojamas 120 mm tralo maišo tinklinio audeklo akies dydis. Neįmanoma 
pagauti karališkųjų šukučių naudojant tokio dydžio akį. Tinkamas tinklinio audeklo akies 
dydis yra 80 mm.

Pakeitimas 54
Liadh Ní Riada

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) be to, siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, 
turėtų būti iš dalies pakeistos nuostatos, 
susijusios su žvejybos draudimu ICES VIb 
kvadrate siekiant apsaugoti juodadėmių 
menkių jauniklius;

(4) be to, siekiant leisti VIa rajone žvejoti 
karališkąsias šukutes naudojant tinkamo 
akies dydžio tinklinį audeklą ir užtikrinti 
teisinį tikrumą, turėtų būti iš dalies 
pakeistos nuostatos, susijusios su žvejybos 
draudimu ICES VIb kvadrate siekiant 
apsaugoti juodadėmių menkių jauniklius;

Or. en

Pakeitimas 55
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant užtikrinti įpareigojimo iškrauti 
visas sužvejotas žuvis vykdymą, turėtų būti 
iš dalies pakeistas Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 2187/2005 dėl žuvų išteklių 
apsaugos techninėmis priemonėmis 
Baltijos jūroje, Beltų ir Zundo sąsiauriuose, 
iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) 
Nr. 1434/98 ir panaikinantis Reglamentą
(EB) Nr. 88/98; įvestini pakeitimai: 
reikalavimas, kad visi netyčia Baltijos 
jūroje sužvejoti jūrų gyvūnai, kuriems
taikomas iškrovimo įpareigojimas ir kurie 
nepatenka į leidžiamų sužvejoti žuvų 
kiekio pagal rūšis ribas, būtų iškrauti ir 
įskaičiuoti į kvotas, jūrų gyvūnams, 
kuriems bus taikomas įpareigojimas 
iškrauti visas sužvejotas žuvis, taikomų 
mažiausių leidžiamų iškrauti žuvų dydžių 
pakeitimas mažiausiais išteklių išsaugojimą 
užtikrinančiais orientaciniais dydžiais ir 
draudimas tam tikrais laikotarpiais tam 
tikruose rajonuose sužvejoti (išskyrus 
tinklinėmis gaudyklėmis) lašišas ir 
paprastuosius šlakius;

(5) siekiant užtikrinti įpareigojimo iškrauti 
visas sužvejotas žuvis vykdymą, turėtų būti 
iš dalies pakeistas Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 2187/2005 dėl žuvų išteklių 
apsaugos techninėmis priemonėmis 
Baltijos jūroje, Beltų ir Zundo sąsiauriuose, 
iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) 
Nr. 1434/98 ir panaikinantis Reglamentą
(EB) Nr. 88/98; įvestini pakeitimai: 
reikalavimas, kad visi netyčia Baltijos 
jūroje sužvejoti tų rūšių, kurioms taikomas 
iškrovimo įpareigojimas, jūrų gyvūnų 
kiekiai, viršijantys leidžiamų sužvejoti 
žuvų kiekio pagal rūšis ribas, būtų iškrauti 
ir kiekiai, viršijantys mažiausius išteklių 
išsaugojimą užtikrinančius orientacinius 
dydžius, būtų įskaičiuoti į kvotas, jūrų 
gyvūnams, kuriems bus taikomas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, taikomų mažiausių leidžiamų 
iškrauti žuvų dydžių pakeitimas 
mažiausiais išteklių išsaugojimą 
užtikrinančiais orientaciniais dydžiais ir 
draudimas tam tikrais laikotarpiais tam 
tikruose rajonuose sužvejoti (išskyrus 
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tinklinėmis gaudyklėmis) lašišas ir 
paprastuosius šlakius;

Or. fr

Pakeitimas 56
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) siekiant užtikrinti įpareigojimo 
iškrauti visas sužvejotas žuvis vykdymą, 
turėtų būti iš dalies pakeistas Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 254/2002, kuriuo 
nustatomos priemonės, 2002 m. taikytinos 
siekiant padėti atsinaujinti atlantinių 
menkių ištekliams Airijos jūroje (ICES 
VIIa kvadratas), nustatant reikalavimą, 
kad visi jūrų gyvūnai, netyčia sužvejoti 
tralais žvejojant šukutes, kuriems 
taikomas iškrovimo įpareigojimas ir kurie 
nepatenka į leidžiamos priegaudos 
procentines ribas, būtų iškrauti ir 
įskaičiuoti į kvotas;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Ši konstatuojamoji dalis nesusijusi su nuo 2015 m. sausio mėn. taikomu įpareigojimu iškrauti 
visas sužvejotas žuvis.

Pakeitimas 57
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant užtikrinti įpareigojimo 
iškrauti visas sužvejotas žuvis vykdymą, 
turėtų būti iš dalies pakeistas Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 2347/2002, 
nustatantis konkrečius prieinamumo 
reikalavimus ir susijusias sąlygas, 
taikomas giliavandenių žuvų išteklių 
žvejybai, nustatant reikalavimą, kad visos 
sužvejotos giliavandenės žuvys būtų 
iškrautos ir įskaičiuotos į kvotas;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Ši konstatuojamoji dalis nesusijusi su nuo 2015 m. sausio mėn. taikomu įpareigojimu iškrauti 
visas sužvejotas žuvis.

Pakeitimas 58
Ian Duncan, Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekiant užtikrinti įpareigojimo 
iškrauti visas sužvejotas žuvis vykdymą, 
turėtų būti iš dalies pakeistas Kontrolės 
reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, 
nustatantis Bendrijos kontrolės sistemą, 
kuria užtikrinamas bendrosios 
žuvininkystės politikos taisyklių 
laikymasis, iš dalies keičiantis 
reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) 
Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) 
Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) 
Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) 
Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) 
Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) 
Nr. 1342/2008 ir panaikinantis 
reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) 

Išbraukta.
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Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006, kad 
būtų užtikrinta įpareigojimo iškrauti visas 
sužvejotas žuvis vykdymo stebėsena. Šiuo 
tikslu turėtų būti įvesti tokie pakeitimai: 
žvejoti išteklius, kuriems taikomas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, turėtų būti leidžiama tik su žvejybos 
leidimais; visų rūšių sužvejotų žuvų kiekių 
duomenys, nepriklausomai nuo nustatytos 
svorio ribos, turėtų būti registruojami; 
sužvejotų žuvų, kurios nesiekia mažiausių 
išteklių išsaugojimą užtikrinančių 
orientacinių dydžių, kiekių duomenys 
turėtų būti registruojami atskirai; kadangi 
laive esančius mažus sužvejotų žuvų 
kiekius tiksliai nustatyti sunku, juos 
nurodant laivo žurnale ir perkrovimo 
deklaracijose turėtų būti leidžiama 
didesnė paklaida; turėtų būti nustatytos 
elektroninio nuotolinio stebėjimo 
taisyklės, taikomos registruojant 
įpareigojimo iškrauti visas sužvejotas 
žuvis vykdymo stebėsenos jūroje 
duomenis; turėtų būti nustatytos sužvejotų 
žuvų, kurios nesiekia mažiausių išteklių 
išsaugojimą užtikrinančių orientacinių 
dydžių, atskiro laikymo laive ir jų 
pardavimo kontrolės taisyklės; turėtų būti 
apibrėžtos kontroliuojančių stebėtojų 
dalyvavimo vykdant stebėseną sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 59
Renata Briano

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekiant užtikrinti įpareigojimo 
iškrauti visas sužvejotas žuvis vykdymą, 
turėtų būti iš dalies pakeistas Kontrolės 
reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, 
nustatantis Bendrijos kontrolės sistemą, 

(10) siekiant užtikrinti įpareigojimo 
iškrauti visas sužvejotas žuvis vykdymą, 
turėtų būti iš dalies pakeistas Kontrolės 
reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, 
nustatantis Bendrijos kontrolės sistemą, 
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kuria užtikrinamas bendrosios 
žuvininkystės politikos taisyklių 
laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus
(EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002,
(EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005,
(EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005,
(EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007,
(EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007,
(EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir 
panaikinantis reglamentus (EEB) 
Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) 
Nr. 1966/2006, kad būtų užtikrinta 
įpareigojimo iškrauti visas sužvejotas žuvis 
vykdymo stebėsena. Šiuo tikslu turėtų būti
įvesti tokie pakeitimai: žvejoti išteklius, 
kuriems taikomas įpareigojimas iškrauti 
visas sužvejotas žuvis, turėtų būti 
leidžiama tik su žvejybos leidimais; visų 
rūšių sužvejotų žuvų kiekių duomenys,
nepriklausomai nuo nustatytos svorio 
ribos, turėtų būti registruojami; sužvejotų 
žuvų, kurios nesiekia mažiausių išteklių 
išsaugojimą užtikrinančių orientacinių 
dydžių, kiekių duomenys turėtų būti 
registruojami atskirai; kadangi laive 
esančius mažus sužvejotų žuvų kiekius 
tiksliai nustatyti sunku, juos nurodant laivo 
žurnale ir perkrovimo deklaracijose turėtų 
būti leidžiama didesnė paklaida; turėtų 
būti nustatytos elektroninio nuotolinio 
stebėjimo taisyklės, taikomos registruojant 
įpareigojimo iškrauti visas sužvejotas 
žuvis vykdymo stebėsenos jūroje 
duomenis; turėtų būti nustatytos sužvejotų 
žuvų, kurios nesiekia mažiausių išteklių 
išsaugojimą užtikrinančių orientacinių 
dydžių, atskiro laikymo laive ir jų 
pardavimo kontrolės taisyklės; turėtų būti 
apibrėžtos kontroliuojančių stebėtojų 
dalyvavimo vykdant stebėseną sąlygos;

kuria užtikrinamas bendrosios 
žuvininkystės politikos taisyklių 
laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus
(EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002,
(EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005,
(EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005,
(EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007,
(EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007,
(EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir 
panaikinantis reglamentus (EEB) 
Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) 
Nr. 1966/2006, kad būtų užtikrinta 
įpareigojimo iškrauti visas sužvejotas žuvis 
vykdymo stebėsena. Turėtų būti
registruojamos visų rūšių sužvejotos žuvys, 
kurių bendras svoris 50 kg ir daugiau; 
svarbu numatyti, kad sužvejotų žuvų, 
kurios nesiekia mažiausių išteklių 
išsaugojimą užtikrinančių orientacinių 
dydžių, kiekių duomenys turėtų būti 
registruojami atskirai; kadangi laive 
esančius mažus sužvejotų žuvų kiekius
tiksliai nustatyti sunku, juos nurodant laivo 
žurnale ir perkrovimo deklaracijose turėtų 
būti leidžiama didesnė paklaida; svarbu 
gerbti valstybių narių prerogatyvas 
priežiūros ir kontrolės srityse siekiant 
stebėti jūroje, kaip laikomasi 
įsipareigojimo iškrauti visas sužvejotas 
žuvis; turėtų būti nustatytos sužvejotų 
žuvų, kurios nesiekia mažiausių išteklių 
išsaugojimą užtikrinančių orientacinių 
dydžių, atskiro laikymo laive ir jų 
pardavimo kontrolės taisyklės; turėtų būti 
apibrėžtos kontroliuojančių stebėtojų 
dalyvavimo vykdant stebėseną sąlygos;

Or. it

Pakeitimas 60
Isabelle Thomas
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekiant užtikrinti įpareigojimo 
iškrauti visas sužvejotas žuvis vykdymą, 
turėtų būti iš dalies pakeistas Kontrolės 
reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, 
nustatantis Bendrijos kontrolės sistemą, 
kuria užtikrinamas bendrosios 
žuvininkystės politikos taisyklių 
laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus
(EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002,
(EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005,
(EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005,
(EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007,
(EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007,
(EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir 
panaikinantis reglamentus (EEB) 
Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) 
Nr. 1966/2006, kad būtų užtikrinta 
įpareigojimo iškrauti visas sužvejotas žuvis 
vykdymo stebėsena. Šiuo tikslu turėtų būti 
įvesti tokie pakeitimai: žvejoti išteklius, 
kuriems taikomas įpareigojimas iškrauti 
visas sužvejotas žuvis, turėtų būti 
leidžiama tik su žvejybos leidimais; visų 
rūšių sužvejotų žuvų kiekių duomenys, 
nepriklausomai nuo nustatytos svorio 
ribos, turėtų būti registruojami; sužvejotų 
žuvų, kurios nesiekia mažiausių išteklių 
išsaugojimą užtikrinančių orientacinių 
dydžių, kiekių duomenys turėtų būti 
registruojami atskirai; kadangi laive 
esančius mažus sužvejotų žuvų kiekius 
tiksliai nustatyti sunku, juos nurodant laivo 
žurnale ir perkrovimo deklaracijose turėtų 
būti leidžiama didesnė paklaida; turėtų būti 
nustatytos elektroninio nuotolinio 
stebėjimo taisyklės, taikomos registruojant 
įpareigojimo iškrauti visas sužvejotas žuvis 
vykdymo stebėsenos jūroje duomenis;
turėtų būti nustatytos sužvejotų žuvų, 
kurios nesiekia mažiausių išteklių 
išsaugojimą užtikrinančių orientacinių 
dydžių, atskiro laikymo laive ir jų 
pardavimo kontrolės taisyklės; turėtų būti 

(10) siekiant užtikrinti įpareigojimo 
iškrauti visas sužvejotas žuvis vykdymą, 
turėtų būti iš dalies pakeistas Kontrolės 
reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, 
nustatantis Bendrijos kontrolės sistemą, 
kuria užtikrinamas bendrosios 
žuvininkystės politikos taisyklių 
laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus
(EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002,
(EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005,
(EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005,
(EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007,
(EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007,
(EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir 
panaikinantis reglamentus (EEB) 
Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) 
Nr. 1966/2006, kad būtų užtikrinta 
įpareigojimo iškrauti visas sužvejotas žuvis 
vykdymo stebėsena. nuo 50 kg gyvojo 
svorio ribos visų rūšių sužvejotų žuvų 
kiekių duomenys turėtų būti registruojami;
sužvejotų žuvų, kurios nesiekia mažiausių 
išteklių išsaugojimą užtikrinančių 
orientacinių dydžių, kiekių duomenys 
turėtų būti registruojami atskirai; kadangi 
laive esančius mažus sužvejotų žuvų 
kiekius tiksliai nustatyti sunku, juos 
nurodant laivo žurnale ir perkrovimo 
deklaracijose turėtų būti leidžiama didesnė 
paklaida; turėtų būti nustatytos elektroninio 
nuotolinio stebėjimo taisyklės, taikomos 
registruojant įpareigojimo iškrauti visas 
sužvejotas žuvis vykdymo stebėsenos 
jūroje duomenis; turėtų būti nustatytos 
sužvejotų žuvų, kurios nesiekia mažiausių 
išteklių išsaugojimą užtikrinančių 
orientacinių dydžių, atskiro laikymo laive 
ir jų pardavimo kontrolės taisyklės; turėtų 
būti apibrėžtos kontroliuojančių stebėtojų 
dalyvavimo vykdant stebėseną sąlygos;
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apibrėžtos kontroliuojančių stebėtojų
dalyvavimo vykdant stebėseną sąlygos;

Or. fr

Pagrindimas

Imant visą sužvejotą kiekį, 50 kg riba leidžia neatsižvelgti į mokslinės vertės neturinčius 
nedidelius sugautos žuvies kiekius, kitaip dėl to žvejams atsirastų didelis papildomas darbo 
krūvis.

Pakeitimas 61
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a) būtina, kad techninės ir 
žmogiškosios stebėsenos priemonės būtų 
suderintos su darbo teise, teise į asmens 
atvaizdą ir jūrininkų privataus gyvenimo 
apsauga;

Or. fr

Pakeitimas 62
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) kadangi į jūrą išmetamos žuvys yra 
atliekos, kurios turi neigiamo poveikio 
tausiam biologinių jūros išteklių
naudojimui ir jūrų ekosistemoms, ir 
kadangi įpareigojimo iškrauti visas 
sužvejotas žuvis vykdymo bendras 
stebėjimas yra būtinas teigiamiems 
rezultatams užtikrinti, šio įpareigojimo 

(11) kadangi dėl dabartiniais teisės aktais 
nustatyto įpareigojimo iškrauti visas 
sužvejotas žuvis labai švaistomi ištekliai ir 
kadangi dėl netyčia sužvejojamų jūrų 
gyvūnų kompromituojamas tausus
biologinių jūros išteklių ir jūrų ekosistemų 
naudojimas ir kadangi įpareigojimo 
iškrauti visas sužvejotas žuvis vykdymo 
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nesilaikymas turėtų būti priskirtas prie 
didelių pažeidimų. Nustačius įpareigojimą 
iškrauti visas sužvejotas žuvis ir tam tikras 
naujas lankstaus tarpmetinio kvotų 
naudojimo taisykles reikėtų pakoreguoti 
išskaitymų iš kvotų ir pastangų taisykles;

bendras stebėjimas yra būtinas teigiamiems 
rezultatams užtikrinti, šio įpareigojimo 
nesilaikymas turėtų būti priskirtas prie
nedidelių pažeidimų šiam reglamentui 
įsigaliojus ir prie didelių pažeidimų
praėjus dviem metams po šio reglamento 
įsigaliojimo. Nustačius įpareigojimą 
iškrauti visas sužvejotas žuvis ir tam tikras 
naujas lankstaus tarpmetinio kvotų 
naudojimo taisykles reikėtų pakoreguoti 
išskaitymų iš kvotų ir pastangų taisykles;

Or. fr

Pagrindimas

Reikia duoti laiko šiam sektoriui prisitaikyti ir suvokti, kad darbuotojai per dvejų metų 
laikotarpį gali padaryti netyčinių klaidų.

Pakeitimas 63
Renata Briano

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) kadangi į jūrą išmetamos žuvys yra 
atliekos, kurios turi neigiamo poveikio 
tausiam biologinių jūros išteklių 
naudojimui ir jūrų ekosistemoms, ir 
kadangi įpareigojimo iškrauti visas 
sužvejotas žuvis vykdymo bendras 
stebėjimas yra būtinas teigiamiems 
rezultatams užtikrinti, šio įpareigojimo 
nesilaikymas turėtų būti priskirtas prie 
didelių pažeidimų. Nustačius įpareigojimą 
iškrauti visas sužvejotas žuvis ir tam tikras 
naujas lankstaus tarpmetinio kvotų 
naudojimo taisykles reikėtų pakoreguoti 
išskaitymų iš kvotų ir pastangų taisykles;

(11) kadangi į jūrą išmetamos žuvys yra 
atliekos, kurios turi neigiamo poveikio 
tausiam biologinių jūros išteklių 
naudojimui ir jūrų ekosistemoms, ir 
kadangi įpareigojimo iškrauti visas 
sužvejotas žuvis vykdymo bendras 
stebėjimas yra būtinas teigiamiems 
rezultatams užtikrinti, šio įpareigojimo 
nesilaikymas turėtų būti priskirtas prie 
didelių pažeidimų. Vis dėlto, kadangi tai 
susiję su esminiu pokyčiu žvejams, reikėtų 
numatyti dvejų metų prisitaikymo 
laikotarpį, kuriuo įsipareigojimo iškrauti 
visas sužvejotas žuvis nesilaikymas nebūtų 
priskiriamas prie didelių pažeidimų. 
Nustačius įpareigojimą iškrauti visas 
sužvejotas žuvis ir tam tikras naujas 
lankstaus tarpmetinio kvotų naudojimo 
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taisykles reikėtų pakoreguoti išskaitymų iš 
kvotų ir pastangų taisykles;

Or. it

Pakeitimas 64
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) todėl reikėtų atitinkamai iš dalies 
pakeisti Tarybos reglamentus (EB) 
Nr. 850/98, (EB) Nr. 2187/2005, (EB) 
Nr. 1967/2006, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) 
Nr. 254/2002, (EB) Nr. 2347/2002 ir (EB) 
Nr. 1224/2009;

(12) todėl reikėtų atitinkamai iš dalies 
pakeisti Tarybos reglamentus (EB) 
Nr. 850/98, (EB) Nr. 2187/2005, (EB) 
Nr. 1967/2006, (EB) Nr. 1098/2007 ir (EB) 
Nr. 1224/2009;

Or. fr

Pagrindimas

Nereikia keisti dviejų reglamentų, kurie nėra susiję su rūšimis, kurias reiks iškrauti nuo 
2015 m. sausio 1 d.

Pakeitimas 65
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
-1 skyriaus -1 straipsnis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1380/2013
15 straipsnio 6 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1 skyrius

Pagrindinis reglamentas

-1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 
pakeitimas
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Reglamentas (EB) Nr. 1380/2013 iš dalies 
keičiamas taip:

15 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

6. Tais atvejais, kai dėl tam tikros rūšies 
žvejybos nėra priimtas daugiametis planas 
arba valdymo planas pagal Reglamento
(EB) Nr. 1967/2006 18 straipsnį, Komisija 
gali vadovaudamasi šio reglamento 18 
straipsniu priimti deleguotuosius aktus 
pagal šio reglamento 46 straipsnį, laikinai 
ir ne ilgesniam kaip trejų metų terminui 
nustatančius specialų įpareigojimo iškrauti 
laimikį planą, kuriame būtų šios straipsnio 
5 dalies a–e punktuose nurodytos 
specifikacijos. Valstybės narės gali 
bendradarbiauti pagal šio reglamento 18 
straipsnį rengdamos tokį planą, siekdamos, 
kad Komisija priimtų tokius aktus ar 
pateiktų pasiūlymą, laikydamasi įprastos 
teisėkūros procedūros.

„6. Tais atvejais, kai dėl tam tikros rūšies 
žvejybos nėra priimtas daugiametis planas 
arba valdymo planas pagal Reglamento
(EB) Nr. 1967/2006 18 straipsnį, Komisija 
gali vadovaudamasi šio reglamento 18 
straipsniu priimti deleguotuosius aktus 
pagal šio reglamento 46 straipsnį, laikinai 
ir ne ilgesniam kaip trejų metų terminui 
nustatančius specialų įpareigojimo iškrauti 
laimikį planą, kuriame būtų šios straipsnio 
5 dalies a–e punktuose nurodytos 
specifikacijos ir prireikus šio reglamento 
7 straipsnio 2 dalies a–e punktuose 
aprašytos techninės priemonės su sąlyga, 
kad šiomis priemonėmis sudaromos 
sąlygos vykdyti didesnį atrankumą ir kiek 
įmanoma vengti netyčia sužvejoti jūrų 
gyvūnus bei sumažinti netyčia 
sužvejojamų jūrų gyvūnų kiekį. Valstybės 
narės gali bendradarbiauti pagal šio 
reglamento 18 straipsnį rengdamos tokius 
planus, siekdamos, kad Komisija priimtų 
tokius aktus ar pateiktų pasiūlymą, 
laikydamasi įprastos teisėkūros procedūros.

Or. fr

Pagrindimas

Reikia su Komisijos, Tarybos ir Parlamento teisės tarnybomis išsiaiškinti, ar techninės 
priemonės, susijusios tik su reikalavimo iškrauti visas sužvejotas žuvis įgyvendinimu, gali būti 
įtrauktos į žuvų išmetimo į jūrą planus. Kol laukiama tokio paaiškinimo, pranešėjas siūlo šį 
pakeitimą.

Pakeitimas 66
Brian Crowley

Pasiūlymas dėl reglamento
-1 skyriaus -1 straipsnis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1380/2013
15 straipsnio 6 dalis
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

1 skyrius

Pagrindinis reglamentas

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 
pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 iš dalies 
keičiamas taip:

15 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

6. Tais atvejais, kai dėl tam tikros rūšies 
žvejybos nėra priimtas daugiametis planas 
arba valdymo planas pagal Reglamento
(EB) Nr. 1967/2006 18 straipsnį, Komisija 
gali vadovaudamasi šio reglamento 18 
straipsniu priimti deleguotuosius aktus 
pagal šio reglamento 46 straipsnį, laikinai 
ir ne ilgesniam kaip trejų metų terminui 
nustatančius specialų įpareigojimo iškrauti 
laimikį planą, kuriame būtų šios straipsnio 
5 dalies a–e punktuose nurodytos 
specifikacijos. Valstybės narės gali 
bendradarbiauti pagal šio reglamento 18 
straipsnį rengdamos tokį planą, siekdamos, 
kad Komisija priimtų tokius aktus ar 
pateiktų pasiūlymą, laikydamasi įprastos 
teisėkūros procedūros.

„6. Tais atvejais, kai dėl tam tikros rūšies 
žvejybos nėra priimtas daugiametis planas 
arba valdymo planas pagal Reglamento
(EB) Nr. 1967/2006 18 straipsnį, Komisija 
gali vadovaudamasi šio reglamento 18 
straipsniu priimti deleguotuosius aktus 
pagal šio reglamento 46 straipsnį, laikinai 
ir ne ilgesniam kaip trejų metų terminui 
nustatančius specialų įpareigojimo iškrauti 
laimikį planą, kuriame būtų šios straipsnio 
5 dalies a–e punktuose nurodytos 
specifikacijos ir, jei taikoma, šio 
reglamento 7 straipsnio 2 dalies a–e 
punktuose aprašytos techninės priemonės, 
su sąlyga, kad šios priemonės suteiktų 
galimybę pagerinti selektyvumą ir būtų 
kuo labiau vengiama sužvejoti 
nepageidaujamų žuvų ir mažinami tokių 
žuvų kiekiai. Valstybės narės gali 
bendradarbiauti pagal šio reglamento 18 
straipsnį rengdamos tokį planą, siekdamos, 
kad Komisija priimtų tokius aktus ar 
pateiktų pasiūlymą, laikydamasi įprastos 
teisėkūros procedūros.“

Or. en

Pagrindimas

Komisijos nuomone, teisiškai neįmanoma į regioninius išmetimo į jūrą planus įtraukti jokių 
techninių priemonių. Dėl nesugebėjimo įtraukti priemones, tokias kaip tinklinio audeklo akies 
dydžio keitimas ar laikinas žvejybos draudimas tam tikroje teritorijoje siekiant apsaugoti 
jauniklius, bus trukdoma veiksmingai įgyvendinti įpareigojimą iškrauti visas sužvejotas žuvis.
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Šiuo pakeitimu siekiama ištaisyti tokią padėtį įtraukiant Reglamento (EB) Nr. 1380/2013 
pakeitimus.

Pakeitimas 67
Liadh Ní Riada

Pasiūlymas dėl reglamento
-1 skyriaus -1 straipsnis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1380/2013
15 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 skyrius

Pagrindinis reglamentas

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 
pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 iš dalies 
keičiamas taip:

15 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

6. Tais atvejais, kai dėl tam tikros rūšies 
žvejybos nėra priimtas daugiametis planas 
arba valdymo planas pagal Reglamento
(EB) Nr. 1967/2006 18 straipsnį, Komisija 
gali vadovaudamasi šio reglamento 18 
straipsniu priimti deleguotuosius aktus 
pagal šio reglamento 46 straipsnį, laikinai 
ir ne ilgesniam kaip trejų metų terminui 
nustatančius specialų įpareigojimo iškrauti 
laimikį planą, kuriame būtų šios straipsnio 
5 dalies a–e punktuose nurodytos 
specifikacijos. Valstybės narės gali 
bendradarbiauti pagal šio reglamento 18 
straipsnį rengdamos tokį planą, siekdamos, 
kad Komisija priimtų tokius aktus ar 
pateiktų pasiūlymą, laikydamasi įprastos 
teisėkūros procedūros.

"6. Tais atvejais, kai dėl tam tikros rūšies 
žvejybos nėra priimtas daugiametis planas 
arba valdymo planas pagal Reglamento
(EB) Nr. 1967/2006 18 straipsnį, Komisija 
gali vadovaudamasi šio reglamento 18 
straipsniu priimti deleguotuosius aktus 
pagal šio reglamento 46 straipsnį, laikinai 
ir ne ilgesniam kaip trejų metų terminui 
nustatančius specialų įpareigojimo iškrauti 
laimikį planą, kuriame būtų šios straipsnio 
5 dalies a–e punktuose nurodytos 
specifikacijos ir, jei taikoma, šio 
reglamento 7 straipsnio 2 dalies a–e 
punktuose aprašytos techninės priemonės, 
su sąlyga, kad šios priemonės suteiktų 
galimybę pagerinti selektyvumą ir būtų 
kuo labiau vengiama sužvejoti 
nepageidaujamų žuvų ir mažinami tokių 
žuvų kiekiai. Valstybės narės gali 
bendradarbiauti pagal šio reglamento 18 
straipsnį rengdamos tokį planą, siekdamos, 
kad Komisija priimtų tokius aktus ar 
pateiktų pasiūlymą, laikydamasi įprastos 
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teisėkūros procedūros.“

Or. en

Pakeitimas 68
Diane Dodds, Ian Duncan

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
3 straipsnio i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) 3 straipsnis papildomas i punktu: Išbraukta.

„i) netyčia sužvejoti jūrų gyvūnai –
atsitiktinai sužvejoti jūrų gyvūnai, kurių 
žvejyba tomis aplinkybėmis yra 
uždrausta.“

Or. en

Pagrindimas

Nėra poreikio pateikti konkrečią sąvokos „netyčia sužvejoti jūrų gyvūnai“ apibrėžtį, nes nuo 
šiol laikantis draudimo išmesti žuvis į jūrą visos sužvejotos žuvys bus iškraunamos. Be to, toks 
„netyčinis“ veiksmas gali kelti problemų, nes jis apima stipraus subjektyvumo elementą.

Pakeitimas 69
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
3 straipsnio i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) 3 straipsnis papildomas i punktu: Išbraukta.

„i) netyčia sužvejoti jūrų gyvūnai –
atsitiktinai sužvejoti jūrų gyvūnai, kurių 
žvejyba tomis aplinkybėmis yra 
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uždrausta.“

Or. en

Pakeitimas 70
Renata Briano

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
3 straipsnio i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) netyčia sužvejoti jūrų gyvūnai –
atsitiktinai sužvejoti jūrų gyvūnai, kurių 
žvejyba tomis aplinkybėmis yra uždrausta.

i) netyčia sužvejoti jūrų gyvūnai –
atsitiktinai sužvejoti jūrų gyvūnai, kurie 
privalo būti iškrauti laikantis Reglamento 
(ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 
nuostatų.

Or. it

Pagrindimas

Pernelyg bendra apibrėžtis; atsitiktinai sužvejotus jūrų gyvūnus reikėtų apibrėžti tiksliau.

Pakeitimas 71
Diane Dodds, Ian Duncan

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
4 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 1 dalis papildoma šia pastraipa: Išbraukta.

„Žvejojant I–V prieduose nurodytų rūšių 
žuvis, draudžiama naudoti tuose 
prieduose prie tos rūšies nenurodyto akių 
dydžio žvejybos įrankius.“

Or. en



PE541.294v01-00 24/142 AM\1037605LT.doc

LT

Pagrindimas

Draudimas išmesti žuvis į jūrą yra savaime didžiausias paraginimas ieškoti didesnio 
selektyvumo. Todėl jis turėtų būti panaikintas. Tais atvejais, kai būtina nuspręsti dėl tinklinio 
audeklo akių dydžio, tai turėtų būti atliekama tik regioniniu lygmeniu.

Pakeitimas 72
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
4 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, jei X 
priede nustatytos sąlygos negali būti 
įvykdytos dėl netyčia sužvejotų jūrų 
gyvūnų, kuriems taikomas Reglamento
(ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatytas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, tų gyvūnų iškrauti nedraudžiama.
Tos netyčia sužvejotos žuvys iškraunamos 
ir įskaičiuojamos į kvotas.“

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, jei X 
priede nustatytos sąlygos negali būti 
įvykdytos dėl netyčia sužvejotų jūrų 
gyvūnų, kuriems taikomas Reglamento
(ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatytas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, tų gyvūnų iškrauti nedraudžiama.
Tos netyčia sužvejotos žuvys iškraunamos 
ir, jei jų dydis viršija mažiausius išteklių 
išsaugojimą užtikrinančius orientacinius 
dydžius, įskaičiuojamos į kvotas.

Or. fr

Pagrindimas

Tikslinga, kad kvotos žvejams ir toliau būtų išankstinio ekonominio planavimo ribos. 
Moksliniais tikslais apie jauniklius bus rengiami dokumentai, tačiau jei jaunikliams būtų 
taikomos kvotos, tektų papildomą laiko dalį skirti rūšiavimui, kuris nepasiteisina nei 
išsaugojimo, nei ekonominiais tikslais.

Pakeitimas 73
Diane Dodds, Ian Duncan

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
4 straipsnio 4 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, jei X 
priede nustatytos sąlygos negali būti 
įvykdytos dėl netyčia sužvejotų jūrų 
gyvūnų, kuriems taikomas Reglamento
(ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatytas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, tų gyvūnų iškrauti nedraudžiama. 
Tie netyčia sužvejoti jūrų gyvūnai 
iškraunami ir įskaičiuojami į kvotas.“

„Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, tik tai 
žvejybai, kuriai nuo 2015 m. sausio 1 d. 
bus taikomas įpareigojimas iškrauti visas 
sužvejotas žuvis vadovaujantis
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 
straipsniu, nuostatos, susijusios su šio 
reglamento X priede nustatytu sužvejotų 
žuvų kiekiu pagal rūšis, netaikomos“.

Or. en

Pagrindimas

2015 m. sausio 1 d. įsigaliojęs draudimas išmesti žuvis į jūrą turės poveikį tik tam tikroms 
rūšims. Šioms rūšims nuostatos dėl sužvejotų žuvų kiekio pagal rūšis neturi poveikio, nes 
pagal jas žvejai įpareigojami išmesti į jūrą žuvis, jeigu jų kiekis viršija žuvų kiekio pagal rūšis 
procentines dalis.

Pakeitimas 74
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
4 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, jei X 
priede nustatytos sąlygos negali būti 
įvykdytos dėl netyčia sužvejotų jūrų 
gyvūnų, kuriems taikomas Reglamento 
(ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatytas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, tų gyvūnų iškrauti nedraudžiama. 
Tie netyčia sužvejoti jūrų gyvūnai 
iškraunami ir įskaičiuojami į kvotas.“ Tos 
netyčia sužvejotos žuvys iškraunamos ir 
įskaičiuojamos į kvotas.“

„Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, 
remiantis Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 
15 straipsniu sužvejotoms žuvims, 
kurioms yra taikomas įpareigojimas jas 
iškrauti, nuo 2015 m. sausio 1 d. nėra 
taikomos nuostatos dėl sužvejoto kiekio 
sudėties pagal šio reglamento I – V 
priedus.“

Or. de
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Pakeitimas 75
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
4 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, jei I–
V prieduose nustatytos sąlygos negali būti 
įvykdytos dėl netyčia sužvejotų jūrų 
gyvūnų, kuriems taikomas Reglamento
(ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatytas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, tų gyvūnų iškrauti nedraudžiama.
Tos netyčia sužvejotos žuvys iškraunamos 
ir įskaičiuojamos į kvotas.“

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, jei I–V 
prieduose nustatytos sąlygos negali būti 
įvykdytos dėl netyčia sužvejotų jūrų 
gyvūnų, kuriems taikomas Reglamento
(ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatytas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, tų gyvūnų iškrauti nedraudžiama.
Tos netyčia sužvejotos žuvys iškraunamos 
ir, jei jų dydis viršija mažiausius išteklių 
išsaugojimą užtikrinančius orientacinius 
dydžius, įskaičiuojamos į kvotas.

Or. fr

Pagrindimas

Tikslinga, kad kvotos žvejams ir toliau būtų išankstinio ekonominio planavimo ribos. 
Moksliniais tikslais apie jauniklius bus rengiami dokumentai, tačiau jei jaunikliams būtų 
taikomos kvotos, tektų papildomą laiko dalį skirti rūšiavimui, kuris nepasiteisina nei 
išsaugojimo, nei ekonominiais tikslais.

Pakeitimas 76
Diane Dodds, Ian Duncan

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
4 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, jei I–
V prieduose nustatytos sąlygos negali būti 
įvykdytos dėl netyčia sužvejotų jūrų 

„Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, tik tai 
žvejybai, kuriai nuo 2015 m. sausio 1 d. 
bus taikomas įpareigojimas iškrauti visas 
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gyvūnų, kuriems taikomas Reglamento
(ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatytas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, tų gyvūnų iškrauti nedraudžiama.
Tie netyčia sužvejoti jūrų gyvūnai 
iškraunami ir įskaičiuojami į kvotas.“

sužvejotas žuvis vadovaujantis
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 
straipsniu, nuostatos, susijusios su šio 
reglamento I–V prieduose nustatytu 
sužvejotų žuvų kiekiu pagal rūšis, 
netaikomos.“

Or. en

Pagrindimas

2015 m. sausio 1 d. įsigaliojęs draudimas išmesti žuvis į jūrą turės poveikį tik tam tikroms 
rūšims. Šioms rūšims nuostatos dėl sužvejotų žuvų kiekio pagal rūšis neturi poveikio, nes 
pagal jas žvejai įpareigojami išmesti į jūrą žuvis, jeigu jų kiekis viršija žuvų kiekio pagal rūšis 
procentines dalis.

Pakeitimas 77
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
4 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, jei I–
V prieduose nustatytos sąlygos negali būti 
įvykdytos dėl netyčia sužvejotų jūrų 
gyvūnų, kuriems taikomas Reglamento 
(ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatytas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, tų gyvūnų iškrauti nedraudžiama. 
Tos netyčia sužvejotos žuvys iškraunamos 
ir įskaičiuojamos į kvotas.“

„Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, 
remiantis Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 
15 straipsniu sužvejotoms žuvims, 
kurioms yra taikomas įpareigojimas jas 
iškrauti, nuo 2015 m. sausio 1 d. nėra 
taikomos nuostatos dėl sužvejoto kiekio 
sudėties pagal šio reglamento X priedą.“

Or. de

Pakeitimas 78
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 punktas
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Reglamentas (EB) Nr. 850/98
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) 7 straipsnio 5 dalis papildoma šia 
pastraipa:

Išbraukta.

„Pirma pastraipa netaikoma, jei Pandalus 
genties vėžiagyviams taikomas 
Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 
straipsnyje nustatytas įpareigojimas 
iškrauti visas sužvejotas žuvis. Tačiau
šiuos vėžiagyvius draudžiama žvejoti 
pirmoje pastraipoje nurodytais tinklais, jei 
jie neturi toje pastraipoje nurodytų 
priedų. Šiais tinklais netyčia sužvejoti 
jūrų gyvūnai iškraunami ir įskaičiuojami 
į kvotas.“

Or. fr

Pagrindimas

Ši pastraipa nesusijusi su nuo 2015 m. sausio mėn. taikomu įpareigojimu iškrauti visas 
sužvejotas žuvis.

Pakeitimas 79
Diane Dodds, Ian Duncan

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) 7 straipsnio 5 dalis papildoma šia 
pastraipa:

Išbraukta.

„Pirma pastraipa netaikoma, jei Pandalus 
genties vėžiagyviams taikomas 
Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 
straipsnyje nustatytas įpareigojimas 
iškrauti visas sužvejotas žuvis. Tačiau 
šiuos vėžiagyvius draudžiama žvejoti 
pirmoje pastraipoje nurodytais tinklais, jei 
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jie neturi toje pastraipoje nurodytų 
priedų. Šiais tinklais netyčia sužvejoti 
jūrų gyvūnai iškraunami ir įskaičiuojami 
į kvotas.“

Or. en

Pakeitimas 80
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 7 straipsnio 5 dalis papildoma šia 
pastraipa:

Išbraukta

Pirma pastraipa netaikoma, jei Pandalus 
genties vėžiagyviams taikomas 
Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 
straipsnyje nustatytas įpareigojimas 
iškrauti visas sužvejotas žuvis. Tačiau 
šiuos vėžiagyvius draudžiama žvejoti 
pirmoje pastraipoje nurodytais tinklais, jei 
jie neturi toje pastraipoje nurodytų 
priedų. Šiais tinklais netyčia sužvejoti 
jūrų gyvūnai iškraunami ir įskaičiuojami 
į kvotas.“

Or. de

Pakeitimas 81
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
10 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) 10 straipsnis papildomas šia pastraipa: Išbraukta.

„Nukrypstant nuo pirmos pastraipos b 
punkto, jei mažiausia dvigeldžių moliuskų 
procentinė dalis negali būti pasiekta dėl 
netyčia sužvejotų jūrų gyvūnų, kuriems 
taikomas Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 
straipsnyje nustatytas įpareigojimas 
iškrauti visas sužvejotas žuvis, jūrų 
gyvūnų laikyti laive ir iškrauti 
nedraudžiama. Tos netyčia sužvejotos 
žuvys iškraunamos ir įskaičiuojamos į 
kvotas.“

Or. fr

Pagrindimas

Ši pastraipa nesusijusi su nuo 2015 m. sausio mėn. taikomu įpareigojimu iškrauti visas 
sužvejotas žuvis.

Pakeitimas 82
Diane Dodds, Ian Duncan

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) 10 straipsnis papildomas šia pastraipa: Išbraukta.

„Nukrypstant nuo pirmos pastraipos b 
punkto, jei mažiausia dvigeldžių moliuskų 
procentinė dalis negali būti pasiekta dėl 
netyčia sužvejotų jūrų gyvūnų, kuriems 
taikomas Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 
straipsnyje nustatytas įpareigojimas 
iškrauti visas sužvejotas žuvis, jūrų 
gyvūnų laikyti laive ir iškrauti 
nedraudžiama. Tie netyčia sužvejoti jūrų 
gyvūnai iškraunami ir įskaičiuojami į 
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kvotas.“

Or. en

Pakeitimas 83
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) 10 straipsnis papildomas šia pastraipa: Išbraukta

„Nukrypstant nuo pirmos pastraipos b 
punkto, jei mažiausia dvigeldžių moliuskų 
procentinė dalis negali būti pasiekta dėl 
netyčia sužvejotų jūrų gyvūnų, kuriems 
taikomas Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 
straipsnyje nustatytas įpareigojimas 
iškrauti visas sužvejotas žuvis, jūrų 
gyvūnų laikyti laive ir iškrauti 
nedraudžiama. Tos netyčia sužvejotos 
žuvys iškraunamos ir įskaičiuojamos į 
kvotas.“

Or. de

Pakeitimas 84
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
11 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Nukrypstant nuo pirmos pastraipos a 
punkto, jei tame punkte nustatytos sąlygos 
negali būti įvykdytos dėl netyčia sužvejotų 
jūrų gyvūnų, kuriems taikomas 
Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje 

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos a 
punkto, jei tame punkte nustatytos sąlygos 
negali būti įvykdytos dėl netyčia sužvejotų 
jūrų gyvūnų, kuriems taikomas 
Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje 
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nustatytas įpareigojimas iškrauti visas 
sužvejotas žuvis, naudoti arba laikyti laive 
dugninių žiauninių tinklų, pinklių tinklų 
arba sieninių tinklų nedraudžiama. Tos 
netyčia sužvejotos žuvys iškraunamos ir 
įskaičiuojamos į kvotas.“

nustatytas įpareigojimas iškrauti visas 
sužvejotas žuvis, naudoti arba laikyti laive 
dugninių žiauninių tinklų, pinklių tinklų 
arba sieninių tinklų nedraudžiama. Tos 
netyčia sužvejotos žuvys iškraunamos ir, 
jei jų dydis viršija mažiausius išteklių 
išsaugojimą užtikrinančius orientacinius 
dydžius, įskaičiuojamos į kvotas.

Or. fr

Pagrindimas

Tikslinga, kad kvotos žvejams ir toliau būtų išankstinio ekonominio planavimo ribos. 
Moksliniais tikslais apie jauniklius bus rengiami dokumentai, tačiau jei jaunikliams būtų 
taikomos kvotos, tektų papildomą laiko dalį skirti rūšiavimui, kuris nepasiteisina nei 
išsaugojimo, nei ekonominiais tikslais.

Pakeitimas 85
Diane Dodds, Ian Duncan

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
11 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Nukrypstant nuo pirmos pastraipos a 
punkto, jei tame punkte nustatytos sąlygos 
negali būti įvykdytos dėl netyčia sužvejotų 
jūrų gyvūnų, kuriems taikomas 
Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje 
nustatytas įpareigojimas iškrauti visas 
sužvejotas žuvis, naudoti arba laikyti laive 
dugninių žiauninių tinklų, pinklių tinklų 
arba sieninių tinklų nedraudžiama. Tie 
netyčia sužvejoti jūrų gyvūnai iškraunami 
ir įskaičiuojami į kvotas.“

„Nukrypstant nuo pirmos pastraipos a 
punkto, tik tai žvejybai, kuriai nuo 
2015 m. sausio 1 d. bus taikomas
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis vadovaujantis Reglamento (ES) 
Nr. 1380/2013 15 straipsniu, nuostatos, 
susijusios su šio reglamento X priede 
nustatytu sužvejotų žuvų kiekiu pagal 
rūšis, netaikomos.“

Or. en
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Pagrindimas

2015 m. sausio 1 d. įsigaliojęs draudimas išmesti žuvis į jūrą turės poveikį tik tam tikroms 
rūšims. Šioms rūšims nuostatos dėl sužvejotų žuvų kiekio pagal rūšis neturi poveikio, nes 
pagal jas žvejai įpareigojami išmesti į jūrą žuvis, jeigu jų kiekis viršija žuvų kiekio pagal rūšis 
procentines dalis.

Pakeitimas 86
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
11 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Nukrypstant nuo pirmos pastraipos a 
punkto, jei tame punkte nustatytos sąlygos 
negali būti įvykdytos dėl netyčia sužvejotų 
jūrų gyvūnų, kuriems taikomas 
Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 
straipsnyje nustatytas įpareigojimas
iškrauti visas sužvejotas žuvis, naudoti 
arba laikyti laive dugninių žiauninių 
tinklų, pinklių tinklų arba sieninių tinklų 
nedraudžiama. Tie netyčia sužvejoti jūrų 
gyvūnai iškraunami ir įskaičiuojami į 
kvotas.“ Tos netyčia sužvejotos žuvys 
iškraunamos ir įskaičiuojamos į kvotas.“

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos a 
punkto, remiantis Reglamento (ES) Nr. 
1380/2013 15 straipsniu sužvejotoms 
žuvims, kurioms yra taikomas 
įpareigojimas jas iškrauti, nuo 2015 m. 
sausio 1 d. nėra taikomos nuostatos dėl 
sužvejoto kiekio sudėties pagal šio 
reglamento VI– VII priedus.“

Or. de

Pakeitimas 87
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sužvejoti jūrų gyvūnai, kurie nepatenka 2. Sužvejoti jūrų gyvūnai, kurie nepatenka 
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į procentinio santykio ribas, nurodytas 20 
straipsnio 2 dalyje, 21 straipsnio 2 dalyje, 
22 straipsnio 2 dalies b punkte, 27 
straipsnio 2 dalyje, 29d straipsnio 5 dalies 
d punkte, 6 dalies d punkte ir 7 dalies c 
punkte, 29g straipsnio 2 dalyje, 34b 
straipsnio 3 dalies c punkte bei 11 dalyje ir 
I–VII, X bei XI prieduose, ir kuriems 
taikomas Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 
straipsnyje nustatytas įpareigojimas 
iškrauti visas sužvejotas žuvis, iškraunami 
ir įskaičiuojami į kvotas.

į procentinio santykio ribas, nurodytas 20 
straipsnio 2 dalyje, 21 straipsnio 2 dalyje, 
22 straipsnio 2 dalies b punkte, 27 
straipsnio 2 dalyje, 29d straipsnio 5 dalies 
d punkte, 6 dalies d punkte ir 7 dalies c 
punkte, 29g straipsnio 2 dalyje, 34b 
straipsnio 3 dalies c punkte bei 11 dalyje ir 
I–VII, X bei XI prieduose, ir kuriems 
taikomas Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 
straipsnyje nustatytas įpareigojimas 
iškrauti visas sužvejotas žuvis, iškraunami 
ir, jei jų dydis viršija mažiausius išteklių 
išsaugojimą užtikrinančius orientacinius 
dydžius, įskaičiuojami į kvotas.

Or. fr

Pagrindimas

Tikslinga, kad kvotos žvejams ir toliau būtų išankstinio ekonominio planavimo ribos. 
Moksliniais tikslais apie jauniklius bus rengiami dokumentai, tačiau jei jaunikliams būtų 
taikomos kvotos, tektų papildomą laiko dalį skirti rūšiavimui, kuris nepasiteisina nei 
išsaugojimo, nei ekonominiais tikslais.

Pakeitimas 88
Brian Crowley

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prieš pradėdami konkretų žvejybos bet 
kokiame išteklių valdymo rajone reisą 
žvejybos laivų kapitonai įsitikina, kad 
tikėtinas sužvejosimų išteklių, kuriems 
taikomi sužvejoto kiekio apribojimai, žuvų 
kiekis pagal rūšis ir tam reisui leidžiamos 
jo procentinės dalys neviršys jų turimų 
kvotų.“

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Laivų kapitonai negali įsitikinti, kad tikėtinai sužvejosimas žuvų kiekis pagal rūšis per tam 
tikrą reisą jūroje neviršys jų turimų kvotų. Dėl žvejybos veiklos pobūdžio neįmanoma 
numatyti, kiek žuvų bus sužvejota per reisą.

Pakeitimas 89
Liadh Ní Riada

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prieš pradėdami konkretų žvejybos bet 
kokiame išteklių valdymo rajone reisą 
žvejybos laivų kapitonai įsitikina, kad 
tikėtinas sužvejosimų išteklių, kuriems 
taikomi sužvejoto kiekio apribojimai, žuvų 
kiekis pagal rūšis ir tam reisui leidžiamos 
jo procentinės dalys neviršys jų turimų 
kvotų.“

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Laivų kapitonai negali įsitikinti, kad tikėtinai sužvejosimas žuvų kiekis pagal rūšis per tam 
tikrą reisą jūroje neviršys jų turimų kvotų. Dėl žvejybos veiklos pobūdžio neįmanoma 
numatyti, kiek žuvų bus sužvejota per reisą.

Pakeitimas 90
Renata Briano

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prieš pradėdami konkretų žvejybos bet 
kokiame išteklių valdymo rajone reisą 

Išbraukta.
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žvejybos laivų kapitonai įsitikina, kad 
tikėtinas sužvejosimų išteklių, kuriems 
taikomi sužvejoto kiekio apribojimai, žuvų 
kiekis pagal rūšis ir tam reisui leidžiamos 
jo procentinės dalys neviršys jų turimų 
kvotų.

Or. it

Pagrindimas

Dėl paties žvejybos pobūdžio neįmanoma numatyti žuvų, kurios bus sužvejotos per vieną 
žvejybos reisą, kiekio.

Pakeitimas 91
Diane Dodds, Ian Duncan

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prieš pradėdami konkretų žvejybos bet 
kokiame išteklių valdymo rajone reisą 
žvejybos laivų kapitonai įsitikina, kad 
tikėtinas sužvejosimų išteklių, kuriems 
taikomi sužvejoto kiekio apribojimai, žuvų 
kiekis pagal rūšis ir tam reisui leidžiamos 
jo procentinės dalys neviršys jų turimų 
kvotų.“

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nuostatos dėl sužvejotų žuvų kiekio pagal rūšis nebeatlieka jokios funkcijos pagal draudimą į 
jūrą išmesti žuvis, nes iškraunamos visos sužvejotos žuvys. Be to laivų kapitonai negali prieš 
kelionės reisą užtikrinti, koks bus sužvejotų žuvų kiekis pagal rūšis.

Pakeitimas 92
Isabelle Thomas
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prieš pradėdami konkretų žvejybos bet 
kokiame išteklių valdymo rajone reisą 
žvejybos laivų kapitonai įsitikina, kad 
tikėtinas sužvejosimų išteklių, kuriems 
taikomi sužvejoto kiekio apribojimai, žuvų 
kiekis pagal rūšis ir tam reisui leidžiamos 
jo procentinės dalys neviršys jų turimų
kvotų.

3. Žvejybos laivų kapitonai vengia žvejoti 
zonose, kuriose, kaip įrodyta, tankiai 
gyvena tam tikra rūšis, kai neturi 
pakankamai kvotų ta rūšimi prekiauti.

Or. fr

Pagrindimas

Neįmanoma nustatyti teisiškai privalomų apribojimų remiantis ateities prognozėmis. 
Siūlomas pakeitimas labiau pritaikytas prie dabartinės praktikos. Be to, prievolė įrodyti turi 
tekti vykdantiems kontrolę.

Pakeitimas 93
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prieš pradėdami konkretų žvejybos bet 
kokiame išteklių valdymo rajone reisą 
žvejybos laivų kapitonai įsitikina, kad 
tikėtinas sužvejosimų išteklių, kuriems 
taikomi sužvejoto kiekio apribojimai, žuvų 
kiekis pagal rūšis ir tam reisui leidžiamos 
jo procentinės dalys neviršys jų turimų 
kvotų.“

Išbraukta

Or. de
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Pakeitimas 94
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prieš pradėdami konkretų žvejybos bet 
kokiame išteklių valdymo rajone reisą 
žvejybos laivų kapitonai įsitikina, kad 
tikėtinas sužvejosimų išteklių, kuriems 
taikomi sužvejoto kiekio apribojimai, žuvų 
kiekis pagal rūšis ir tam reisui leidžiamos 
jo procentinės dalys neviršys jų turimų 
kvotų.“

3. Prieš pradėdami konkretų žvejybos bet 
kokiame išteklių valdymo rajone reisą 
žvejybos laivų kapitonai stengiasi 
įsitikinti, kad tikėtinas sužvejosimų 
išteklių, kuriems taikomi sužvejoto kiekio 
apribojimai, žuvų kiekis pagal rūšis ir tam 
reisui leidžiamos jo procentinės dalys 
neviršys jų turimų kvotų.“

Or. en

Pakeitimas 95
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Neverslinio dydžio jūrų gyvūnų, 
priklausančių rūšims, kurioms 
netaikomas Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 
15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas 
iškrauti visas sužvejotas žuvis, negalima 
laikyti laive, perkrauti, iškrauti, vežti, 
sandėliuoti, parduoti, rodyti arba siūlyti 
parduoti, jie nedelsiant paleidžiami į jūrą.

1. 1, 2, 3 ir 4 regionuose draudžiamas tų 
rūšių žuvų, kurioms taikomos kvotos, 
kurias galima teisėtai iškrauti, išmetimas į 
jūrą vykdant žvejybos veiklą, išskyrus 
būdus, kai tai mažos apimties žvejyba 
gaubiamaisiais tinklais su lynu tinklo 
apačiai sutraukti, kuriuos naudojant 
įrodyta, kad žuvų išgyvenimo rodiklis 
labai aukštas, kai jos išmetamos į jūrą 
pasinaudojant slydimo procesu.

Or. es
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Pakeitimas 96
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
19 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 
dalies, neverslinio dydžio europinės 
sardinės, europiniai ančiuviai, dryžieji 
jūriniai karosai ir paprastosios skumbrės, 
sužvejoti tam, kad būtų naudojami kaip 
gyvas jaukas, gali būti laikomi laive, su 
sąlyga, kad jie laikomi gyvi.

Or. es

Pakeitimas 97
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
19 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Nepažeidžiant 1 ir 1a dalies nuostatų, 
leidžiama iškrauti 10 % viso gyvojo 
mažiausio orientacinio dydžio 
nesiekiančių europinių sardinių, 
europinių ančiuvių, Atlanto silkių, 
paprastųjų stauridžių, paprastųjų 
skumbrių ir dryžųjų jūrinių karosų svorio 
pardavimui, skirtam tiesiogiai žmonėms 
vartoti 10 % riba negali būti viršijama 
perkraunant, iškraunant, gabenant, 
sandėliuojant, rodant arba parduodant.

Siekdamos tikslo, nurodyto Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1379/2013 7 straipsnio 1 dalies b 
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punkte, gamintojų organizacijos savo 
gamybos ir prekybos planuose, kuriuos 
jos teikia pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1379/2013 28 straipsnį, užtikrina, kad 
dėl 2 dalyje nurodytų jūrų gyvūnų 
iškrovimo neišsiplėtos speciali šių
produktų žvejybos veikla, kaip nustatyta 
Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 7 
straipsnio 1 dalies b punkte ir 28 
straipsnyje.

Valstybės narės, atlikdamos patikrinimus 
pagal Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 28 
straipsnio 7 dalį, užtikrina, kad gamintojų 
organizacijos vykdytų pirmoje pastraipoje 
numatytus įpareigojimus.

Or. es

Pakeitimas 98
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Per maži jūrų gyvūnai, priklausantys 
rūšims, kurioms taikomas Reglamento (ES) 
Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatytas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, laikomi laive, iškraunami ir 
įskaičiuojami į kvotas. Jie negali būti 
parduodami ar siūlomi parduoti žmonėms 
vartoti arba rodomi šiuo tikslu.

2. Neverslinio dydžio jūrų gyvūnai, 
priklausantys rūšims, kurioms taikomas 
Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje 
nustatytas įpareigojimas iškrauti visas 
sužvejotas žuvis, laikomi laive ir
iškraunami. Jie negali būti parduodami ar 
siūlomi parduoti žmonėms vartoti arba 
rodomi šiuo tikslu. Juos iškrovus, 
žvejybinio laivo kapitonas neatsako nei už 
jų sandėliavimą, nei už galimybių juos 
parduoti radimą.

Or. fr

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad labai neaišku, kur bus galima parduoti iškrautus neverslinio dydžio 
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jūrų gyvūnus, ir kad žvejybinių laivų kapitonai iš šių iškrovimų neturės jokios naudos, reikia 
iš anksto spręsti šių jūrų gyvūnų kaupimosi prieplaukose problemą ir jau šiuo etapu 
patikslinti, kad tai jokiu būdu nebus žvejų atsakomybė.

Pakeitimas 99
Renata Briano

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Neverslinio dydžio jūrų gyvūnai, 
priklausantys rūšims, kurioms taikomas 
Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje 
nustatytas įpareigojimas iškrauti visas 
sužvejotas žuvis, laikomi laive, iškraunami 
ir įskaičiuojami į kvotas. Jie negali būti 
parduodami ar siūlomi parduoti žmonėms 
vartoti arba rodomi šiuo tikslu.

2. Neverslinio dydžio jūrų gyvūnai, 
priklausantys rūšims, kurioms taikomas 
Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje 
nustatytas įpareigojimas iškrauti visas 
sužvejotas žuvis, laikomi laive, iškraunami 
ir įskaičiuojami į kvotas. Jie negali būti 
parduodami ar siūlomi parduoti žmonėms 
vartoti arba rodomi šiuo tikslu.

Nukrypstant nuo šios dalies pirmos 
pastraipos neverslinio dydžio sardinės, 
ančiuviai, paprastosios stauridės ir 
skumbrės, sužvejoti tam, kad būtų 
naudojami kaip gyvas jaukas, gali būti 
laikomi laive, jeigu jie laikomi gyvi.

Or. it

Pagrindimas

Iškrautos sužvejotos žuvys, kuriomis negali būti prekiaujama (ypač jaunikliai), negali būti 
skirtos žmonių vartojimui.

Pakeitimas 100
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
19 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Neverslinio dydžio jūrų gyvūnai, 
priklausantys rūšims, kurioms taikomas 
Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 
straipsnyje nustatytas įpareigojimas 
iškrauti visas sužvejotas žuvis, laikomi 
laive, iškraunami ir įskaičiuojami į 
kvotas. Jie negali būti parduodami ar 
siūlomi parduoti žmonėms vartoti arba 
rodomi šiuo tikslu.

2. 1, 2, 3 ir 4 regionuose draudžiama 
išmesti paprastąsias staurides, Atlanto 
silkes ar paprastąsias skumbres per bortą, 
kol tinklas ne iki galo įtrauktas į žvejybos 
laivą, jei dėl to būtų prarastos negyvos ar 
merdinčios žuvys, išskyrus būdus, kai tai 
mažos apimties žvejyba gaubiamaisiais 
tinklais, kuriuos naudojant įrodyta, kad 
žuvų išgyvenimo rodiklis labai aukštas, 
kai jos išmetamos į jūrą pasinaudojant 
slydimo procesu.

Or. es

Pakeitimas 101
Ulrike Rodust

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Neverslinio dydžio jūrų gyvūnai, 
priklausantys rūšims, kurioms taikomas
Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje
nustatytas įpareigojimas iškrauti visas 
sužvejotas žuvis, laikomi laive, 
iškraunami ir įskaičiuojami į kvotas. Jie 
negali būti parduodami ar siūlomi 
parduoti žmonėms vartoti arba rodomi 
šiuo tikslu.

2. Neverslinio dydžio jūrų gyvūnai, 
priklausantys rūšims, kurioms nustatytas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, galioja Reglamento (ES) Nr. 
1380/2013 15 straipsnis. Reglamento (EB) 
Nr. 1069/2009 2 straipsnio 2 pastraipos h 
punktas ir atitinkamos Reglamento (EB) 
Nr. 142/2011 įgyvendinimo taisyklės nėra 
taikomos.

Or. de

Pakeitimas 102
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 10 punktas
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Reglamentas (EB) Nr. 850/98
19 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Siekdamos tikslo, nurodyto Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1379/2013 7 straipsnio 1 dalies b 
punkte, gamintojų organizacijos savo 
gamybos ir prekybos planuose, kuriuos 
jos teikia pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1379/2013 28 straipsnį, užtikrina, kad 
dėl 2 dalyje nurodyto jūrų gyvūnų 
iškrovimo neišsiplėtos speciali šių 
produktų žvejybos veikla, kaip nustatyta 
Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 7 
straipsnio 1 dalies b punkte ir 28 
straipsnyje.

Valstybės narės, atlikdamos patikrinimus 
pagal Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 28 
straipsnio 7 dalį, užtikrina, kad gamintojų 
organizacijos vykdytų pirmoje pastraipoje 
numatytus įpareigojimus.

Nepažeidžiant minėtų nuostatų, leidžiama 
iškrauti 10 % viso gyvojo mažiausio 
orientacinio dydžio nesiekiančių 
europinių sardinių, europinių ančiuvių, 
Atlanto silkių, paprastųjų stauridžių, 
paprastųjų skumbrių ir dryžųjų jūrinių 
karosų svorio pardavimui, skirtam 
tiesiogiai žmonėms vartoti. 10 % riba 
negali būti viršijama perkraunant, 
iškraunant, gabenant, sandėliuojant, 
rodant arba parduodant.

Or. es

Pakeitimas 103
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
19 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nuo ...* Komisija paskelbia 
neverslinio dydžio jūrų gyvūnų rinkos 
tyrimą ir nustato galimus jos trūkumus ir 
naudos gavėjus, remdamasi žvejybos 
laivyno atrankumo pokyčių vertinimu.

___________

*OL: prašom įrašyti datą: dveji metai po 
Reglamento (ES) Nr. [xxxx] paskelbimo 
OL.

Or. fr

Pakeitimas 104
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
19 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 1 ir 2 dalys netaikomos sardinėms, 
ančiuviams, silkėms, paprastosioms 
stauridėms ir skumbrėms, neviršijančioms 
10 % bendro laive laikomo kiekvienos iš 
šių rūšių sužvejoto kiekio gyvojo svorio. 
Neverslinio dydžio sardinių, ančiuvių, 
silkių, paprastųjų stauridžių ir skumbrių 
procentinis santykis apskaičiuojamas 
atlikus rūšiavimą arba iškrovus kaip visų 
laive laikytų jūros gyvūnų gyvojo svorio 
dalis. Procentinis santykis gali būti 
apskaičiuojamas remiantis viena arba 
keliomis reprezentatyviosiomis imtimis. 
10 % riba negali būti viršijama 
perkraunant, iškraunant, gabenant, 
sandėliuojant, rodant arba parduodant.

Or. en
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Pakeitimas 105
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
19 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. 1 ir 2 dalių nuostatos netaikomos 
sardinėms, ančiuviams, silkėms, 
paprastosioms stauridėms ir skumbrėms, 
neviršijančioms 10 % bendro laive 
laikomo kiekvienos iš šių rūšių sužvejoto 
kiekio gyvojo svorio. Ne verslinio dydžio 
sardinių, ančiuvių, silkių, stauridžių ir 
skumbrių procentinis santykis, atlikus 
rūšiavimą arba iškrovus, apskaičiuojamas 
pagal visų laive laikytų jūros gyvūnų 
gyvąjį svorį. Procentinis santykis gali būti 
apskaičiuojamas remiantis viena arba 
keliomis reprezentatyviosiomis imtimis. 10 
% riba negali būti viršijama perkraunant, 
iškraunant, gabenant, sandėliuojant, 
rodant arba parduodant.

Or. fr

Pagrindimas

Mažų ir vidutiniškų laivų atveju praktiškai neįmanoma atlikti rūšių atrankos laive arba 
krantinėje. Pavyzdžiui, ančiuvių atveju, kilograme gali būti iki 80 individų. Laive neįmanoma 
turėti rūšiuotuvių, o rūšiavimo kaina prieplaukoje būtų didžiulė ir užtruktų pernelyg ilgai, 
atsižvelgiant į tai, kad tai yra šviežia žuvis. Todėl reikia išsaugoti lankstumą, kurio 
pagrindinis tikslas yra nepriklausomas nuo reikalavimo iškrauti visas sužvejotas žuvis.

Pakeitimas 106
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 10 punktas
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Reglamentas (EB) Nr. 850/98
19 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. 1 ir 2 dalys netaikomos neverslinio 
dydžio sardinėms, ančiuviams, 
skumbrėms arba paprastosioms 
stauridėms, sužvejotiems naudoti kaip 
gyvas jaukas, kurie gali būti laikomi laive, 
jeigu jie laikomi gyvi.

Or. en

Pakeitimas 107
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
20 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei silkėms taikomas Reglamento (ES) 
Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatytas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, šio straipsnio 1 dalyje nustatytas 
draudimas jas laikyti laive netaikomas.
Tačiau tos rūšies žuvis draudžiama žvejoti 
toje dalyje nurodytose geografinėse zonose 
joje nurodytais laikotarpiais. Netyčia 
sužvejotos silkės iškraunamos ir 
įskaičiuojamos į kvotas.

4. Jei silkėms taikomas Reglamento (ES) 
Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatytas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, šio straipsnio 1 dalyje nustatytas 
draudimas jas laikyti laive netaikomas.
Tačiau tos rūšies žuvis draudžiama žvejoti 
toje dalyje nurodytose geografinėse zonose 
joje nurodytais laikotarpiais. Netyčia 
sužvejotos silkės iškraunamos ir, jei jų 
dydis viršija mažiausius išteklių 
išsaugojimą užtikrinančius orientacinius 
dydžius, įskaičiuojamos į kvotas.

Or. fr

Pagrindimas

Tikslinga, kad kvotos žvejams ir toliau būtų išankstinio ekonominio planavimo ribos. 
Moksliniais tikslais apie jauniklius bus rengiami dokumentai, tačiau jei jaunikliams būtų 
taikomos kvotos, tektų papildomą laiko dalį skirti rūšiavimui, kuris nepasiteisina nei 
išsaugojimo, nei ekonominiais tikslais.
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Pakeitimas 108
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
20 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Jei silkėms taikomas Reglamento (ES) 
Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatytas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, pirmoje šio straipsnio pastraipoje 
nustatytas draudimas jas iškrauti arba 
laikyti laive netaikomas. Tačiau tos rūšies 
žuvis draudžiama žvejoti toje pastraipoje 
nurodytoje geografinėje zonoje joje 
nurodytais laikotarpiais. Netyčia 
sužvejotos silkės iškraunamos ir 
įskaičiuojamos į kvotas.

„Jei silkėms taikomas Reglamento (ES) 
Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatytas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, pirmoje šio straipsnio pastraipoje 
nustatytas draudimas jas iškrauti arba 
laikyti laive netaikomas. Tačiau tos rūšies 
žuvis draudžiama žvejoti toje pastraipoje 
nurodytoje geografinėje zonoje joje 
nurodytais laikotarpiais. Netyčia 
sužvejotos silkės iškraunamos ir, jei jų 
dydis viršija mažiausius išteklių 
išsaugojimą užtikrinančius orientacinius 
dydžius, įskaičiuojamos į kvotas.

Or. fr

Pagrindimas

Tikslinga, kad kvotos žvejams ir toliau būtų išankstinio ekonominio planavimo ribos. 
Moksliniais tikslais apie jauniklius bus rengiami dokumentai, tačiau jei jaunikliams būtų 
taikomos kvotos, tektų papildomą laiko dalį skirti rūšiavimui, kuris nepasiteisina nei 
išsaugojimo, nei ekonominiais tikslais.

Pakeitimas 109
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 13 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei bretlingiams taikomas Reglamento 3. Jei bretlingiams taikomas Reglamento 
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(ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatytas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, šio straipsnio 1 dalyje nustatytas 
draudimas juos laikyti laive netaikomas. 
Tačiau tos rūšies žuvis draudžiama žvejoti 
toje dalyje nurodytose geografinėse zonose 
joje nurodytais laikotarpiais. Netyčia 
sužvejoti bretlingiai iškraunami ir 
įskaičiuojami į kvotas.

(ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatytas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, šio straipsnio 1 dalyje nustatytas 
draudimas juos laikyti laive netaikomas. 
Tačiau tos rūšies žuvis draudžiama žvejoti 
toje dalyje nurodytose geografinėse zonose 
joje nurodytais laikotarpiais. Netyčia 
sužvejoti bretlingiai iškraunami ir, jei jų 
dydis viršija mažiausius išteklių 
išsaugojimą užtikrinančius orientacinius 
dydžius, įskaičiuojami į kvotas.

Or. fr

Pagrindimas

Tikslinga, kad kvotos žvejams ir toliau būtų išankstinio ekonominio planavimo ribos. 
Moksliniais tikslais apie jauniklius bus rengiami dokumentai, tačiau jei jaunikliams būtų 
taikomos kvotos, tektų papildomą laiko dalį skirti rūšiavimui, kuris nepasiteisina nei 
išsaugojimo, nei ekonominiais tikslais.

Pakeitimas 110
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Jei skumbrėms taikomas Reglamento (ES) 
Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatytas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, pirmoje šios dalies pastraipoje 
nustatytas draudimas jas laikyti laive 
netaikomas. Tačiau tos rūšies žuvis 
draudžiama žvejoti toje pastraipoje 
nurodytose geografinėse zonose. Netyčia 
sužvejotos skumbrės iškraunamos ir 
įskaičiuojamos į kvotas.

„Jei skumbrėms taikomas Reglamento (ES) 
Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatytas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, pirmoje šios dalies pastraipoje 
nustatytas draudimas jas laikyti laive 
netaikomas. Tačiau tos rūšies žuvis 
draudžiama žvejoti toje pastraipoje 
nurodytose geografinėse zonose. Netyčia 
sužvejotos skumbrės iškraunamos ir, jei jų 
dydis viršija mažiausius išteklių 
išsaugojimą užtikrinančius orientacinius 
dydžius, įskaičiuojamos į kvotas.

Or. fr
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Pagrindimas

Tikslinga, kad kvotos žvejams ir toliau būtų išankstinio ekonominio planavimo ribos. 
Moksliniais tikslais apie jauniklius bus rengiami dokumentai, tačiau jei jaunikliams būtų 
taikomos kvotos, tektų papildomą laiko dalį skirti rūšiavimui, kuris nepasiteisina nei 
išsaugojimo, nei ekonominiais tikslais.

Pakeitimas 111
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 15 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei ančiuviams taikomas Reglamento (ES) 
Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatytas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, pirmoje šios dalies pastraipoje 
nustatytas draudimas juos laikyti laive 
netaikomas. Tačiau tos rūšies žuvis 
draudžiama žvejoti toje pastraipoje 
nurodytu žvejybos įrankiu joje nurodytoje 
geografinėje zonoje. Netyčia sužvejoti 
ančiuviai iškraunami ir įskaičiuojami į 
kvotas.

Jei ančiuviams taikomas Reglamento (ES) 
Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatytas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, pirmoje šios dalies pastraipoje 
nustatytas draudimas juos laikyti laive 
netaikomas. Tačiau tos rūšies žuvis 
draudžiama žvejoti toje pastraipoje 
nurodytu žvejybos įrankiu joje nurodytoje 
geografinėje zonoje. Netyčia sužvejoti 
ančiuviai iškraunami ir, jei jų dydis viršija 
mažiausius išteklių išsaugojimą 
užtikrinančius orientacinius dydžius,
įskaičiuojamos į kvotas.

Or. fr

Pagrindimas

Tikslinga, kad kvotos žvejams ir toliau būtų išankstinio ekonominio planavimo ribos. 
Moksliniais tikslais apie jauniklius bus rengiami dokumentai, tačiau jei jaunikliams būtų 
taikomos kvotos, tektų papildomą laiko dalį skirti rūšiavimui, kuris nepasiteisina nei 
išsaugojimo, nei ekonominiais tikslais.

Pakeitimas 112
Isabelle Thomas
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 16 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
27 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei Norveginėms menkenėms taikomas 
Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje 
nustatytas įpareigojimas iškrauti visas 
sužvejotas žuvis, šio straipsnio 1 dalyje 
nustatytas draudimas jas laikyti laive 
netaikomas. Tačiau tos rūšies žuvis 
draudžiama žvejoti toje dalyje nurodytu 
žvejybos įrankiu joje nurodytose 
geografinėse zonose. Netyčia sužvejotos 
Norveginės menkenės iškraunamos ir 
įskaičiuojamos į kvotas.

3. Jei Norveginėms menkenėms taikomas 
Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje 
nustatytas įpareigojimas iškrauti visas 
sužvejotas žuvis, šio straipsnio 1 dalyje 
nustatytas draudimas jas laikyti laive 
netaikomas. Tačiau tos rūšies žuvis 
draudžiama žvejoti toje dalyje nurodytu 
žvejybos įrankiu joje nurodytose 
geografinėse zonose. Netyčia sužvejotos 
Norveginės menkenės iškraunamos ir, jei 
jų dydis viršija mažiausius išteklių 
išsaugojimą užtikrinančius orientacinius 
dydžius, įskaičiuojamos į kvotas.

Or. fr

Pagrindimas

Tikslinga, kad kvotos žvejams ir toliau būtų išankstinio ekonominio planavimo ribos. 
Moksliniais tikslais apie jauniklius bus rengiami dokumentai, tačiau jei jaunikliams būtų 
taikomos kvotos, tektų papildomą laiko dalį skirti rūšiavimui, kuris nepasiteisina nei 
išsaugojimo, nei ekonominiais tikslais.

Pakeitimas 113
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 17 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
29 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei tobiniams taikomas Reglamento (ES) 
Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatytas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, pirmoje šios dalies pastraipoje 
nustatytas draudimas juos iškrauti arba 

Jei tobiniams taikomas Reglamento (ES) 
Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatytas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, pirmoje šios dalies pastraipoje 
nustatytas draudimas juos iškrauti arba 
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laikyti laive netaikomas. Tačiau tos rūšies 
žuvis draudžiama žvejoti toje pastraipoje 
nurodytose geografinėse zonose. Netyčia 
sužvejoti tobiniai iškraunami ir 
įskaičiuojami į kvotas.

laikyti laive netaikomas. Tačiau tos rūšies 
žuvis draudžiama žvejoti toje pastraipoje 
nurodytose geografinėse zonose. Netyčia 
sužvejoti tobiniai iškraunami ir, jei jų dydis 
viršija mažiausius išteklių išsaugojimą 
užtikrinančius orientacinius dydžius,
įskaičiuojami į kvotas.

Or. fr

Pagrindimas

Tikslinga, kad kvotos žvejams ir toliau būtų išankstinio ekonominio planavimo ribos. 
Moksliniais tikslais apie jauniklius bus rengiami dokumentai, tačiau jei jaunikliams būtų 
taikomos kvotos, tektų papildomą laiko dalį skirti rūšiavimui, kuris nepasiteisina nei 
išsaugojimo, nei ekonominiais tikslais.

Pakeitimas 114
Ian Duncan, Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 18 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
29c straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18) 29c straipsnis pakeičiamas taip: Išbraukta.

straipsnis

ICES VI parajonio juodadėmių menkių 
Rockall zona

1. Visa žvejyba, išskyrus ilgosiomis 
ūdomis, draudžiama rajonuose, kurių 
ribos nustatomos loksodromomis paeiliui 
sujungiant toliau išvardytas koordinates 
(pastarųjų padėtis nustatoma pagal 
WGS84 koordinačių sistemą):

– 57o00' šiaurės platumos, 15o00' 
vakarų ilgumos,

– 57o00' šiaurės platumos, 14o00' 
vakarų ilgumos,
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– 56o30' šiaurės platumos, 14o00' 
vakarų ilgumos,

– 56o30' šiaurės platumos, 15o00' 
vakarų ilgumos,

– 57o00' šiaurės platumos, 15o00' 
vakarų ilgumos.

Or. en

Pagrindimas

Juodadėmės menkės „Rockall“ zona nesusijusi su įpareigojimu iškrauti visas sužvejotas 
žuvis.

Pakeitimas 115
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 18 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
29c straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18. 29c straipsnis pakeičiamas taip: Išbraukta

„29c straipsnis

ICES VI parajonio juodadėmių menkių 
Rockall zona

1. Visa žvejyba, išskyrus ilgosiomis 
ūdomis, draudžiama rajonuose, kurių 
ribos nustatomos loksodromomis paeiliui 
sujungiant toliau išvardytas koordinates 
(pastarųjų padėtis nustatoma pagal 
WGS84 koordinačių sistemą):

– 57o00' N, 15o00' W

– 57o00' N, 14o00' W

– 56o30' N, 14o00' W

– 56o30' N, 15o00' W

– 57o00' N, 15o00' W.“
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Or. de

Pakeitimas 116
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 19 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
29 d straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pirmos pastraipos b punkte nurodytoms 
žuvims ir kiautuotiesiems vėžiagyviams 
taikomas Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 
straipsnyje nustatytas įpareigojimas 
iškrauti visas sužvejotas žuvis, tame b 
punkte nustatyta sąlyga pakeičiama sąlyga, 
kad tų žuvų ir kiautuotųjų vėžiagyvių iš 
viso negalima žvejoti. Netyčia sužvejotos 
šios žuvys arba kiautuotieji vėžiagyviai 
iškraunami ir įskaičiuojami į kvotas.

Jei pirmos pastraipos b punkte nurodytoms 
žuvims ir kiautuotiesiems vėžiagyviams 
taikomas Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 
straipsnyje nustatytas įpareigojimas 
iškrauti visas sužvejotas žuvis, tame b 
punkte nustatyta sąlyga pakeičiama sąlyga, 
kad tų žuvų ir kiautuotųjų vėžiagyvių iš 
viso negalima žvejoti. Netyčia sužvejotos 
šios žuvys arba kiautuotieji vėžiagyviai 
iškraunami ir, jei jų dydis viršija 
mažiausius išteklių išsaugojimą 
užtikrinančius orientacinius dydžius,
įskaičiuojami į kvotas.

Or. fr

Pagrindimas

Tikslinga, kad kvotos žvejams ir toliau būtų išankstinio ekonominio planavimo ribos. 
Moksliniais tikslais apie jauniklius bus rengiami dokumentai, tačiau jei jaunikliams būtų 
taikomos kvotos, tektų papildomą laiko dalį skirti rūšiavimui, kuris nepasiteisina nei 
išsaugojimo, nei ekonominiais tikslais.

Pakeitimas 117
Diane Dodds, Ian Duncan

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 19 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
29 d straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Jei pirmos pastraipos b punkte 
nurodytoms žuvims ir kiautuotiesiems 
vėžiagyviams taikomas Reglamento (ES) 
Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatytas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, tame b punkte nustatyta sąlyga 
pakeičiama sąlyga, kad tų žuvų ir 
kiautuotųjų vėžiagyvių iš viso negalima 
žvejoti. Netyčia sužvejotos šios žuvys arba 
kiautuotieji vėžiagyviai iškraunami ir 
įskaičiuojami į kvotas.“

Sužvejotos žuvys tų rūšių, kurioms nuo 
2015 m. sausio 1 d. taikomi sužvejotų 
žuvų kiekio apribojimai ir taikomas 
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15
straipsnyje nustatytas įpareigojimas 
iškrauti visas sužvejotas žuvis,
iškraunamos ir įskaičiuojamos į kvotas.
Tačiau draudžiama tikslingai žvejoti 
pirmos pastraipos b punkte nenurodytų 
rūšių išteklius.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata turėtų būti taikoma tik į 2015 m. sausio 1 d. įsigaliosiančio draudimo išmesti žuvis 
į jūrą pirmą etapą įtrauktoms rūšims.

Pakeitimas 118
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 19 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
29 d straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Jei pirmos pastraipos b punkte 
nurodytoms žuvims ir kiautuotiesiems 
vėžiagyviams taikomas Reglamento (ES) 
Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatytas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, tame b punkte nustatyta sąlyga 
pakeičiama sąlyga, kad tų žuvų ir 
kiautuotųjų vėžiagyvių iš viso negalima 
žvejoti. Netyčia sužvejotos šios žuvys arba 
kiautuotieji vėžiagyviai iškraunami ir 
įskaičiuojami į kvotas.“

Netyčia sužvejoti jūrų gyvūnai, 
priklausantys rūšims, kurioms nuo 2015 
m. sausio 1 d. taikomas Reglamento (ES) 
Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, iškraunami ir įskaičiuojami į 
kvotas.“ Tačiau specializuotoji b punkte 
neišvardytų rūšių žvejyba draudžiama.“

Or. de
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Pakeitimas 119
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 19 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
29 d straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Jei pirmos pastraipos b punkte 
nurodytoms žuvims taikomas Reglamento 
(ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatytas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, tame b punkte nustatyta sąlyga 
pakeičiama sąlyga, kad tų žuvų iš viso 
negalima žvejoti. Netyčia sužvejotos šios 
žuvys iškraunamos ir įskaičiuojamos į 
kvotas.

„Jei pirmos pastraipos b punkte 
nurodytoms žuvims taikomas Reglamento 
(ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatytas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, tame b punkte nustatyta sąlyga 
pakeičiama sąlyga, kad tų žuvų iš viso 
negalima žvejoti. Netyčia sužvejotos šios 
žuvys iškraunamos ir, jei jų dydis viršija 
mažiausius išteklių išsaugojimą 
užtikrinančius orientacinius dydžius,
įskaičiuojamos į kvotas.

Or. fr

Pagrindimas

Tikslinga, kad kvotos žvejams ir toliau būtų išankstinio ekonominio planavimo ribos. 
Moksliniais tikslais apie jauniklius bus rengiami dokumentai, tačiau jei jaunikliams būtų 
taikomos kvotos, tektų papildomą laiko dalį skirti rūšiavimui, kuris nepasiteisina nei 
išsaugojimo, nei ekonominiais tikslais.

Pakeitimas 120
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 19 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
29 d straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Jei pirmos pastraipos b punkte 
nurodytoms žuvims taikomas Reglamento 
(ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatytas 

Netyčia sužvejoti jūrų gyvūnai, 
priklausantys rūšims, kurioms nuo 2015 
m. sausio 1 d. taikomas Reglamento (ES) 
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įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, tame b punkte nustatyta sąlyga 
pakeičiama sąlyga, kad tų žuvų iš viso 
negalima žvejoti..“ Netyčia sužvejotos šios 
žuvys iškraunamos ir įskaičiuojamos į 
kvotas.“

Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, iškraunami ir įskaičiuojami į 
kvotas. Tačiau specializuotoji b punkte 
neišvardytų rūšių žvejyba draudžiama.“

Or. de

Pakeitimas 121
Deirdre Clune

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 19 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
29 d straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 29d straipsnyje įterpiama ši dalis:

„4a Nukrypstant nuo 1 dalies, leidžiama 
žvejoti karališkąsias šukutes (Aequipecten 
opercularis), jeigu:

a) naudojami žvejybos įrankiai yra 
specializuoti tralai su kėtoklėmis, 
sukonfigūruoti taip, kad būtų galima 
daryti gaudomų žuvų atranką (60 cm 
žema viršutinė tralo pavara);

b) tarp žvejybos įrankių yra tinklinio 
audeklo kvadratinėmis akimis gabalas, 
apibūdintas XIVc priede;

c) žvejybos įrankis pagamintas naudojant 
ne mažesnio kaip 80 mm dydžio akių 
tinklinį audeklą;

d) ne mažiau kaip 90 proc. laive laikomų 
sugautų žuvų masės sudaro karališkosios 
šukutės (Aequipecten opercularis);

Jei menkių kiekis sudaro daugiau kaip 
1,5 proc. viso per bet kurią vieną žvejybos 
operaciją sugauto kiekio, laivas žvejybą 
tęsia tik nuo ankstesnės žvejybos 
operacijos vietos nuplaukęs bent dvi 
jūrmyles.“
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Or. en

Pakeitimas 122
Liadh Ní Riada

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 19 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
29 d straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 29d straipsnyje įterpiama ši dalis:

„4a Nukrypstant nuo 1 dalies, leidžiama 
žvejoti karališkąsias šukutes (Aequipecten 
opercularis), jeigu:

a). naudojami žvejybos įrankiai yra 
specializuoti tralai su kėtoklėmis, 
sukonfigūruoti taip, kad būtų galima 
daryti gaudomų žuvų atranką (60 cm 
žema viršutinė tralo pavara); 

b) žvejybos įrankis pagamintas naudojant 
ne mažesnio kaip 80 mm dydžio akių 
tinklinį audeklą;

c) ne mažiau kaip 90 proc. laive laikomų 
sugautų žuvų masės sudaro karališkosios 
šukutės (Aequipecten opercularis).“

Or. en

Pakeitimas 123
Brian Crowley

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 19 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
29 d straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 29d straipsnyje įterpiama ši dalis:

„4a Nukrypstant nuo 1 dalies, leidžiama 
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žvejoti karališkąsias šukutes (Aequipecten 
opercularis), jeigu:

a). naudojami žvejybos įrankiai yra 
specializuoti tralai su kėtoklėmis, 
sukonfigūruoti taip, kad būtų galima 
daryti gaudomų žuvų atranką (60 cm 
žema viršutinė tralo pavara);

b) žvejybos įrankis pagamintas naudojant 
ne mažesnio kaip 80 mm dydžio akių 
tinklinį audeklą;

c) ne mažiau kaip 90 proc. laive laikomų 
sugautų žuvų masės sudaro karališkosios 
šukutės (Aequipecten opercularis).“

Or. en

Pagrindimas

Pagal menkių išteklių atkūrimo planą leidžiama žvejoti karališkąsias šukutes VIa rajono 
dalyje, jeigu naudojamas 120 mm tralo maišo tinklinio audeklo akies dydis. Neįmanoma 
pagauti karališkųjų šukučių naudojant tokio dydžio akį. Tinkamas tinklinio audeklo akies 
dydis yra 80 mm.

Pakeitimas 124
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 20 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
29e straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Jei pirmos pastraipos b punkte 
nurodytoms žuvims taikomas Reglamento 
(ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatytas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, tame b punkte nustatyta sąlyga 
pakeičiama sąlyga, kad tų žuvų iš viso 
negalima žvejoti. Netyčia sužvejotos šios 
žuvys iškraunamos ir įskaičiuojamos į 
kvotas.

„Jei pirmos pastraipos b punkte 
nurodytoms žuvims taikomas Reglamento 
(ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatytas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, tame b punkte nustatyta sąlyga 
pakeičiama sąlyga, kad tų žuvų iš viso 
negalima žvejoti. Netyčia sužvejotos šios 
žuvys iškraunamos ir, jei jų dydis viršija 
mažiausius išteklių išsaugojimą 
užtikrinančius orientacinius dydžius,
įskaičiuojamos į kvotas.
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Or. fr

Pagrindimas

Tikslinga, kad kvotos žvejams ir toliau būtų išankstinio ekonominio planavimo ribos. 
Moksliniais tikslais apie jauniklius bus rengiami dokumentai, tačiau jei jaunikliams būtų 
taikomos kvotos, tektų papildomą laiko dalį skirti rūšiavimui, kuris nepasiteisina nei 
išsaugojimo, nei ekonominiais tikslais.

Pakeitimas 125
Diane Dodds, Ian Duncan

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 20 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
29 e straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Jei pirmos pastraipos b punkte 
nurodytoms žuvims taikomas Reglamento
(ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatytas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, tame b punkte nustatyta sąlyga 
pakeičiama sąlyga, kad tų žuvų iš viso 
negalima žvejoti. Netyčia sužvejotos šios 
žuvys iškraunamos ir įskaičiuojamos į 
kvotas.“

Sužvejotos žuvys tų rūšių, kurioms 
taikomi sužvejotų žuvų kiekio apribojimai 
ir nuo 2015 m. sausio 1 d. taikomas 
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15
straipsnyje nustatytas įpareigojimas 
iškrauti visas sužvejotas žuvis, 
iškraunamos ir įskaičiuojamos į kvotas.
Tačiau draudžiama specialiai žvejoti 
pirmos pastraipos b punkte nenurodytų 
rūšių išteklius.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata turėtų būti taikoma tik į 2015 m. sausio 1 d. įsigaliosiančio draudimo išmesti žuvis 
į jūrą pirmą etapą įtrauktoms rūšims.

Pakeitimas 126
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 20 punktas
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Reglamentas (EB) Nr. 850/98
29 e straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Jei pirmos pastraipos b punkte 
nurodytoms žuvims taikomas Reglamento 
(ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatytas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, tame b punkte nustatyta sąlyga 
pakeičiama sąlyga, kad tų žuvų iš viso 
negalima žvejoti. Netyčia sužvejotos šios 
žuvys iškraunamos ir įskaičiuojamos į 
kvotas.“

Netyčia sužvejoti jūrų gyvūnai, 
priklausantys rūšims, kurioms nuo 2015 
m. sausio 1 d. taikomas Reglamento (ES) 
Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, iškraunami ir įskaičiuojami į 
kvotas. Tačiau specializuotoji b punkte 
neišvardytų rūšių žvejyba draudžiama.“

Or. de

Pakeitimas 127
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 21 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
29f straipsnio 1a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21) 29f straipsnis papildomas šia 1a 
dalimi:

Išbraukta.

"1a. Jei melsvosioms molvoms taikomas 
Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 
straipsnyje nustatytas įpareigojimas 
iškrauti visas sužvejotas žuvis, šio 
straipsnio 1 dalyje nustatytas draudimas 
jas laikyti laive netaikomas. Tačiau tos 
rūšies žuvis draudžiama žvejoti toje dalyje 
nurodytu laikotarpiu ir ten pat nurodytose 
zonose. Netyčia sužvejotos melsvosios 
molvos iškraunamos ir įskaičiuojamos į 
kvotas.“

Or. fr
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Pagrindimas

Ši dalis nesusijusi su nuo 2015 m. sausio mėn. taikomu įpareigojimu iškrauti visas sužvejotas 
žuvis.

Pakeitimas 128
Diane Dodds, Ian Duncan

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 21 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
29 f straipsnio 1 a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29f straipsnis papildomas šia 1a dalimi: Išbraukta.

"1a. Jei melsvosioms molvoms taikomas 
Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 
straipsnyje nustatytas įpareigojimas 
iškrauti visas sužvejotas žuvis, šio 
straipsnio 1 dalyje nustatytas draudimas 
jas laikyti laive netaikomas. Tačiau tos 
rūšies žuvis draudžiama žvejoti toje dalyje 
nurodytu laikotarpiu ir ten pat nurodytose 
zonose. Netyčia sužvejotos melsvosios 
molvos iškraunamos ir įskaičiuojamos į 
kvotas.“

Or. en

Pagrindimas

Melsvosios molvos neįtrauktos į 2015 m. sausio 1 d. įsigaliosiančio draudimo išmesti žuvis į 
jūrą pirmą etapą.

Pakeitimas 129
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 21 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
29 f straipsnio 1 a dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21. 29f straipsnis papildomas šia 1a 
dalimi:

Išbraukta

Jei melsvosioms molvoms taikomas 
Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 
straipsnyje nustatytas įpareigojimas 
iškrauti visas sužvejotas žuvis, šio 
straipsnio 1 dalyje nustatytas draudimas 
jas laikyti laive netaikomas. Tačiau tos 
rūšies žuvis draudžiama žvejoti toje dalyje 
nurodytose zonose. Netyčia sužvejotos 
melsvosios molvos iškraunamos ir 
įskaičiuojamos į kvotas.“

Or. de

Pakeitimas 130
Mairead McGuinness, Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 23 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 850/98 
48 a straipsnis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23a) Įterpiamas šis straipsnis:

„48a straipsnis

Nepažeidžiant Reglamento (ES) 
Nr. 1380/2013 15 straipsnio 6 dalies, 
Komisija įgaliojama vadovaudamasi to 
reglamento 18 straipsniu priimti 
deleguotuosius aktus pagal to reglamento 
46 straipsnį, kad būtų iš dalies pakeistos 
šio reglamento 4, 7, 11, 19b, 28, 29, 29b, 
29d, 29e, 29f, 30, 31a, 34a, 34b ir 34c 
straipsnių nuostatos, jeigu jos atitinka 
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 
straipsnyje išdėstytus tikslus ir yra būtinos 
siekiant pagal to reglamento 15 straipsnį 
įgyvendinti įpareigojimą iškrauti visas 
sužvejotas žuvis.“
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Or. en

Pagrindimas

Kyla neaiškumų, ar galima įtraukti technines priemones į deleguotąjį aktą, kuriuo 
įgyvendinami regioniniai išmetimo į jūrą planai. Šis pakeitimas yra būtinas siekiant teisinio 
tikrumo dėl techninių priemonių įtraukimo į regioninius išmetimo į jūrą planus. Dėl 
nesugebėjimo įtraukti priemones, tokias kaip tinklinio audeklo akių dydžio keitimas ar 
laikinas žvejybos draudimas tam tikroje teritorijoje siekiant apsaugoti jauniklius, bus 
trukdoma veiksmingai įgyvendinti įpareigojimą iškrauti visas sužvejotas žuvis.

Pakeitimas 131
Liadh Ní Riada

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2187/2005
2 straipsnio p punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) 2 straipsnis papildomas p punktu: Išbraukta.

„p) netyčia sužvejoti jūrų gyvūnai –
atsitiktinai sužvejoti jūrų gyvūnai, kurių 
žvejyba tomis aplinkybėmis yra 
uždrausta.“

Or. en

Pagrindimas

Nėra poreikio pateikti konkrečią sąvokos „netyčia sužvejoti jūrų gyvūnai“ apibrėžtį, nes nuo 
šiol laikantis draudimo išmesti į jūrą visos sužvejotos žuvys bus iškraunamos.

Pakeitimas 132
Diane Dodds, Ian Duncan

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2187/2005
2 straipsnio p punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) 2 straipsnis papildomas p punktu: Išbraukta.

„p) netyčia sužvejoti jūrų gyvūnai –
atsitiktinai sužvejoti jūrų gyvūnai, kurių 
žvejyba tomis aplinkybėmis yra 
uždrausta.“

Or. en

Pagrindimas

Nėra poreikio pateikti konkrečią sąvokos „netyčia sužvejoti jūrų gyvūnai“ apibrėžtį, nes nuo 
šiol laikantis draudimo išmesti į jūrą visos sužvejotos žuvys bus iškraunamos.

Pakeitimas 133
Renata Briano

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2187/2005
2 straipsnio p punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

"p) netyčia sužvejoti jūrų gyvūnai –
atsitiktinai sužvejoti jūrų gyvūnai, kurių 
žvejyba tomis aplinkybėmis yra 
uždrausta.“

“p) netyčia sužvejoti jūrų gyvūnai –
atsitiktinai sužvejoti jūrų gyvūnai, kurie 
privalo būti iškrauti laikantis Reglamento 
(ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 
nuostatų.“

Or. it

Pakeitimas 134
Diane Dodds, Ian Duncan

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 2187/2005
2 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) įterpiamas šis straipsnis:

„2a straipsnis

leidžiama naudoti selektyvinius tralus ir 
kitus didelio selektyvumo žvejybos 
įrankius, kaip patvirtina Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1342/2008 11 
straipsnio 2 dalyje išdėstytose sąlygose 
(„menkų išteklių planas“).“

Or. en

Pagrindimas

Tokie žvejybos įrankiai turi panašias selektyvumo savybes, kaip ir pagal įgyvendinimo 
reglamentą leidžiami įrankiai. Tai, kad jie buvo neplanuotai neįtraukti į Reglamentą 
737/2012, sukėlė nepatogumų omarų tarpozininės žvejybos operatoriams, plaukiojantiems 
tarp Keltų ir Airių jūrų.

Pakeitimas 135
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 2187/2005
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, jei 
toje pastraipoje nustatytos sąlygos negali 
būti įvykdytos dėl netyčia sužvejotų jūrų 
gyvūnų, kuriems taikomas Reglamento 
(ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nurodytas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, tų gyvūnų laikyti laive ir iškrauti 
nedraudžiama. Tos netyčia sužvejotos 
žuvys iškraunamos ir įskaičiuojamos į 
kvotas.“

„Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, jei 
toje pastraipoje nustatytos sąlygos negali 
būti įvykdytos dėl netyčia sužvejotų jūrų 
gyvūnų, kuriems taikomas Reglamento 
(ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nurodytas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, tų gyvūnų laikyti laive ir iškrauti 
nedraudžiama. Tos netyčia sužvejotos 
žuvys iškraunamos ir, jei jų dydis viršija 
mažiausius išteklių išsaugojimą 
užtikrinančius orientacinius dydžius,
įskaičiuojamos į kvotas.
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Or. fr

Pagrindimas

Tikslinga, kad kvotos žvejams ir toliau būtų išankstinio ekonominio planavimo ribos. 
Moksliniais tikslais apie jauniklius bus rengiami dokumentai, tačiau jei jaunikliams būtų 
taikomos kvotos, tektų papildomą laiko dalį skirti rūšiavimui, kuris nepasiteisina nei 
išsaugojimo, nei ekonominiais tikslais.

Pakeitimas 136
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 2187/2005
3 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, jei toje 
pastraipoje nustatytos sąlygos negali būti 
įvykdytos dėl netyčia sužvejotų jūrų 
gyvūnų, kuriems taikomas Reglamento 
(ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nurodytas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, sužvejotų jūrų gyvūnų iškrauti 
nedraudžiama. Tos netyčia sužvejotos 
žuvys iškraunamos ir įskaičiuojamos į 
kvotas.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, jei toje 
pastraipoje nustatytos sąlygos negali būti 
įvykdytos dėl netyčia sužvejotų jūrų 
gyvūnų, kuriems taikomas Reglamento 
(ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nurodytas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, sužvejotų jūrų gyvūnų iškrauti 
nedraudžiama. Tos netyčia sužvejotos 
žuvys iškraunamos ir, jei jų dydis viršija 
mažiausius išteklių išsaugojimą 
užtikrinančius orientacinius dydžius,
įskaičiuojamos į kvotas.

Or. fr

Pagrindimas

Tikslinga, kad kvotos žvejams ir toliau būtų išankstinio ekonominio planavimo ribos. 
Moksliniais tikslais apie jauniklius bus rengiami dokumentai, tačiau jei jaunikliams būtų 
taikomos kvotos, tektų papildomą laiko dalį skirti rūšiavimui, kuris nepasiteisina nei 
išsaugojimo, nei ekonominiais tikslais.

Pakeitimas 137
Isabelle Thomas
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2187/2005
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Netyčia sužvejoti jūrų gyvūnai, kurie 
nepatenka į procentinių dalių ribas,
nurodytas II ir III prieduose, ir kuriems 
taikomas Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 
straipsnyje nurodytas įpareigojimas iškrauti 
visas sužvejotas žuvis, iškraunami ir 
įskaičiuojami į kvotas.

1. Netyčia sužvejoti jūrų gyvūnai, kurie 
nepatenka į procentinių dalių ribas, 
nurodytas II ir III prieduose, ir kuriems 
taikomas Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 
straipsnyje nurodytas įpareigojimas iškrauti 
visas sužvejotas žuvis, iškraunami ir, jei jų 
dydis viršija mažiausius išteklių 
išsaugojimą užtikrinančius orientacinius 
dydžius, įskaičiuojami į kvotas.

Or. fr

Pagrindimas

Tikslinga, kad kvotos žvejams ir toliau būtų išankstinio ekonominio planavimo ribos. 
Moksliniais tikslais apie jauniklius bus rengiami dokumentai, tačiau jei jaunikliams būtų 
taikomos kvotos, tektų papildomą laiko dalį skirti rūšiavimui, kuris nepasiteisina nei 
išsaugojimo, nei ekonominiais tikslais.

Pakeitimas 138
Brian Crowley

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2187/2005
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieš pradėdami konkretų žvejybos bet 
kokiame išteklių valdymo rajone reisą 
visų žvejybos laivų kapitonai įsitikina, kad 
tikėtinas sužvejosimų išteklių, kuriems 
taikomi sužvejoto kiekio apribojimai, žuvų 
kiekis pagal rūšis ir II bei III prieduose 
nurodytos procentinės dalys neviršys jų 
turimų kvotų.

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Laivų kapitonai negali įsitikinti, kad tikėtinai sužvejosimas žuvų kiekis pagal rūšis per tam 
tikrą reisą jūroje neviršys jų turimų kvotų. Dėl žvejybos veiklos pobūdžio neįmanoma 
numatyti, kiek žuvų bus sužvejota per reisą.

Pakeitimas 139
Diane Dodds, Ian Duncan

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2187/2005
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieš pradėdami konkretų žvejybos bet 
kokiame išteklių valdymo rajone reisą 
visų žvejybos laivų kapitonai įsitikina, kad 
tikėtinas sužvejosimų išteklių, kuriems 
taikomi sužvejoto kiekio apribojimai, žuvų 
kiekis pagal rūšis ir II bei III prieduose 
nurodytos procentinės dalys neviršys jų 
turimų kvotų.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nuostatos dėl sužvejotų žuvų kiekio pagal rūšis nebeatlieka jokios funkcijos pagal draudimą į 
jūrą išmesti žuvis, nes iškraunamos visos sužvejotos žuvys. Be to laivų kapitonai negali prieš 
kelionės reisą užtikrinti, koks bus sužvejotų žuvų kiekis pagal rūšis.

Pakeitimas 140
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2187/2005
12 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieš pradėdami konkretų žvejybos bet 
kokiame išteklių valdymo rajone reisą 
visų žvejybos laivų kapitonai įsitikina, kad 
tikėtinas sužvejosimų išteklių, kuriems 
taikomi sužvejoto kiekio apribojimai, žuvų 
kiekis pagal rūšis ir II bei III prieduose 
nurodytos procentinės dalys neviršys jų 
turimų kvotų.

Išbraukta

Or. de

Pakeitimas 141
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2187/2005
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieš pradėdami konkretų žvejybos bet 
kokiame išteklių valdymo rajone reisą 
visų žvejybos laivų kapitonai įsitikina, kad 
tikėtinas sužvejosimų išteklių, kuriems 
taikomi sužvejoto kiekio apribojimai, žuvų 
kiekis pagal rūšis ir II bei III prieduose 
nurodytos procentinės dalys neviršys jų 
turimų kvotų.

2. Žvejybos laivų kapitonai vengia žvejoti 
zonose, kuriose, kaip įrodyta, tankiai 
gyvena tam tikra rūšis, kai neturi 
pakankamai kvotų ta rūšimi prekiauti.

Or. fr

Pagrindimas

Neįmanoma nustatyti teisiškai privalomų apribojimų remiantis ateities prognozėmis. 
Siūlomas pakeitimas labiau pritaikytas prie dabartinės praktikos. Be to, prievolė įrodyti turi 
tekti vykdantiems kontrolę.

Pakeitimas 142
Isabelle Thomas
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 6 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 2187/2005
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Per maži jūrų gyvūnai, priklausantys 
rūšims, kurioms taikomas Reglamento (ES) 
Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatytas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, laikomi laive, iškraunami ir 
įskaičiuojami į kvotas. Jie negali būti 
parduodami ar siūlomi parduoti žmonėms 
vartoti arba rodomi šiuo tikslu.

3. Neverslinio dydžio jūrų gyvūnai, 
priklausantys rūšims, kurioms taikomas 
Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje 
nustatytas įpareigojimas iškrauti visas 
sužvejotas žuvis, laikomi laive ir
iškraunami. Jie negali būti parduodami ar 
siūlomi parduoti žmonėms vartoti arba 
rodomi šiuo tikslu. Juos iškrovus, 
žvejybinio laivo kapitonas neatsako nei už 
jų sandėliavimą, nei už galimybių juos 
parduoti radimą.

Or. fr

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad labai neaišku, kur bus galima parduoti iškrautus neverslinio dydžio 
jūrų gyvūnus, ir kad žvejybinių laivų kapitonai iš šių iškrovimų neturės jokios naudos, reikia 
iš anksto spręsti šių jūrų gyvūnų kaupimosi prieplaukose problemą ir jau šiuo etapu 
patikslinti, kad tai jokiu būdu nebus žvejų atsakomybė.

Pakeitimas 143
Ulrike Rodust

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 6 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 2187/2005
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Neverslinio dydžio jūrų gyvūnai, 
priklausantys rūšims, kurioms taikomas 
Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje 
nustatytas įpareigojimas iškrauti visas 
sužvejotas žuvis, laikomi laive, 
iškraunami ir įskaičiuojami į kvotas. Jie 

3. Neverslinio dydžio jūrų gyvūnai, 
priklausantys rūšims, kurioms nustatytas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, galioja Reglamento (ES) Nr. 
1380/2013 15 straipsnis. Reglamento (EB) 
Nr. 1069/2009 2 straipsnio 2 pastraipos h 
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negali būti parduodami ar siūlomi 
parduoti žmonėms vartoti arba rodomi 
šiuo tikslu.

punktas ir atititinkamos Reglamento (EB) 
Nr. 142/2011 įgyvendinimo taisyklės nėra 
taikomos.

Or. de

Pakeitimas 144
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 7 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 2187/2005
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei atlantinėms lašišoms (Salmo salar) arba 
paprastiesiems šlakiams (Salmo trutta) 
taikomas Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 
straipsnyje nustatytas įpareigojimas 
iškrauti visas sužvejotas žuvis, šio 
straipsnio pirmoje pastraipoje nustatytas 
draudimas juos laikyti laive netaikomas. 
Tačiau tos rūšies žuvis draudžiama žvejoti 
toje pastraipoje nurodytose geografinėse 
zonose joje nurodytais laikotarpiais. 
Netyčia sužvejotos atlantinės lašišos 
(Salmo salar) arba paprastieji šlakiai 
(Salmo trutta) iškraunami ir įskaičiuojami į 
kvotas.

Jei atlantinėms lašišoms (Salmo salar) arba 
paprastiesiems šlakiams (Salmo trutta) 
taikomas Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 
straipsnyje nustatytas įpareigojimas 
iškrauti visas sužvejotas žuvis, šio 
straipsnio pirmoje pastraipoje nustatytas 
draudimas juos laikyti laive netaikomas. 
Tačiau tos rūšies žuvis draudžiama žvejoti 
toje pastraipoje nurodytose geografinėse 
zonose joje nurodytais laikotarpiais. 
Netyčia sužvejotos atlantinės lašišos 
(Salmo salar) arba paprastieji šlakiai 
(Salmo trutta) iškraunami ir , jei jų dydis 
viršija mažiausius išteklių išsaugojimą 
užtikrinančius orientacinius dydžius,
įskaičiuojami į kvotas.

Or. fr

Pagrindimas

Tikslinga, kad kvotos žvejams ir toliau būtų išankstinio ekonominio planavimo ribos. 
Moksliniais tikslais apie jauniklius bus rengiami dokumentai, tačiau jei jaunikliams būtų 
taikomos kvotos, tektų papildomą laiko dalį skirti rūšiavimui, kuris nepasiteisina nei 
išsaugojimo, nei ekonominiais tikslais.
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Pakeitimas 145
Mairead McGuinness, Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 7 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 2187/2005
28 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a) įterpiamas šis straipsnis:

„28a straipsnis

Nepažeidžiant Reglamento (ES) 
Nr. 1380/2013 15 straipsnio 6 dalies, 
Komisija įgaliojama vadovaudamasi to 
reglamento 18 straipsniu priimti 
deleguotuosius aktus pagal to reglamento 
46 straipsnį, kad būtų iš dalies pakeistos 
šio reglamento 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 18a, 
20, 21 ir 22 straipsnių nuostatos, jeigu jos 
atitinka Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 
straipsnyje išdėstytus tikslus ir yra būtinos 
siekiant pagal to reglamento 15 straipsnį 
įgyvendinti įpareigojimą iškrauti visas 
sužvejotas žuvis.“

Or. en

Pagrindimas

Kyla neaiškumų, ar galima įtraukti technines priemones į deleguotąjį aktą, kuriuo 
įgyvendinami regioniniai išmetimo į jūrą planai. Šis pakeitimas yra būtinas siekiant teisinio 
tikrumo dėl techninių priemonių įtraukimo į regioninius išmetimo į jūrą planus. Dėl 
nesugebėjimo įtraukti priemones, tokias kaip tinklinio audeklo akių dydžio keitimas ar 
laikinas žvejybos draudimas tam tikroje teritorijoje siekiant apsaugoti jauniklius, bus 
trukdoma veiksmingai įgyvendinti įpareigojimą iškrauti visas sužvejotas žuvis.

Pakeitimas 146
Liadh Ní Riada

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1967/2006
2 straipsnio 18 punktas



AM\1037605LT.doc 73/142 PE541.294v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) 2 straipsnis papildomas 18 punktu: Išbraukta.

„18) netyčia sužvejoti jūrų gyvūnai –
atsitiktinai sužvejoti jūrų gyvūnai, kurių 
žvejyba tomis aplinkybėmis yra 
uždrausta.“

Or. en

Pagrindimas

Nėra poreikio pateikti konkrečią sąvokos „netyčia sužvejoti jūrų gyvūnai“ apibrėžtį, nes nuo 
šiol laikantis draudimo išmesti į jūrą visos sužvejotos žuvys bus iškraunamos. Be to, toks 
„netyčinis“ veiksmas gali kelti problemų, nes jis apima stipraus subjektyvumo elementą.

Pakeitimas 147
Diane Dodds, Ian Duncan

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1967/2006
2 straipsnio 18 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) 2 straipsnis papildomas 18 punktu: Išbraukta.

„18) netyčia sužvejoti jūrų gyvūnai –
atsitiktinai sužvejoti jūrų gyvūnai, kurių 
žvejyba tomis aplinkybėmis yra 
uždrausta.“

Or. en

Pagrindimas

Nėra poreikio pateikti konkrečią sąvokos „netyčia sužvejoti jūrų gyvūnai“ apibrėžtį, nes nuo 
šiol laikantis draudimo išmesti į jūrą visos sužvejotos žuvys bus iškraunamos.

Pakeitimas 148
Renata Briano



PE541.294v01-00 74/142 AM\1037605LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1967/2006
2 straipsnio 18 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

"18) netyčia sužvejoti jūrų gyvūnai –
atsitiktinai sužvejoti jūrų gyvūnai, kurių 
žvejyba tomis aplinkybėmis yra 
uždrausta.“

"18) netyčia sužvejoti jūrų gyvūnai –
atsitiktinai sužvejoti jūrų gyvūnai, kurie 
privalo būti iškrauti laikantis Reglamento 
(ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 
nuostatų.“

Or. it

Pakeitimas 149
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1967/2006
15 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Netyčia sužvejoti pernelyg maži jūrų 
gyvūnai, kuriems taikomas Reglamento 
(ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatytas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, laikomi laive ir iškraunami. Jie 
negali būti parduodami ar siūlomi parduoti 
žmonėms vartoti arba rodomi šiuo tikslu.

Netyčia sužvejoti pernelyg maži jūrų 
gyvūnai, kuriems taikomas Reglamento 
(ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatytas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, laikomi laive ir iškraunami. Jie 
negali būti parduodami ar siūlomi parduoti 
žmonėms vartoti arba rodomi šiuo tikslu. 
Juos iškrovus, žvejybinio laivo kapitonas 
neatsako nei už jų sandėliavimą, nei už 
galimybių juos parduoti radimą.

Or. fr

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad labai neaišku, kur bus galima parduoti iškrautus neverslinio dydžio 
jūrų gyvūnus, ir kad žvejybinių laivų kapitonai iš šių iškrovimų neturės jokios naudos, reikia 
iš anksto spręsti šių jūrų gyvūnų kaupimosi prieplaukose problemą ir jau šiuo etapu 
patikslinti, kad tai jokiu būdu nebus žvejų atsakomybė.
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Pakeitimas 150
Diane Dodds, Ian Duncan

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1967/2006
15 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Netyčia sužvejoti pernelyg maži jūrų 
gyvūnai, kuriems taikomas Reglamento
(ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatytas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, laikomi laive ir iškraunami. Jie 
negali būti parduodami ar siūlomi parduoti 
žmonėms vartoti arba rodomi šiuo tikslu.

Netyčia sužvejoti pernelyg maži jūrų 
gyvūnai, kuriems nuo 2015 m. sausio 1 d.
taikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 
15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas 
iškrauti visas sužvejotas žuvis, t. y. 
sardines, ančiuvius, skumbres ir 
paprastąsias staurides, sugauti pelaginiu 
žvejybos įrankiu, laikomi laive ir 
iškraunami. Jie negali būti parduodami ar 
siūlomi parduoti žmonėms vartoti arba 
rodomi šiuo tikslu.

Or. en

Pagrindimas

Šioje vietoje svarbu pažymėti, kurios rūšys bus įtrauktos į 2015 m. sausio 1 d. įsigaliosiančio 
draudimo išmesti žuvis į Viduržemio jūrą pirmą etapą.

Pakeitimas 151
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1967/2006
15 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Netyčia sužvejoti pernelyg maži jūrų 
gyvūnai, kuriems taikomas Reglamento 
(ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatytas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, laikomi laive ir iškraunami. Jie 

Netyčinė priegauda neverslinio dydžio 
jūrų gyvūnų, kuriems nuo taikomas 
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 
straipsnyje nustatytas įpareigojimas 
iškrauti visą laimikį, t. y. europinių 
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negali būti parduodami ar siūlomi parduoti 
žmonėms vartoti arba rodomi šiuo tikslu.

sardinių, ančiuvių, paprastųjų skumbrių 
ir paprastųjų stauridžių, sugauta 
pelaginiu žvejybos įrankiu, laikoma laive 
ir iškraunama. Jie negali būti parduodami 
ar siūlomi parduoti žmonėms vartoti arba 
rodomi šiuo tikslu.

Or. de

Pakeitimas 152
Renata Briano

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1967/2006
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 3 dalis išbraukiama. Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

b punktu daroma nuoroda į galimybę sardinių mailiui, iškrautam žmonėms vartoti, taikyti 
nukrypti leidžiančią nuostatą, jei šios žuvys sugautos laivo gaubiamaisiais tinklais ar 
metamaisiais tinklais, su sąlyga, kad atitinkami sardinių ištekliai išlieka saugiose biologinėse 
ribose. Tokia nukrypti leidžianti nuostata turi būti išlaikyta, nes ji yra didelės ekonominės ir 
socialinės reikšmės ir padėtų užtikrinti tvarią žvejybą.

Pakeitimas 153
Diane Dodds, Ian Duncan

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1967/2006
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 3 dalis išbraukiama. Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

3 dalyje numatyta nukrypti leidžianti nuostata dėl mažiausių leidžiamų iškrauti sardinių, 
skirtų žmonėms vartoti, dydžių. Ši nukrypti leidžianti nuostata taikoma tik tam tikriems 
atvejams, bet ją būtina išsaugoti.

Pakeitimas 154
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1098/2007
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei menkėms taikomas Reglamento (ES) 
Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatytas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, pirmoje pastraipoje nustatytas 
draudimas jas laikyti laive netaikomas. 
Tačiau tos rūšies žuvis draudžiama žvejoti 
dreifuojančiomis ūdomis 1 dalyje 
nurodytose geografinėse zonose joje 
nurodytais laikotarpiais. Netyčia 
sužvejotos menkės iškraunamos ir 
įskaičiuojamos į kvotas.

Jei menkėms taikomas Reglamento (ES) 
Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatytas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, pirmoje pastraipoje nustatytas 
draudimas jas laikyti laive netaikomas. 
Tačiau tos rūšies žuvis draudžiama žvejoti 
dreifuojančiomis ūdomis 1 dalyje 
nurodytose geografinėse zonose joje 
nurodytais laikotarpiais. Netyčia 
sužvejotos menkės iškraunamos ir, jei jų 
dydis viršija mažiausius išteklių 
išsaugojimą užtikrinančius orientacinius 
dydžius, įskaičiuojamos į kvotas.

Or. fr

Pagrindimas

Tikslinga, kad kvotos žvejams ir toliau būtų išankstinio ekonominio planavimo ribos. 
Moksliniais tikslais apie jauniklius bus rengiami dokumentai, tačiau jei jaunikliams būtų 
taikomos kvotos, tektų papildomą laiko dalį skirti rūšiavimui, kuris nepasiteisina nei 
išsaugojimo, nei ekonominiais tikslais.

Pakeitimas 155
Werner Kuhn



PE541.294v01-00 78/142 AM\1037605LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1098/2007
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 8 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

Or. de

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme dėl įvairių rūšių išteklių valdymo plano Baltijos jūroje numatoma 
netaikyti buvimo jūroje dienų skaičiaus taisyklės. Įsigaliojus Omnibuso reglamentui, šis 
pakeitimas jau galėjo būti įgyvendintas.

Pakeitimas 156
Ulrike Rodust

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1098/2007
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 8 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

Or. de

Pagrindimas

Dalis išbraukiama siekiant nuo 2015 m. sausio 1 d. panaikinti buvimo jūroje dienų skaičiaus 
taisyklės taikymą.

Pakeitimas 157
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 3 punktas
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Reglamentas (EB) Nr. 1098/2007
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei menkėms taikomas Reglamento (ES) 
Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatytas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, pirmoje pastraipoje nustatytas 
draudimas jas laikyti laive netaikomas. 
Tačiau tos rūšies žuvis draudžiama žvejoti 
2 dalyje nurodytų tipų žvejybos įrankiais 1 
dalyje nurodytose geografinėse zonose joje 
nurodytu laikotarpiu. Netyčia sužvejotos 
menkės iškraunamos ir įskaičiuojamos į 
kvotas.

Jei menkėms taikomas Reglamento (ES) 
Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatytas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, pirmoje pastraipoje nustatytas 
draudimas jas laikyti laive netaikomas. 
Tačiau tos rūšies žuvis draudžiama žvejoti 
2 dalyje nurodytų tipų žvejybos įrankiais 1 
dalyje nurodytose geografinėse zonose joje 
nurodytu laikotarpiu. Netyčia sužvejotos 
menkės iškraunamos ir, jei jų dydis viršija 
mažiausius išteklių išsaugojimą 
užtikrinančius orientacinius dydžius,
įskaičiuojamos į kvotas.

Or. fr

Pagrindimas

Tikslinga, kad kvotos žvejams ir toliau būtų išankstinio ekonominio planavimo ribos. 
Moksliniais tikslais apie jauniklius bus rengiami dokumentai, tačiau jei jaunikliams būtų 
taikomos kvotos, tektų papildomą laiko dalį skirti rūšiavimui, kuris nepasiteisina nei 
išsaugojimo, nei ekonominiais tikslais.

Pakeitimas 158
Jarosław Leszek Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1098/2007
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) įterpiamas šis straipsnis:

„9a straipsnis

Siekiant numatyti pereinamojo laikotarpio 
technines priemones, kuriomis būtų 
reaguojama į Baltijos jūros menkių 
išteklių biologinę padėtį, Komisija pagal 
29a straipsnį įgaliojama priimti 
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deleguotuosius aktus, siekiant papildyti ar 
iš dalies pakeisti šio reglamento IV 
skyrių.“

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu galiojančioje ICES rekomendacijoje dėl Baltijos jūros menkių išteklių pateikiamas 
neigiamas vaizdas. Ši sudėtinga padėtis turi būti aptarta regioniniu lygmeniu siekiant kuo 
greičiau surasti tinkamą išeitį, įgyvendinant, be kita ko, technines priemones. Įprastomis 
aplinkybėmis ji būtų sprendžiama pagal įprastą teisėkūros procedūrą pateikiant pasiūlymą 
dėl Baltijos jūros mišrios žvejybos daugiamečio plano. Tačiau dėl susiklosčiusios išteklių 
padėties būtinas spartesnis darbas.

Pakeitimas 159
Jarosław Leszek Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 3 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1098/2007
29 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b) įterpiamas šis straipsnis:

„29a straipsnis

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami šiame straipsnyje 
nustatytomis sąlygomis.

2. 9a straipsnyje nurodytas įgaliojimų 
delegavimas suteikiamas trejų metų 
laikotarpiui (nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos). Jis negali būti 
atnaujinamas.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada atšaukti 9a straipsnyje nurodytą 
įgaliojimų delegavimą. Sprendimu dėl 
įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
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nedaro poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų aktų galiojimui.

4. Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija 
apie jį vienu metu praneša ir Europos 
Parlamentui, ir Tarybai.“

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu galiojančioje ICES rekomendacijoje dėl Baltijos jūros menkių išteklių pateikiamas 
neigiamas vaizdas. Ši sudėtinga padėtis turi būti aptarta regioniniu lygmeniu siekiant kuo 
greičiau surasti tinkamą išeitį, įgyvendinant, be kita ko, technines priemones. Įprastomis 
aplinkybėmis ji būtų sprendžiama pagal įprastą teisėkūros procedūrą pateikiant pasiūlymą 
dėl Baltijos jūros mišrios žvejybos daugiamečio plano. Tačiau dėl susiklosčiusios išteklių 
padėties būtinas spartesnis darbas.

Pakeitimas 160
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnis Išbraukta.

Reglamento (EB) Nr. 254/2002 pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 254/2002 iš dalies 
keičiamas taip:

1) 3 straipsnio 1 dalis papildoma šia
pastraipa:

„Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, jei 
toje pastraipoje nustatytos sąlygos negali 
būti įvykdytos dėl netyčia sužvejotų jūrų 
gyvūnų, kuriems taikomas Reglamento 
(ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nurodytas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, sužvejotų jūrų gyvūnų iškrauti 
nedraudžiama. Tos netyčia sužvejotos 
žuvys iškraunamos ir įskaičiuojamos į 
kvotas.“

2) 4 straipsnis papildomas šia pastraipa:
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„Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, jei 
toje pastraipoje nustatytos sąlygos negali 
būti įvykdytos dėl netyčia sužvejotų jūrų 
gyvūnų, kuriems taikomas Reglamento 
(ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nurodytas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, sužvejotų jūrų gyvūnų iškrauti 
nedraudžiama. Tos netyčia sužvejotos 
žuvys iškraunamos ir įskaičiuojamos į 
kvotas.“

Or. fr

Pagrindimas

Šis reglamentas nesusijęs su nuo 2015 m. sausio mėn. taikomu įpareigojimu iškrauti visas 
sužvejotas žuvis.

Pakeitimas 161
Diane Dodds, Ian Duncan

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnis Išbraukta.

Reglamento (EB) Nr. 254/2002 pakeitimai 

Reglamentas (EB) Nr. 254/2002 iš dalies 
keičiamas taip:

(1) 3 straipsnio 1 dalis papildoma šia 
pastraipa:

„Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, jei 
toje pastraipoje nustatytos sąlygos negali 
būti įvykdytos dėl netyčia sužvejotų jūrų 
gyvūnų, kuriems taikomas Reglamento 
(ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nurodytas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, tų gyvūnų iškrauti nedraudžiama. 
Tos netyčia sužvejotos žuvys iškraunamos 
ir įskaičiuojamos į kvotas.“

(2) 4 straipsnis papildomas šia pastraipa:
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„Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, jei 
toje pastraipoje nustatytos sąlygos negali 
būti įvykdytos dėl netyčia sužvejotų jūrų 
gyvūnų, kuriems taikomas Reglamento 
(ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nurodytas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, tų gyvūnų iškrauti nedraudžiama. 
Tos netyčia sužvejotos žuvys iškraunamos 
ir įskaičiuojamos į kvotas.“

Or. en

Pagrindimas

Menkių žvejybai taikomas įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas žuvis Airijos jūroje įsigalios 
2016–2019 m., todėl šioje vietoje jo neturėtų būti.

Pakeitimas 162
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnis Išbraukta

Reglamento (EB) Nr. 254/2002 pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 254/2002 iš dalies 
keičiamas taip:

1. 3 straipsnio 1 dalis papildoma šia 
pastraipa:

„Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, jei X 
priede nustatytos sąlygos negali būti 
įvykdytos dėl netyčia sužvejotų jūrų 
gyvūnų, kuriems taikomas Reglamento 
(ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatytas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, tų gyvūnų iškrauti nedraudžiama. 
Tie netyčia sužvejoti jūrų gyvūnai 
iškraunami ir įskaičiuojami į kvotas.“ Tie 
netyčia sužvejoti jūrų gyvūnai iškraunami 
ir įskaičiuojami į kvotas.“



PE541.294v01-00 84/142 AM\1037605LT.doc

LT

2. 4 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, jei X 
priede nustatytos sąlygos negali būti
įvykdytos dėl netyčia sužvejotų jūrų 
gyvūnų, kuriems taikomas Reglamento 
(ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatytas 
įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, tų gyvūnų iškrauti nedraudžiama. 
Tie netyčia sužvejoti jūrų gyvūnai 
iškraunami ir įskaičiuojami į kvotas.“ Tie 
netyčia sužvejoti jūrų gyvūnai iškraunami 
ir įskaičiuojami į kvotas.“

Or. de

Pakeitimas 163
Diane Dodds, Ian Duncan

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 254/2002
2 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1) 2 straipsnio 2 dalies a punkto iii 
papunktis pakeičiamas taip:

iii) nė vienoje tinklinio audeklo dalyje nėra 
pavienių akių, kurių dydis būtų didesnis nei 
300 mm, ir

„iii) nė vienoje rombinių akių tinklinio 
audeklo dalyje nėra pavienių akių, kurių 
dydis būtų didesnis nei 300 mm;“

Or. en

Pagrindimas

Tam tikri didelio selektyvumo žvejybos įrankiai, apimantys mažiausiai 300 mm dydžio 
kvadrato formos akių tinklinį audeklą, patvirtinti menkių išteklių plano 11 straipsnio 2 dalyje 
pateiktose sąlygose.

Pakeitimas 164
Diane Dodds, Ian Duncan
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies -1 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 254/2002
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1a) 2 straipsnio 2 dalies b punktas 
pakeičiamas taip:

b) leidžiama naudoti selektyvinius tralus, 
jeigu laive nėra kitų tipų žvejybos įrankių 
ir jei šie tinklai:

„b) leidžiama naudoti selektyvinius tralus
ir kitus didelio selektyvumo žvejybos 
įrankius, kaip patvirtina Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1342/2008 11 
straipsnio 2 dalyje išdėstytose sąlygose 
(„menkų išteklių planas“), jeigu laive nėra 
kitų tipų žvejybos įrankių ir jei šie tinklai:

i) atitinka a punkto i–iv papunkčiuose 
nurodytas sąlygas ir

i) atitinka a punkto i–iv papunkčiuose 
nurodytas sąlygas ir

ii) yra sumontuoti laikantis šiame priede 
nurodytų techninių reikalavimų.

ii) yra sumontuoti laikantis šiame priede 
nurodytų techninių reikalavimų.

Be to, selektyviniai tralai gali būti 
naudojami ir rajone, kurio ribos 
nustatomos tiesiomis linijomis paeiliui 
jungiančiomis šias geografines 
koordinates:

Be to, selektyviniai tralai ir kiti didelio 
selektyvumo žvejybos įrankiai gali būti 
naudojami ir rajone, kurio ribos 
nustatomos tiesiomis linijomis paeiliui 
jungiančiomis šias geografines 
koordinates:

53 45 šiaurės platumos, 06° 00 vakarų 
ilgumos,

53 45' šiaurės platumos, 06°00' vakarų 
ilgumos

53°45' šiaurės platumos, 05° 30' vakarų 
ilgumos

53°45' šiaurės platumos, 05°30' vakarų 
ilgumos

53°30' šiaurės platumos, 05° 30' vakarų 
ilgumos

53°30' šiaurės platumos, 05°30' vakarų 
ilgumos

53 30' šiaurės platumos, 06° 00' vakarų 
ilgumos

53 0' šiaurės platumos, 06°00' vakarų 
ilgumos

53 45' šiaurės platumos, 06° 00' vakarų 
ilgumos

53 45' šiaurės platumos, 06°00' vakarų 
ilgumos.“

Or. en

Pagrindimas

Pagal minėtas procedūras patvirtintos ne tik tinklinės medžiagos, bet ir įvairūs didelio 
selektyvumo žvejybos įrankiai. Turėtų būti leidžiama juos naudoti nustatytame rajone.
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Pakeitimas 165
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnis Išbraukta.

Reglamento (EB) Nr. 2347/2002 
pakeitimai 

Reglamentas (EB) Nr. 2347/2002 iš dalies 
keičiamas taip:

1) 2 straipsnis papildomas f punktu:

"f) netyčia sužvejoti jūrų gyvūnai –
atsitiktinai sužvejoti jūrų gyvūnai, kurių 
žvejyba tomis aplinkybėmis yra 
uždrausta.“

2) 3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa 
pakeičiama taip:

„Žvejybos laivams, neturintiems gelminės 
žvejybos leidimo, draudžiama per vieną 
reisą sužvejoti didesnį kaip 100 kg 
giliavandenių žuvų kiekį. Giliavandenės 
žuvys, sužvejotos tokiais laivais viršijant 
100 kg kiekį negali būti juose laikomos, 
perkraunamos arba iškraunamos.

Nukrypstant nuo antros pastraipos, jei 
toje pastraipoje nustatyta 100 kg riba 
viršijama dėl netyčia sužvejotų 
giliavandenių žuvų, kurioms taikomas 
Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 
straipsnyje nurodytas įpareigojimas 
iškrauti visas sužvejotas žuvis, sužvejotų 
žuvų laikyti laive, perkrauti ir iškrauti 
nedraudžiama. Tos netyčia sužvejotos 
žuvys iškraunamos ir įskaičiuojamos į 
kvotas.“

Or. fr
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Pagrindimas

Šis reglamentas nesusijęs su nuo 2015 m. sausio mėn. taikomu įpareigojimu iškrauti visas 
sužvejotas žuvis.

Pakeitimas 166
Diane Dodds, Ian Duncan

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2347/2002
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo antros pastraipos, jei 
toje pastraipoje nustatyta 100 kg riba 
viršijama dėl netyčia sužvejotų
giliavandenių žuvų, kurioms taikomas 
Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje 
nurodytas įpareigojimas iškrauti visas 
sužvejotas žuvis, sužvejotų žuvų laikyti 
laive, perkrauti ir iškrauti nedraudžiama.
Tos netyčia sužvejotos žuvys iškraunamos 
ir įskaičiuojamos į kvotas.“

Pirma pastraipa netaikoma žvejojant 
sugautoms giliavandenių žuvų rūšims, 
kurioms taikomas Reglamento (ES) 
Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalyje 
nustatytas įpareigojimas iškrauti visas 
sužvejotas žuvis.“

Or. en

Pagrindimas

Reikia patikslinti, kad žvejybos laivai, turintys netyčia sužvejotą giliavandenių žuvų rūšių 
priegaudą, turėtų nutraukti žvejybos veiklą, kai tik įsigalios draudimas išmesti žuvis į jūrą. 
Šiuo metu daug žvejybos laivų negali gauti gelminės žvejybos leidimo, nes jie neturi įrašų. 
Todėl šis pakeitimas yra reikalingas.

Pakeitimas 167
Brian Crowley

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
7 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) 7 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama 
taip:

Išbraukta.

a) e punktas pakeičiamas taip:

„e) įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
tam tikrų išteklių arba visų išteklių žuvis, 
kaip nurodyta Reglamento (ES) 
Nr. [xxxx] 15 straipsnyje.“

b) ši dalis papildoma f punktu:

„f) kitais Sąjungos teisės aktuose 
nustatytais atvejais.“

Or. en

Pagrindimas

Komisija reikalauja, kad laivai, kurių žvejybos veiklos daliai arba visai žvejybos veiklai 
taikomas įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas žuvis, gautų specialų žvejybos leidimą, 
susijusį su įpareigojimu iškrauti visas sužvejotas žuvis. Šis leidimas prisidėtų prie jau esamų 
leidimų ir padidintų žvejų ir valstybių narių administracinę naštą.

Pakeitimas 168
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) 7 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama 
taip:

Išbraukta.

a) e punktas pakeičiamas taip:

"e) įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
tam tikrų išteklių arba visų išteklių žuvis, 
kaip nurodyta Reglamento (ES) 
Nr. [xxxx] 15 straipsnyje.“

b) ši dalis papildoma f punktu:

"f) kitais Sąjungos teisės aktuose 
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nustatytais atvejais.“

Or. fr

Pagrindimas

Šis žvejybos leidimų pakeitimas uždeda papildomą administracinę naštą licencijų 
savininkams. Tai nepagrįsta, atsižvelgiant į nedidelę pridėtinę vertę kontrolės srityje.

Pakeitimas 169
Liadh Ní Riada

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) 7 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama 
taip:

Išbraukta.

a) e punktas pakeičiamas taip:

„e) įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
tam tikrų išteklių arba visų išteklių žuvis, 
kaip nurodyta Reglamento (ES) 
Nr. [xxxx] 15 straipsnyje.“

b) ši dalis papildoma f punktu:

„f) kitais Sąjungos teisės aktuose 
nustatytais atvejais.“

Or. en

Pagrindimas

Komisija reikalauja, kad laivai, kurių žvejybos veiklos daliai arba visai žvejybos veiklai 
taikomas įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas žuvis, gautų specialų žvejybos leidimą, 
susijusį su įpareigojimu iškrauti visas sužvejotas žuvis. Šis leidimas prisidėtų prie jau esamų 
leidimų ir padidintų žvejų ir valstybių narių administracinę naštą.

Pakeitimas 170
Diane Dodds, Ian Duncan
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) 7 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama 
taip:

Išbraukta.

a) e punktas pakeičiamas taip:

„e) įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
tam tikrų išteklių arba visų išteklių žuvis, 
kaip nurodyta Reglamento (ES) 
Nr. [xxxx] 15 straipsnyje.“

b) ši dalis papildoma f punktu:

„f) kitais Sąjungos teisės aktuose 
nustatytais atvejais.“

Or. en

Pagrindimas

Komisija reikalauja, kad laivai, kurių žvejybos veiklai taikomas įpareigojimas iškrauti visas 
sužvejotas žuvis, gautų naują žvejybos licenciją. Ši licencija papildys esamas licencijas ir 
todėl padidins žvejų ir valstybių narių administracines išlaidas.

Pakeitimas 171
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) e punktas pakeičiamas taip: Išbraukta

"e) įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas 
tam tikrų išteklių arba visų išteklių žuvis, 
kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 
[xxxx] 15 straipsnyje.“
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Or. de

Pakeitimas 172
Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
7 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„e) įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas
tam tikrų išteklių arba visų išteklių žuvis, 
kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 
15 straipsnyje.“

„e) įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas
bet kokių išteklių žuvis, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15
straipsnyje.“

Or. en

Pagrindimas

Aiškesnė formuluotė.

Pakeitimas 173
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
7 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ši dalis papildoma f punktu: Išbraukta

"f) kitais Sąjungos teisės aktuose 
nustatytais atvejais.“

Or. de

Pakeitimas 174
Diane Dodds, Ian Duncan
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeidžiant daugiamečių planų 
konkrečių nuostatų, Sąjungos žvejybos 
laivų, kurių bendrasis ilgis yra 10 metrų ar 
daugiau, kapitonai pildo žvejybos žurnalą, 
jame nurodo žvejybos operacijas, 
konkrečiai nurodydami visus sužvejotų ir 
laive laikomų kiekvienos rūšies žuvų
kiekius.“

1. Nepažeidžiant daugiamečių planų 
konkrečių nuostatų, Sąjungos žvejybos 
laivų, kurių bendrasis ilgis yra 10 metrų ar 
daugiau, kapitonai pildo žvejybos žurnalą, 
jame nurodo žvejybos operacijas, 
konkrečiai nurodydami visus kiekvienos 
sugautos ir laive laikomos rūšies kiekius, 
viršijančius 50 kg gyvojo svorio 
ekvivalento. 50 kg riba pradedama taikyti 
iš karto, kai vienos rūšies sužvejotų žuvų
kiekis viršija 50 kg.

Or. en

Pagrindimas

Komisija pasiūlė pakeisti leidžiamą nuokrypį ir nustatyti, kad visi sužvejotų žuvų kiekiai būtų 
privalomai registruojami laivo žurnale, taip padidinant administracines išlaidas.

Pakeitimas 175
Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeidžiant daugiamečių planų 
konkrečių nuostatų, Sąjungos žvejybos 
laivų, kurių bendrasis ilgis yra 10 metrų ar 
daugiau, kapitonai pildo žvejybos žurnalą, 
jame nurodo žvejybos operacijas, 
konkrečiai nurodydami visus sužvejotų ir 
laive laikomų kiekvienos rūšies žuvų 
kiekius.“

1. Nepažeidžiant daugiamečių planų 
konkrečių nuostatų, Sąjungos žvejybos 
laivų, kurių bendrasis ilgis yra 10 metrų ar 
daugiau, kapitonai pildo žvejybos žurnalą, 
jame nurodo žvejybos operacijas, 
konkrečiai nurodydami visus sužvejotų ir 
laive laikomų kiekvienos rūšies žuvų 
kiekius, viršijančius 50 kg gyvojo svorio 
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ekvivalento. 50 kg riba pradedama taikyti 
iš karto, kai tam tikros rūšies laimikis, 
sugautas atskiru valksmu viršija 50 kg.“

Or. de

Pagrindimas

Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 14 straipsnyje numatomi įrašai į žvejybos žurnalą, kai 
sugautų žuvų kiekis viršija 50 kg gyvojo svorio ekvivalentą. Pakeitimu siekiama paaiškinti, 
kad 50 kg išimtis, taikoma įrašams į žvejybos žurnalą, galioja atskiram valksmui.

Pakeitimas 176
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeidžiant daugiamečių planų 
konkrečių nuostatų, Sąjungos žvejybos 
laivų, kurių bendrasis ilgis yra 10 metrų ar 
daugiau, kapitonai pildo žvejybos žurnalą, 
jame nurodo žvejybos operacijas, 
konkrečiai nurodydami visus sužvejotų ir 
laive laikomų kiekvienos rūšies žuvų 
kiekius.“

1. Nepažeidžiant daugiamečių planų 
konkrečių nuostatų, Sąjungos žvejybos 
laivų, kurių bendrasis ilgis yra 10 metrų ar 
daugiau, kapitonai pildo žvejybos žurnalą, 
jame nurodo žvejybos operacijas, 
konkrečiai nurodydami visus kiekvienos 
sugautos ir laive laikomos rūšies žuvų 
kiekius, viršijančius 50 kg gyvojo svorio 
ekvivalento. 50 kg riba pradedama taikyti 
iš karto, kai tam tikros rūšies sužvejotų 
žuvų kiekis viršija 50 kg.

Or. en

Pakeitimas 177
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
14 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeidžiant daugiamečių planų 
konkrečių nuostatų, Sąjungos žvejybos 
laivų, kurių bendrasis ilgis yra 10 metrų ar 
daugiau, kapitonai pildo žvejybos žurnalą, 
jame nurodo žvejybos operacijas, 
konkrečiai nurodydami visus sužvejotų ir 
laive laikomų kiekvienos rūšies žuvų 
kiekius.

1. Nepažeidžiant daugiamečių planų 
konkrečių nuostatų, Sąjungos žvejybos 
laivų, kurių bendrasis ilgis yra 10 metrų ar 
daugiau, kapitonai pildo žvejybos žurnalą, 
jame nurodo žvejybos operacijas, 
konkrečiai nurodydami visus sužvejotų ir 
laive laikomų kiekvienos rūšies žuvų 
kiekius, viršijančius 50 kg gyvojo svorio 
ekvivalento.

Or. fr

Pagrindimas

Imant visą sužvejotą kiekį, ši riba leidžia neatsižvelgti į mokslinės vertės neturinčius 
nedidelius sugautos žuvies kiekius, kitaip dėl to žvejams atsirastų didelis papildomas darbo 
krūvis.

Pakeitimas 178
Renata Briano

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeidžiant daugiamečių planų 
konkrečių nuostatų, Sąjungos žvejybos 
laivų, kurių bendrasis ilgis yra 10 metrų ar 
daugiau, kapitonai pildo žvejybos žurnalą, 
jame nurodo žvejybos operacijas, 
konkrečiai nurodydami visus sužvejotų ir 
laive laikomų kiekvienos rūšies žuvų 
kiekius.

1. Nepažeidžiant daugiamečių planų 
konkrečių nuostatų, Sąjungos žvejybos 
laivų, kurių bendrasis ilgis yra 10 metrų ar 
daugiau, kapitonai pildo žvejybos žurnalą, 
jame nurodo žvejybos operacijas, 
konkrečiai nurodydami visus sužvejotų ir 
laive laikomų kiekvienos rūšies žuvų 
kiekius, viršijančius 50 kg gyvojo svorio 
ekvivalento. 50 kg riba taikoma nuo tada, 
kai sugaunama vienos rūšies žuvų, kurių 
bendras svoris didesnis nei 50 kg.

Or. it
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Pagrindimas

Visų sugautų žuvų registravimas žvejams būtų pernelyg didelė administracinė pareiga. 
Reikėtų taikyti 50 kg gyvojo svorio ribą, kuri numatyta Reglamento 1224/2009 14 straipsnyje.

Pakeitimas 179
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 2 punkto aa papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) Įterpiama ši dalis:

„1a. Nukrypstant nuo 1 dalies, Sąjungos 
žvejybos laivų kapitonai, sužvejoję 
pelaginių ar pramoninių rūšių žuvis ir 
laivuose laikantys šviežias ir neišrūšiuotas 
tokias sužvejotas žuvis, taip pat gali 
žvejybos žurnale nurodyti visus kiekvienos 
sužvejotų ir laive laikomų žuvų rūšies 
kiekius, viršijančius [10 proc.] visų 
laivuose laikomų šviežių ir neišrūšiuotų 
sužvejotų žuvų gyvojo svorio ekvivalento.“

Or. en

Pagrindimas

Kalbant apie laivuose laikomų šviežių, neišrūšiuotų ir neįpakuotų sužvejotų žuvų išteklius 
pvz., pelaginių ir pramoninių rūšių sužvejotų žuvų, dėl šių sužvejotų žuvų dydžio kapitonai 
negali žurnaluose užregistruoti kiekvienos rūšies sužvejotų žuvų, kad atitiktų žurnale įvertintą 
50 kg ribą ir leidžiamą nuokrypį. Šiomis taisyklėmis pažeidžiamas proporcingumo principas 
ir žvejo juridinės teisės, nes jis priverčiamas laikytis neįgyvendinamų reikalavimų. Todėl 
šviežioms, neišrūšiuotoms ir neįpakuotoms laikomoms pelaginių ir pramoninių rūšių žuvims 
nustatoma kita riba.

Pakeitimas 180
Isabelle Thomas
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 3 dalis pakeičiama taip: Išbraukta.

„Įvertinant žvejybos žurnale įrašomus 
laive laikomų žuvų kiekius kilogramais 
leidžiamas nuokrypis visų rūšių atveju yra 
10 %. Jei vienos ar kelių rūšių sužvejotų 
žuvų atitinkamas bendras kiekis yra 
mažesnis už 50 kg, leidžiamas nuokrypis 
yra 20 %.“

Or. fr

Pagrindimas

Registruoti tam tikros rūšies sužvejotų žuvų kiekį, kai jis yra mažesnis už 50 kg, moksliniu 
požiūriu neprasminga ir nėra jokio pagrindo keisti dabartines ribas.

Pakeitimas 181
Renata Briano

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 3 dalis pakeičiama taip: Išbraukta.

„Įvertinant žvejybos žurnale įrašomus 
laive laikomų žuvų kiekius kilogramais 
leidžiamas nuokrypis visų rūšių atveju yra 
10 %. Jei vienos ar kelių rūšių sužvejotų 
žuvų atitinkamas bendras kiekis yra 
mažesnis už 50 kg, leidžiamas nuokrypis 
yra 20 %.“

Or. it
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Pakeitimas 182
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Įvertinant žvejybos žurnale įrašomus laive 
laikomų žuvų kiekius kilogramais 
leidžiamas nuokrypis visų rūšių atveju yra
10 %. Jei vienos ar kelių rūšių sužvejotų 
žuvų atitinkamas bendras kiekis yra 
mažesnis už 50 kg, leidžiamas nuokrypis 
yra 20 %.“

Įvertinant žvejybos žurnale įrašomus laive 
laikomų žuvų kiekius kilogramais 
leidžiamas nuokrypis visų rūšių atveju yra
25 %. 

Or. es

Pakeitimas 183
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Įvertinant žvejybos žurnale įrašomus laive 
laikomų žuvų kiekius kilogramais 
leidžiamas nuokrypis visų rūšių atveju yra 
10 %. Jei vienos ar kelių rūšių sužvejotų 
žuvų atitinkamas bendras kiekis yra 
mažesnis už 50 kg, leidžiamas nuokrypis 
yra 20 %.“

Įvertinant žvejybos žurnale įrašomus laive 
laikomų žuvų kiekius kilogramais 
leidžiamas nuokrypis visų rūšių atveju yra 
10 %, išskyrus šiuos atvejus:

a) 10 % vienam reisui pasaulyje, jeigu 
laivai vykdo tropinių tunų žvejybą, ir 
reisams, kurių metu sužvejotų žuvų kiekis 
viršija 100 tonų;

b) 20 % sužvejotų paprastųjų tunų, kai 
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vienos žuvies svoris viršija 150 kg ir vieno 
reiso metu sužvejotų paprastųjų tunų 
bendras svoris neviršija 1 tonos.

c) 20 % sužvejotų atlantinių paltusų, kurie 
laikomi neperdirbti.

Or. en

Pagrindimas

Patirtis taikant kontrolės priemonių reglamentą rodo, kad šiems konkretiems žuvų ištekliams 
leidžiamo 10 % nuokrypio neužtenka. Pirmu atveju, moksliniai tyrimai rodo, kad išties 
sudėtinga tiksliai įvertinti ir diferencijuoti tam tikras tropinių tunų rūšis. Antru atveju, šios 
rūšies žuvys yra sunkaus svorio, kurį sunku įvertinti taikant 10 % leidžiamą nuokrypį.

Pakeitimas 184
Brian Crowley

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 2 punkto d papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) 4 dalis pakeičiama taip: Išbraukta.

„4. Sąjungos žvejybos laivų kapitonai į 
savo žvejybos žurnalus taip pat įrašo visą 
įvertintą į jūrą išmestų bet kokios rūšies 
žuvų kiekį.“

Or. en

Pagrindimas

Komisija siūlo išplėsti reikalavimo daryti įrašus laivo žurnale taikymą ir jį taikyti visoms 
laive laikomoms sužvejotoms žuvims, taip pat šiuo metu į jūrą išmetamoms žuvims, 
neatsižvelgiant į sužvejotų žuvų dydį. Šis pakeitimas šiame reglamente nepagrįstas, nes jis 
nėra susijęs tik su reikalavimo iškrauti visas sužvejotas žuvis vykdymu.

Pakeitimas 185
Liadh Ní Riada
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 2 punkto d papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) 4 dalis pakeičiama taip: Išbraukta.

„4. Sąjungos žvejybos laivų kapitonai į 
savo žvejybos žurnalus taip pat įrašo visą 
įvertintą į jūrą išmestų bet kokios rūšies 
žuvų kiekį.“

Or. en

Pagrindimas

Komisija siūlo išplėsti reikalavimo daryti įrašus laivo žurnale taikymą ir jį taikyti visoms 
laive laikomoms sužvejotoms žuvims, taip pat šiuo metu į jūrą išmetamoms žuvims, 
neatsižvelgiant į sužvejotų žuvų dydį. Šis pakeitimas šiame reglamente nepagrįstas, nes jis 
nėra susijęs tik su reikalavimo iškrauti visas sužvejotas žuvis vykdymu.

Pakeitimas 186
Renata Briano

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 2 punkto d papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) 4 dalis pakeičiama taip: Išbraukta.

"4. Sąjungos žvejybos laivų kapitonai į 
savo žvejybos žurnalus taip pat įrašo visą 
įvertintą į jūrą išmestų bet kokios rūšies 
žuvų kiekį.“

Or. it

Pakeitimas 187
Diane Dodds, Ian Duncan
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 2 punkto d papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) 4 dalis pakeičiama taip: Išbraukta.

„4. Sąjungos žvejybos laivų kapitonai į 
savo žvejybos žurnalus taip pat įrašo visą 
įvertintą į jūrą išmestų bet kokios rūšies 
žuvų kiekį.“

Or. en

Pagrindimas

Šiuo atveju Komisija pasiūlė taikyti įpareigojimą užregistruoti visas laive laikomų žuvų rūšis, 
neatsižvelgiant į sužvejotų žuvų dydį. Šis pakeitimas nepagrįstas, nes jis nėra susijęs tik su 
reikalavimo iškrauti visas sužvejotas žuvis įgyvendinimu.

Pakeitimas 188
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 2 punkto d papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) 4 dalis pakeičiama taip: Išbraukta.

"4. Sąjungos žvejybos laivų kapitonai į 
savo žvejybos žurnalus taip pat įrašo visą 
įvertintą į jūrą išmestų bet kokios rūšies 
žuvų kiekį.“

Or. fr

Pagrindimas

Ši dalis nesusijusi su nuo 2015 m. sausio mėn. taikomu įpareigojimu iškrauti visas sužvejotas 
žuvis.



AM\1037605LT.doc 101/142 PE541.294v01-00

LT

Pakeitimas 189
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies -3 punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
17 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-3) 17 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 
keičiama taip:

1. Bendrijos žvejybos laivų, kurių 
bendrasis ilgis 12 metrų ir didesnis,
žvejojančių į daugiametį planą įtrauktus 
išteklius, kapitonai, kuriems taikomas 
įpareigojimas pagal 15 straipsnį 
elektroninėmis priemonėmis registruoti 
žvejybos žurnalo duomenis, bent prieš 
keturias valandas iki numatyto 
atplaukimo į uostą laiko savo vėliavos 
valstybės narės kompetentingoms 
institucijoms praneša šią informaciją:

1. Bendrijos žvejybos laivų, kurių 
bendrasis ilgis 12 metrų ir didesnis, 
kapitonai, kuriems taikomas įpareigojimas 
pagal 15 straipsnį elektroninėmis 
priemonėmis registruoti žvejybos žurnalo 
duomenis, savo vėliavos valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms praneša
antroje pastraipoje aprašytą informaciją
šiais atvejais:

a) žvejybos laivų, žvejojančių į daugiametį 
planą įtrauktus išteklius ir to reiso metu 
žvejojančių tik savo vėliavos valstybės 
narės teritorinėje jūroje, atveju 
nedelsiant, kai išplaukiama iš žvejybos 
vietos ir visada bent prieš valandą iki 
numatyto atplaukimo į savo vėliavos 
valstybės narės uostą laiko;

b) likusiais žvejybos laivų, žvejojančių į 
daugiametį planą įtrauktus išteklius, 
atvejais, bent prieš keturias valandas iki 
numatyto atplaukimo į uostą laiko.

Pirmoje pastraipoje aprašytais atvejais 
tokia informacija pranešama savo 
vėliavos valstybės kompetentingoms 
institucijoms:

Or. en
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Pagrindimas

Pastarųjų metų patirtis taikant kontrolės priemonių reglamentą rodo, kad, šalia uostų 
žvejojančių laivų atveju, itin sudėtinga vykdyti įpareigojimą iš anksto pranešti. Mėgėjiškos 
žvejybos ir pakrančių laivams užtektų vienos valandos termino, taip pat atsižvelgiant į riziką, 
kad būtų privaloma likti jūroje ir ilgai laukti prieš atplaukiant į uostą.

Pakeitimas 190
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné 

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
20 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3a) 20 straipsnis pakeičiamas taip:

1. Bendrijos vandenyse perkrovimą jūroje 
atlikti draudžiama. Atlikti perkrovimą 
leidžiama tik gavus leidimą ir laikantis 
šiame reglamente nustatytų sąlygų 
uostuose arba netoli valstybių narių kranto 
esančiose šiuo tikslu nustatytose vietose, 
laikantis 43 straipsnio 5 dalyje nustatytų 
sąlygų.

"1. Bendrijos vandenyse perkrovimą jūroje 
atlikti draudžiama, išskyrus 4 dalyje 
nurodytus žvejybos atvejus. Atlikti 
perkrovimą leidžiama tik gavus leidimą ir 
laikantis šiame reglamente nustatytų sąlygų 
uostuose arba netoli valstybių narių kranto 
esančiose šiuo tikslu nustatytose vietose, 
laikantis 43 straipsnio 5 dalyje nustatytų 
sąlygų.

2. Jeigu perkrovimo operacija nutraukiama, 
gali būti reikalaujama, kad prieš tęsiant 
perkrovimo operaciją būtų gautas leidimas.

2. Jeigu perkrovimo operacija nutraukiama, 
gali būti reikalaujama, kad prieš tęsiant 
perkrovimo operaciją būtų gautas leidimas.

3. Šio straipsnio tikslais perkėlimas, 
poriniu tralavimu vykdoma žvejybos veikla 
ir žvejybos operacijos, kuriose dalyvauja 
du ar daugiau Bendrijos žvejybos laivų, 
nelaikomas perkrovimu.

3. Šio straipsnio tikslais perkėlimas, 
poriniu tralavimu vykdoma žvejybos veikla 
ir žvejybos operacijos, kuriose dalyvauja 
du ar daugiau Bendrijos žvejybos laivų, 
nelaikomas perkrovimu.

4. Atlikti perkrovimą leidžiama tik tarp 
bendrijos vandenyse gaubiamaisiais 
tinklais žvejojančių laivų, kai jie žvejoja 
ančiuvius, paprastąsias staurides, 
skumbres arba sardines.“

Or. en
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Pagrindimas

Gaubiamaisiais tinklais ančiuvius, paprastąsias staurides ar sardines žvejojantys laivai 
dažnai žvejoja toli nuo uosto. Kadangi prekyboje itin svarbu užtikrinti šviežumą ir geresnę 
kainą, laivams nėra pelninga visiems tuo pačiu metu grįžti į uostą. Galimybė atlikti 
perkrovimą reikštų, kad būtų suvartojama mažiau degalų ir sumažėtų atmosferos tarša, tuo 
pačiu užtikrinant pelną ir nemažinant kontrolės lygio, nes kiekvienas žvejybos laivas 
registruoja visas sužvejotas žuvis ir perduoda perkrovimo duomenis.

Pakeitimas 191
Brian Crowley

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 4 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 3 dalis pakeičiama taip: Išbraukta.

„Nustatant perkrovimo deklaracijoje 
įrašomus apytikrius perkraunamų ar 
gaunamų žuvų kiekius kilogramais 
leidžiamas nuokrypis visų rūšių atveju yra 
10 %. Jei vienos ar kelių rūšių sužvejotų 
žuvų atitinkamas bendras kiekis yra 
mažesnis kaip 50 kg, leidžiamas nuokrypis 
yra 20 %.“

Or. en

Pagrindimas

Laivo žurnale tikslinga registruoti sužvejotas žuvis, kurių gyvojo svorio ekvivalentas viršija 
50 kg, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 1224/2009 14 straipsnyje, todėl šios nuostatos 
šiame reglamente keisti nereikia.

Pakeitimas 192
Renata Briano

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 4 punkto c papunktis
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Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 3 dalis pakeičiama taip: Išbraukta.

„Nustatant perkrovimo deklaracijoje 
įrašomus apytikrius perkraunamų ar 
gaunamų žuvų kiekius kilogramais 
leidžiamas nuokrypis visų rūšių atveju yra 
10 %. Jei vienos ar kelių rūšių sužvejotų 
žuvų atitinkamas bendras kiekis yra 
mažesnis kaip 50 kg, leidžiamas nuokrypis 
yra 20 %.“

Or. it

Pagrindimas

Reikėtų taikyti reikalavimą laivo žurnale registruoti laimikį nuo 50 kg gyvojo svorio 
ekvivalento, kuris numatytas Reglamento 1224/2009 14 straipsnyje.

Pakeitimas 193
Diane Dodds, Ian Duncan

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 4 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 3 dalis pakeičiama taip: Išbraukta.

„Nustatant perkrovimo deklaracijoje 
įrašomus apytikrius perkraunamų ar 
gaunamų žuvų kiekius kilogramais 
leidžiamas nuokrypis visų rūšių atveju yra 
10 %. Jei vienos ar kelių rūšių sužvejotų 
žuvų atitinkamas bendras kiekis yra 
mažesnis kaip 50 kg, leidžiamas nuokrypis 
yra 20 %.“

Or. en
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Pagrindimas

Komisija pasiūlė pakeisti leidžiamą nuokrypį ir nustatyti, kad visi sužvejotų žuvų kiekiai būtų 
privalomai registruojami laivo žurnale, taip padidinant administracines išlaidas. Ši nuostata 
siejama su 14 straipsniu ir todėl ją reikėtų ištrinti.

Pakeitimas 194
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 4 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 3 dalis pakeičiama taip: Išbraukta.

„Nustatant perkrovimo deklaracijoje 
įrašomus apytikrius perkraunamų ar 
gaunamų žuvų kiekius kilogramais 
leidžiamas nuokrypis visų rūšių atveju yra 
10 %. Jei vienos ar kelių rūšių sužvejotų 
žuvų atitinkamas bendras kiekis yra 
mažesnis kaip 50 kg, leidžiamas nuokrypis 
yra 20 %.“

Or. fr

Pagrindimas

Nėra jokio pagrindo keisti dabartines nuostatas.

Pakeitimas 195
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
24 straipsnio 1 dalis
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

5a. 24 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1. Bendrijos žvejybos laivo, kurio 
bendrasis ilgis yra 12 metrų ar didesnis, 
kapitonas arba jo atstovas elektroninėmis 
priemonėmis registruoja 23 straipsnyje 
nurodytą informaciją ir per 24 valandų nuo 
iškrovimo operacijos užbaigimo 
elektroninėmis priemonėmis siunčia ją 
vėliavos valstybės narės kompetentingai 
institucijai.

„1. Kai iškrautas svoris yra mažesnis nei 
100 tonų, Bendrijos žvejybos laivo, kurio 
bendrasis ilgis yra 12 metrų ar didesnis, 
kapitonas arba jo atstovas elektroninėmis 
priemonėmis registruoja 23 straipsnyje 
nurodytą informaciją ir per 24 valandas
nuo iškrovimo operacijos užbaigimo 
elektroninėmis priemonėmis siunčia ją 
vėliavos valstybės narės kompetentingai 
institucijai. Kai iškrautų žuvų svoris 
viršija 100 tonų, iškrovimo deklaracija 
pildoma per 72 valandas.“

Or. en

Pagrindimas

Tais atvejais, kai laivai iškrauna žuvis po ilgų reisų, būtina apskaičiuoti visus iškrovimo 
deklaracijos duomenis, kad jie būtų patikrinti atsižvelgiant į įvarius pateikimo tipus, rūšis, 
rajonus, perskaičiavimo veiksnius ir pan. Tai atliekama ne taip greitai, kaip mažesnių ir 
paprastesnių iškrovimų atveju.

Pakeitimas 196
Ian Duncan

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
25 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) Po 25 straipsnio įterpiamas šis 25a 
straipsnis:

Išbraukta.

straipsnis

Elektroninis nuotolinis stebėjimas

1. Žvejybos laivuose, kurie pagal 
Sąjungos teisės aktus arba valstybės narės 
sprendimu turi būti nuotoliniu 
elektroniniu būdu stebimi atliekant 
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Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 
straipsnyje nustatyto įpareigojimo iškrauti 
visas sužvejotas žuvis vykdymo stebėseną, 
yra įrengta nuotolinio elektroninio 
stebėjimo sistemos įranga. Šia sistema 
užtikrinama, kad fotoaparatais būtų 
nuolat fiksuojami žvejybos ir su ja 
susijusios veiklos, įskaitant sužvejotų žuvų 
apdorojimą, duomenys.

2. 1 dalyje nurodytuose laivuose turi būti 
ir ši įranga:

a) kompetentingų institucijų patvirtinta 
kilnojama duomenų laikymo įranga, 
kurioje būtų nuolat saugomos visos 
žvejybos veiklos nuotraukos, ir

b) prie žvejybos įrankio valdymo sistemos 
ir prie keltuvo arba tinklo traukimo būgno 
pritaisyti jutikliai, registruojantys visus 
judesius, susijusius su žvejybos įrankio 
užmetimu ir traukimu.

3. Žvejybos laivuose įrengtos nuotolinio 
elektroninio stebėjimo sistemos veikia 
visiškai automatiškai, į jas neįmanoma 
įvesti nei iš jų išsiųsti klaidingų duomenų 
apie buvimo vietą ir jų negalima 
reguliuoti rankiniu būdu.

4. Valstybės narės užtikrina, kad turėtų 
techninių pajėgumų per nuotolinio 
elektroninio stebėjimo sistemą gautai 
informacijai analizuoti ir veiksmingai 
panaudoti.

5. Komisijai pagal 119a straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus dėl:

a) nuotolinio elektroninio stebėjimo 
sistemomis registruotinų ir tvarkytinų 
duomenų,

b) kapitonų atsakomybės dėl nuotolinio 
elektroninio stebėjimo sistemų,

c) priemonių, kurių reikia imtis, jei 
nuotolinio elektroninio stebėjimo sistemos 
sugenda arba neveikia,

d) valstybių narių prievolės teikti 
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ataskaitas dėl nuotolinio elektroninio 
stebėjimo sistemų naudojimo.“

6. Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
šias išsamias taisykles, susijusias su:

a) nuotolinio elektroninio stebėjimo 
sistemų reikalavimais,

b) nuotolinio elektroninio stebėjimo 
sistemų specifikacijomis,

c) vėliavos valstybės narės taikytinų 
kontrolės priemonių,

d) Komisijos prieigos prie nuotolinio 
elektroninio stebėjimo sistemų duomenų.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
119 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.“

Or. en

Pagrindimas

Kadangi regionavimas yra itin svarbus BŽP elementas, valstybės narės turėtų pačios 
nuspręsti dėl laivų elektroninio stebėjimo.

Pakeitimas 197
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
25 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Po 25 straipsnio įterpiamas šis 25a 
straipsnis:

25 a straipsnis

Elektroninis nuotolinis stebėjimas

1. Žvejybos laivuose, kurie pagal 
Sąjungos teisės aktus arba valstybės narės 
sprendimu turi būti nuotoliniu 
elektroniniu būdu stebimi atliekant 

Išbraukta
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Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 
straipsnyje nustatyto įpareigojimo iškrauti 
visas sužvejotas žuvis vykdymo stebėseną, 
yra įrengta nuotolinio elektroninio 
stebėjimo sistemos įranga. Šia sistema 
užtikrinama, kad fotoaparatais būtų 
nuolat fiksuojami žvejybos ir su ja 
susijusios veiklos, įskaitant sužvejotų žuvų 
apdorojimą, duomenys.

2. 1 dalyje nurodytuose laivuose turi būti 
ir ši įranga:

a) kompetentingų institucijų patvirtinta 
kilnojama duomenų laikymo įranga, 
kurioje būtų nuolat saugomos visos 
žvejybos veiklos nuotraukos, ir

b) prie žvejybos įrankio valdymo sistemos 
ir prie keltuvo arba tinklo traukimo būgno 
pritaisyti jutikliai, registruojantys visus 
judesius, susijusius su žvejybos įrankio 
užmetimu ir traukimu.

3. Žvejybos laivuose įrengtos nuotolinio 
elektroninio stebėjimo sistemos veikia 
visiškai automatiškai, į jas neįmanoma 
įvesti nei iš jų išsiųsti klaidingų duomenų 
apie buvimo vietą ir jų negalima 
reguliuoti rankiniu būdu.

4. Valstybės narės užtikrina, kad turėtų 
techninių pajėgumų per nuotolinio 
elektroninio stebėjimo sistemą gautai 
informacijai analizuoti ir veiksmingai 
panaudoti.

5. Komisijai pagal 119a straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus dėl:

a) nuotolinio elektroninio stebėjimo 
sistemomis registruotinų ir tvarkytinų 
duomenų,

b) kapitonų atsakomybės dėl nuotolinio 
elektroninio stebėjimo sistemų,

c) priemonių, kurių reikia imtis, jei 
nuotolinio elektroninio stebėjimo sistemos 
sugenda arba neveikia,

d) valstybių narių prievolės teikti 
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ataskaitas dėl nuotolinio elektroninio 
stebėjimo sistemų naudojimo.“

6) Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
šias išsamias taisykles, susijusias su:

a) nuotolinio elektroninio stebėjimo 
sistemų reikalavimais,

b) nuotolinio elektroninio stebėjimo 
sistemų specifikacijomis,

c) vėliavos valstybės narės taikytinų 
kontrolės priemonių,

d) Komisijos prieigos prie nuotolinio 
elektroninio stebėjimo sistemų duomenų.

Tas įgyvendinimo aktas priimamas pagal 
119 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.“

Or. de

Pakeitimas 198
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
25 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Žvejybos laivuose, kurie pagal Sąjungos 
teisės aktus arba valstybės narės
sprendimu turi būti nuotoliniu elektroniniu 
būdu stebimi atliekant Reglamento (ES) 
Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatyto 
įpareigojimo iškrauti visas sužvejotas žuvis
vykdymo stebėseną, yra įrengta nuotolinio 
elektroninio stebėjimo sistemos įranga. Šia 
sistema užtikrinama, kad fotoaparatais
būtų nuolat fiksuojami žvejybos ir su ja 
susijusios veiklos, įskaitant sužvejotų žuvų 
apdorojimą, duomenys.

1. Jei Sąjungos teisės aktuose arba 
valstybės narės sprendime numatyta, kad 
žvejybos laivai turi būti nuotoliniu 
elektroniniu būdu stebimi atliekant 
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 
15 straipsnyje nustatyto įpareigojimo 
iškrauti visą laimikį vykdymo stebėseną,
žvejybos laivuose įrengiama nuotolinio 
elektroninio stebėjimo sistemos įranga. Šia 
sistema užtikrinama, kad kameromis ar 
kitais elektroniniais įtaisais, kuriais gali 
būti įrašomi visi judesiai, susiję su 
žvejybos įrankio užmetimu ir traukimu,
būtų nuolat fiksuojami žvejybos ir su ja 
susijusios veiklos, įskaitant sužvejotų žuvų 
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apdorojimą, duomenys.

2. 1 dalyje nurodytuose laivuose turi būti 
ir ši įranga:

2. 1 dalyje nurodytuose žvejybos laivuose
įrengtos nuotolinio elektroninio stebėjimo 
sistemos veikia visiškai automatiškai, į jas 
neįmanoma įvesti nei iš jų išsiųsti 
klaidingų duomenų apie buvimo vietą ir 
jų negalima reguliuoti rankiniu būdu.

a) kompetentingų institucijų patvirtinta 
kilnojama duomenų laikymo įranga, 
kurioje būtų nuolat saugomos visos 
žvejybos veiklos nuotraukos, ir

b) prie žvejybos įrankio valdymo sistemos 
ir prie keltuvo arba tinklo traukimo būgno 
pritaisyti jutikliai, registruojantys visus 
judesius, susijusius su žvejybos įrankio 
užmetimu ir traukimu.

3. Žvejybos laivuose įrengtos nuotolinio 
elektroninio stebėjimo sistemos veikia 
visiškai automatiškai, į jas neįmanoma 
įvesti nei iš jų išsiųsti klaidingų duomenų 
apie buvimo vietą ir jų negalima 
reguliuoti rankiniu būdu.

3. Valstybės narės užtikrina, kad turėtų 
techninių pajėgumų per nuotolinio 
elektroninio stebėjimo sistemą gautai 
informacijai analizuoti ir veiksmingai 
panaudoti.

4. Valstybės narės užtikrina, kad turėtų 
techninių pajėgumų per nuotolinio 
elektroninio stebėjimo sistemą gautai 
informacijai analizuoti ir veiksmingai 
panaudoti.

4. Įrašyti duomenys tvarkomi laikantis 
taikytinų duomenų apsaugos taisyklių ir 
principų.

5. Komisijai pagal 119a straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus dėl:

5. Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustato šias išsamias taisykles, 
susijusias su 1 bei 2 dalyse apibūdintų 
nuotolinio elektroninio stebėjimo sistemų 
reikalavimais ir specifikacijomis. Tai 
darydama Komisija laikosi 
proporcingumo ir veiksmingumo 
principų.

a) nuotolinio elektroninio stebėjimo 
sistemomis registruotinų ir tvarkytinų 
duomenų,

b) kapitonų atsakomybės dėl nuotolinio 
elektroninio stebėjimo sistemų,

c) priemonių, kurių reikia imtis, jei 
nuotolinio elektroninio stebėjimo sistemos 
sugenda arba neveikia,
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d) valstybių narių prievolės teikti 
ataskaitas dėl nuotolinio elektroninio 
stebėjimo sistemų naudojimo.“

6. Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
šias išsamias taisykles, susijusias su:

a) nuotolinio elektroninio stebėjimo 
sistemų reikalavimais,

b) nuotolinio elektroninio stebėjimo 
sistemų specifikacijomis,

c) vėliavos valstybės narės taikytinų 
kontrolės priemonių,

d) Komisijos prieigos prie nuotolinio 
elektroninio stebėjimo sistemų duomenų.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
119 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.“

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
119 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.“

Or. en

Pagrindimas

Valstybė narė turėtų nuspręsti dėl įgyvendinimo ir tokios kontrolės konkrečių aspektų. Šiuo 
pakeitimu užtikrinama nuotolinio elektroninio stebėjimo sistema, jeigu tam tikri žvejai 
konkrečiame regione pritaria tam tikram valdymui, naudojančiam nuotolinį elektroninį 
stebėjimą. Taip valstybėms narėms užtikrinamos vienodos sąlygos.

Pakeitimas 199
Renata Briano

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
25a straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektroninis nuotolinis stebėjimas Žvejybos veiklos stebėjimas, tikrinimas ir 
registravimas

Or. it
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Pakeitimas 200
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
25a straipsnio antraštinė dalis ir 1–3 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektroninis nuotolinis stebėjimas Žvejybos veiklos duomenų stebėsena, 
kontrolė ir registravimas

1. Žvejybos laivuose, kurie pagal 
Sąjungos teisės aktus arba valstybės narės 
sprendimu turi būti nuotoliniu 
elektroniniu būdu stebimi atliekant
Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje 
nustatyto įpareigojimo iškrauti visas 
sužvejotas žuvis vykdymo stebėseną, yra 
įrengta nuotolinio elektroninio stebėjimo 
sistemos įranga. Šia sistema užtikrinama,
kad fotoaparatais būtų nuolat fiksuojami
žvejybos ir su ja susijusios veiklos, 
įskaitant sužvejotų žuvų apdorojimą,
duomenys.

1. Laikydamosi Reglamento (ES) 
Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatyto 
įpareigojimo iškrauti visas sužvejotas žuvis 
vykdymo kalendoriaus, valstybės narės 
privalo turėti reikiamus techninius 
pajėgumus ir žmogiškuosius išteklius, kad
užtikrintų nuolatinį žvejybos ir su ja 
susijusios veiklos, įskaitant sužvejotų žuvų 
apdorojimą, duomenų registravimą.

2. 1 dalyje nurodytuose laivuose turi būti 
ir ši įranga:

2. 1 dalyje nurodyti duomenys 
registruojami remiantis Sąjungos teisės 
aktais arba konkrečiu valstybės narės 
priimtu sprendimu ir pasitelkiant skaidrią 
dokumentaciją apie sužvejotas žuvis ir 
laivo žurnalą, taip pat:

a) kompetentingų institucijų patvirtinta 
kilnojama duomenų laikymo įranga, 
kurioje būtų nuolat saugomos visos 
žvejybos veiklos nuotraukos, ir

a) stebėtojo laive sistemą arba

b) prie žvejybos įrankio valdymo sistemos 
ir prie keltuvo arba tinklo traukimo būgno 
pritaisyti jutikliai, registruojantys visus 
judesius, susijusius su žvejybos įrankio 
užmetimu ir traukimu.

b) inspektavimo jūroje naudojant lėktuvus
arba patruliuojančius laivus sistemą, arba

c) nuotolinio elektroninio stebėjimo 
sistemą, arba

d) lygiavertę stebėjimo sistemą.

3. Žvejybos laivuose įrengtos nuotolinio 
elektroninio stebėjimo sistemos veikia 

3. Komisijai pagal 119a straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
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visiškai automatiškai, į jas neįmanoma 
įvesti nei iš jų išsiųsti klaidingų duomenų 
apie buvimo vietą ir jų negalima 
reguliuoti rankiniu būdu.

deleguotuosius aktus, kuriais būtų 
nustatytos 2 dalies c punkte nurodytoms
nuotolinio elektroninio stebėjimo
sistemoms taikomos taisyklės ir bendrieji 
kriterijai, siekiant visuomet visoje 
Sąjungoje užtikrinti vienodas sąlygas, jų 
įgyvendinimą ir teisinę apsaugą.

Or. nl

Pakeitimas 201
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
25 a straipsnio antraštinė dalis ir 1–3 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektroninis nuotolinis stebėjimas Žvejybos veiklos duomenų stebėsena, 
kontrolė ir registravimas

(1) Žvejybos laivuose, kurie pagal 
Sąjungos teisės aktus arba valstybės narės 
sprendimu turi būti nuotoliniu 
elektroniniu būdu stebimi atliekant
Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje 
nustatyto įpareigojimo iškrauti visas 
sužvejotas žuvis vykdymo stebėseną, yra 
įrengta nuotolinio elektroninio stebėjimo 
sistemos įranga. Šia sistema užtikrinama, 
kad fotoaparatais būtų nuolat fiksuojami 
žvejybos ir su ja susijusios veiklos, 
įskaitant sužvejotų žuvų apdorojimą, 
duomenys.

(1) Laikydamosi Reglamento (ES) 
Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatyto 
įpareigojimo iškrauti visą laimikį vykdymo 
kalendoriaus, valstybės narės privalo 
turėti reikiamus techninius pajėgumus ir 
žmogiškuosius gebėjimus, kad užtikrintų 
nuolatinį žvejybos ir su ja susijusios 
veiklos, įskaitant sužvejotų žuvų 
apdorojimą, duomenų registravimą.

(2) 1 dalyje nurodytuose laivuose turi būti 
ir ši įranga:

(2) Pagal Sąjungos teisės aktus arba 
konkrečiu valstybės narės priimtu 
sprendimu, 1 dalyje nurodyti duomenys 
apie sužvejotas žuvis registruojami 
pasitelkiant skaidrią dokumentaciją apie 
sužvejotas žuvis ir laivo žurnalą, taip pat:

a) kompetentingų institucijų patvirtinta 
kilnojama duomenų laikymo įranga, 
kurioje būtų nuolat saugomos visos 
žvejybos veiklos nuotraukos, ir

a) stebėtojo laive sistemą arba
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b) prie žvejybos įrankio valdymo sistemos 
ir prie keltuvo arba tinklo traukimo būgno 
pritaisyti jutikliai, registruojantys visus 
judesius, susijusius su žvejybos įrankio 
užmetimu ir traukimu.

b) inspektavimo jūroje naudojant lėktuvus 
arba patruliuojančius laivus sistemą, arba

c) nuotolinio elektroninio stebėjimo 
sistemą, arba

d) lygiavertę stebėjimo sistemą.

(3) Žvejybos laivuose įrengtos nuotolinio 
elektroninio stebėjimo sistemos veikia 
visiškai automatiškai, į jas neįmanoma 
įvesti nei iš jų išsiųsti klaidingų duomenų 
apie buvimo vietą ir jų negalima 
reguliuoti rankiniu būdu.

(3) Komisijai pagal 119a straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi 2 
dalies c punkte nurodytoms nuotolinio 
elektroninio stebėjimo sistemoms taikomi 
reikalavimai ir bendri kriterijai.

Or. de

Pakeitimas 202
Renata Briano

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
25a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Žvejybos laivuose, kurie pagal 
Sąjungos teisės aktus arba valstybės narės 
sprendimu turi būti nuotoliniu 
elektroniniu būdu stebimi atliekant
Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje 
nustatyto įpareigojimo iškrauti visas 
sužvejotas žuvis vykdymo stebėseną, yra 
įrengta nuotolinio elektroninio stebėjimo 
sistemos įranga. Šia sistema užtikrinama,
kad fotoaparatais būtų nuolat fiksuojami
žvejybos ir su ja susijusios veiklos, 
įskaitant sužvejotų žuvų apdorojimą,
duomenys.

1. Laikydamosi Reglamento (ES) 
Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatyto 
įpareigojimo iškrauti laimikį vykdymo
kalendoriaus, valstybės narės privalo 
turėti reikiamus techninius pajėgumus ir 
žmogiškuosius gebėjimus, kad užtikrintų
žvejybos ir su ja susijusios veiklos, 
įskaitant sužvejotų žuvų apdorojimą,
duomenų registravimą.

Or. it
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Pagrindimas

Neįmanoma nustatyti vienos stebėsenos sistemos. Valstybės narės turėtų galėti pasirinkti, 
kokią stebėsenos sistemą taikyti.

Pakeitimas 203
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
25a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Žvejybos laivuose, kurie pagal Sąjungos 
teisės aktus arba valstybės narės sprendimu
turi būti nuotoliniu elektroniniu būdu
stebimi atliekant Reglamento (ES) 
Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatyto 
įpareigojimo iškrauti visas sužvejotas žuvis 
vykdymo stebėseną, yra įrengta nuotolinio 
elektroninio stebėjimo sistemos įranga. Šia 
sistema užtikrinama, kad fotoaparatais 
būtų nuolat fiksuojami žvejybos ir su ja 
susijusios veiklos, įskaitant sužvejotų žuvų 
apdorojimą, duomenys.

1. Žvejybos laivuose, kurie pagal Sąjungos 
teisės aktus arba valstybės narės sprendimu
gali nuotoliniu elektroniniu būdu stebėti
Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje 
nustatyto įpareigojimo iškrauti visas 
sužvejotas žuvis vykdymo stebėseną, gali 
būti įrengta nuotolinio elektroninio 
stebėjimo sistemos įranga, laikantis darbo 
teisės, teisės į asmens atvaizdą ir 
jūrininkų privataus gyvenimo apsaugos 
reikalavimų. Valstybės narės šiais 
stebėsenos tikslais gali taip pat naudoti 
žmogiškuosius išteklius.

Or. fr

Pakeitimas 204
Renata Briano

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
25a straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytuose laivuose turi būti 
ir ši įranga:

2. Remiantis Sąjungos teisės aktais ar 
valstybės narės sprendimu 1 dalyje
numatyti duomenys registruojami laivo 
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žurnale ir:

Or. it

Pakeitimas 205
Renata Briano

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
25a straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kompetentingų institucijų patvirtinta 
kilnojama duomenų laikymo įranga, 
kurioje būtų nuolat saugomos visos 
žvejybos veiklos nuotraukos, ir

a) stebėjimo laive sistema;

Or. it

Pakeitimas 206
Renata Briano

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
25a straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) prie žvejybos įrankio valdymo sistemos 
ir prie keltuvo arba tinklo traukimo būgno 
pritaisyti jutikliai, registruojantys visus 
judesius, susijusius su žvejybos įrankio 
užmetimu ir traukimu.

b) tikrinimo jūroje sistema;

Or. it

Pakeitimas 207
Renata Briano
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
25a straipsnio 2 dalies ba ir bb punktai (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) nuotolinio elektroninio stebėjimo 
sistema arba

bb) kitos lygiavertės stebėjimo sistemos.

Or. it

Pakeitimas 208
Renata Briano

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
25a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Žvejybos laivuose įrengtos nuotolinio 
elektroninio stebėjimo sistemos veikia 
visiškai automatiškai, į jas neįmanoma 
įvesti nei iš jų išsiųsti klaidingų duomenų 
apie buvimo vietą ir jų negalima 
reguliuoti rankiniu būdu.

3. Komisijai pagal 119a straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi 
bendrieji 2 dalies ba punkte nurodytų 
nuotolinio elektroninio stebėjimo sistemų 
kriterijai.

Or. it

Pakeitimas 209
Renata Briano

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
25a straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad turėtų 
techninių pajėgumų per nuotolinio 

Išbraukta.
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elektroninio stebėjimo sistemą gautai 
informacijai analizuoti ir veiksmingai 
panaudoti.

Or. it

Pakeitimas 210
Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
25 a straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) Siekiant gerbti ir užtikrinti žvejų 
privatumą, iš nuotolinio elektroninio 
stebėjimo sistemos gauta informacija turi 
būti tvarkoma laikantis Sąjungos ir 
valstybių narių duomenų apsaugos teisės 
aktų.

Or. en

Pakeitimas 211
Renata Briano

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
25a straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisijai pagal 119a straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus dėl:

Išbraukta.

a) nuotolinio elektroninio stebėjimo 
sistemomis registruotinų ir tvarkytinų 
duomenų,

b) kapitonų atsakomybės dėl nuotolinio 
elektroninio stebėjimo sistemų,
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c) priemonių, kurių reikia imtis, jei 
nuotolinio elektroninio stebėjimo sistemos 
sugenda arba neveikia,

d) valstybių narių prievolės teikti 
ataskaitas dėl nuotolinio elektroninio 
stebėjimo sistemų naudojimo.“

Or. it

Pakeitimas 212
Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
25 a straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nuotolinio elektroninio stebėjimo 
sistemomis registruotinų ir tvarkytinų 
duomenų,

a) nuotolinio elektroninio stebėjimo 
sistemomis registruotinų ir tvarkytinų 
duomenų ir laikotarpio, per kurį 
duomenys turi būti saugojami;

Or. en

Pagrindimas

Būtina, kad COM nurodytų laikotarpį, per kurį duomenys turi būti saugojami.

Pakeitimas 213
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
25a straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nuotolinio elektroninio stebėjimo 
sistemomis registruotinų ir tvarkytinų 
duomenų,

a) nuotolinio elektroninio stebėjimo 
sistemomis registruotinų ir tvarkytinų 
duomenų, jei jie atitinka darbo teisės, 
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teisės į asmens atvaizdą ir jūrininkų 
privataus gyvenimo apsaugos 
reikalavimus, ir jei sistemos yra be vaizdo
kamerų;

Or. fr

Pakeitimas 214
Renata Briano

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
25a straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
šias išsamias taisykles, susijusias su:

Išbraukta.

a) nuotolinio elektroninio stebėjimo 
sistemų reikalavimais,

b) nuotolinio elektroninio stebėjimo 
sistemų specifikacijomis,

c) vėliavos valstybės narės taikytinų 
kontrolės priemonių,

d) Komisijos prieigos prie nuotolinio 
elektroninio stebėjimo sistemų duomenų.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
119 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.“

Or. it

Pakeitimas 215
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
25a straipsnio 6 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nuotolinio elektroninio stebėjimo 
sistemų reikalavimais,

a) nuotolinio elektroninio stebėjimo 
sistemų reikalavimais, jei jie atitinka 
darbo teisės, teisės į asmens atvaizdą ir 
jūrininkų privataus gyvenimo apsaugos 
reikalavimus, ir jei sistemos yra be vaizdo 
kamerų;

Or. fr

Pakeitimas 216
Diane Dodds, Ian Duncan

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 7 punkto -a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
33 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 33 straipsnyje įterpiama tokia dalis:

„1a. Nukrypstant nuo 1 dalies, Sąjungos 
žvejybos laivų kapitonai, sužvejoję 
pelaginių ar pramoninių rūšių žuvis ir 
laivuose laikantys šviežias ir neišrūšiuotas 
tokias sužvejotas žuvis, taip pat gali 
žvejybos žurnale nurodyti visus kiekvienos 
sužvejotų ir laive laikomų žuvų rūšies 
kiekius, viršijančius [10 proc.] visų 
laivuose laikomų šviežių ir neišrūšiuotų 
sužvejotų žuvų gyvojo svorio ekvivalento.“

Or. en

Pagrindimas

For fisheries where the catch is stored fresh and unsorted in bulk on board the fishing vessels, 
e.g. catches of pelagic and industrial species, it is not considered possible for the masters to 
estimate the catches of each species in mixed fresh fish in order to comply with this threshold 
and the tolerance on the logbook estimate, even if sampling is carried out on board the vessel. 
Sampling at sea is seldom used by the inspection authorities as it is known to be less accurate 
than sampling at port and during landing. It will, in most cases, not reflect the actual catch 
composition. (This is also reflected in the Regulation (EC) No 954/87, cf. Article 6. For 
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example, in a catch of 500.000 kg herring the 50 kg threshold means that the master must be 
able to estimate down 1/10000 of the catch with a precision of +/- 10 %. Adding to this that 
the master is also obliged to estimate whether the quantity of a species is over or under the 
minimum conservation reference size, this is clearly beyond what is possible even for a fully 
professional fisherman. In fact, the obligation tends to violate the fundamental principle of 
proportionality as well as the fisherman’s legal rights as he is forced to comply with almost 
impossible requirements with very limited benefits. For these reasons, a different threshold 
should be introduced for the master’s estimate in the logbook of each species when pelagic 
and industrial species are stored fresh and unsorted in bulk on board the fishing vessel.)

Pakeitimas 217
Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 7 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
33 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) apie per ankstesnį mėnesį iškrautų 
kiekvienų išteklių, kuriems taikomi BLSK 
arba kvotos, arba tokių išteklių grupės žuvų 
kiekius, kaip atskirą informaciją nurodant 
žuvų, nesiekiančių mažiausio išteklių 
išsaugojimą užtikrinančio orientacinio 
dydžio, kiekius, ir“

a) apie per ankstesnį mėnesį iškrautų 
kiekvienų išteklių, kuriems taikomi BLSK 
arba kvotos, arba tokių išteklių grupės žuvų 
kiekius, kaip atskirą informaciją nurodant 
žuvų, nesiekiančių mažiausio išteklių 
išsaugojimą užtikrinančio orientacinio 
dydžio, kiekius, taip pat visus į jūrą 
išmestų išteklių kiekius; ir

Or. en

Pagrindimas

Kadangi vienas iš įpareigojimo iškrauti visas sužvejotas žuvis privalumų yra geresnis 
supratimas apie visų sužvejotų žuvų, įskaitant į jūrą išmestas žuvis, dydį ir sudėtį, reikėtų 
pranešti šiuos duomenis.

Pakeitimas 218
Ian Duncan, Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
49 a straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

straipsnis Išbraukta.

Sužvejotų žuvų, nesiekiančių mažiausio 
išteklių išsaugojimą užtikrinančio 
orientacinio dydžio, laikymas atskirai

1. Visos Sąjungos laive laikomos 
sužvejotos žuvys, nesiekiančios mažiausio 
išteklių išsaugojimą užtikrinančio 
orientacinio dydžio, sudedamos į atskiras 
kiekvienų išteklių žuvims skirtas dėžes, 
talpyklas ar konteinerius taip, kad juos 
būtų galima atskirti nuo kitų dėžių, 
talpyklų ar konteinerių.

2. Sąjungos žvejybos laive bet kokias 
sužvejotas žuvis, nesiekiančias mažiausio 
išteklių išsaugojimą užtikrinančio 
orientacinio dydžio, draudžiama toje 
pačioje dėžėje, talpykloje ar konteineryje 
laikyti kartu su kitais žuvininkystės 
produktais.

3. Šio straipsnio 2 ir 3 dalys netaikomos:

– jei daugiau kaip 80 % sužvejotų žuvų 
kiekio sudaro ne žmonėms vartoti 
sužvejotos norveginės menkenės ir 
tobiniai, arba vienos ar kelių toliau 
nurodytų rūšių žuvys:

– skumbrės,

– silkės,

– paprastosios stauridės,

– šiauriniai žydrieji merlangai,

– aksominės saulažuvės,

– ančiuviai,

– argentinos,

– sardinės,

– šprotai;

žvejybos laivams, kurių bendras ilgis 
mažesnis kaip 12 metrų ir kuriuose žuvys, 
nesiekiančios mažiausio išteklių 
išsaugojimą užtikrinančio orientacinio 
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dydžio, buvo išrūšiuotos, pasvertos ir jų 
kiekiai užregistruoti į laivo žurnalą.

4. 3 dalyje nurodytais atvejais valstybės 
narės vykdo sužvejotų žuvų kiekio pagal 
rūšis stebėseną imdamos mėginius.“

Or. en

Pakeitimas 219
Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
49 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visos Sąjungos laive laikomos 
sužvejotos žuvys, nesiekiančios mažiausio 
išteklių išsaugojimą užtikrinančio 
orientacinio dydžio, sudedamos į atskiras 
kiekvienų išteklių žuvims skirtas dėžes, 
talpyklas ar konteinerius taip, kad juos būtų 
galima atskirti nuo kitų dėžių, talpyklų ar 
konteinerių.

1. Visos Sąjungos laive laikomos
sužvejotos žuvys, nesiekiančios mažiausio 
išteklių išsaugojimą užtikrinančio 
orientacinio dydžio, sudedamos į dėžes, 
talpyklas ar konteinerius taip, kad juos būtų 
galima atskirti nuo kitų dėžių, talpyklų ar 
konteinerių.

Or. en

Pagrindimas

Mažus iškrauti reikalaujamus žuvų kiekius turėtų būti leidžiama laikyti kartu, o ne atskirai 
pagal rūšis, jeigu šios žuvys nelaikomos kartu su komerciniu būdu sužvejotomis žuvimis.

Pakeitimas 220
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
49 a straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visos Sąjungos laive laikomos 
sužvejotos žuvys, nesiekiančios mažiausio 
išteklių išsaugojimą užtikrinančio 
orientacinio dydžio, sudedamos į atskiras 
kiekvienų išteklių žuvims skirtas dėžes, 
talpyklas ar konteinerius taip, kad juos būtų 
galima atskirti nuo kitų dėžių, talpyklų ar 
konteinerių.

1. Visos Sąjungos laive laikomos 
sužvejotos žuvys, nesiekiančios mažiausio 
išteklių išsaugojimą užtikrinančio 
orientacinio dydžio, sudedamos į dėžes, 
talpyklas ar konteinerius taip, kad juos būtų 
galima atskirti nuo kitų dėžių, talpyklų ar 
konteinerių.

Or. fr

Pagrindimas

Reikalauti, kad žvejai atskirtų neverslinio dydžio kiekvienų išteklių žuvis, būtų beprasmiška ir 
jie dėl to turėtų sugaišti labai daug laiko. Neverslinio dydžio žuvų iškrovimas nėra komercinė 
žvejų veikla, tai teisės aktais numatyta prievolė, kuria siekiama rūšių išsaugojimo. Todėl būtų 
neteisinga užkrauti jiems dar ir šį neapmokamą darbo krūvį.

Pakeitimas 221
Renata Briano

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
49a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visos Sąjungos laive laikomos 
sužvejotos žuvys, nesiekiančios mažiausio 
išteklių išsaugojimą užtikrinančio 
orientacinio dydžio, sudedamos į atskiras 
kiekvienų išteklių žuvims skirtas dėžes, 
talpyklas ar konteinerius taip, kad juos būtų 
galima atskirti nuo kitų dėžių, talpyklų ar 
konteinerių.

1. Visos Sąjungos laive laikomos 
sužvejotos žuvys, nesiekiančios mažiausio 
išteklių išsaugojimą užtikrinančio 
orientacinio dydžio, sudedamos į dėžes, 
talpyklas ar konteinerius taip, kad juos būtų 
galima atskirti nuo kitų dėžių, talpyklų ar 
konteinerių.

Or. it
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Pakeitimas 222
Diane Dodds, Ian Duncan

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
49 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visos Sąjungos laive laikomos 
sužvejotos žuvys, nesiekiančios mažiausio 
išteklių išsaugojimą užtikrinančio 
orientacinio dydžio, sudedamos į atskiras 
kiekvienų išteklių žuvims skirtas dėžes, 
talpyklas ar konteinerius taip, kad juos būtų 
galima atskirti nuo kitų dėžių, talpyklų ar 
konteinerių.

1. Visos Sąjungos laive laikomos 
sužvejotos žuvys, nesiekiančios mažiausio 
išteklių išsaugojimą užtikrinančio 
orientacinio dydžio, sudedamos į dėžes, 
talpyklas ar konteinerius taip, kad juos būtų 
galima atskirti nuo kitų dėžių, talpyklų ar 
konteinerių.

Or. en

Pagrindimas

Tokia prievolė sudaro didelę naštą, visų pirma, nedidelėms žvejybos bendrovėms, kurios turės 
mažiau vietos laikyti žmonių vartojimui skirtas sužvejotas žuvis.

Pakeitimas 223
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
49 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visos Sąjungos laive laikomos 
sužvejotos žuvys, nesiekiančios mažiausio 
išteklių išsaugojimą užtikrinančio 
orientacinio dydžio, sudedamos į atskiras 
kiekvienų išteklių žuvims skirtas dėžes, 
talpyklas ar konteinerius taip, kad juos būtų 
galima atskirti nuo kitų dėžių, talpyklų ar 
konteinerių.

1. Visos Sąjungos laive laikomos 
sužvejotos žuvys, nesiekiančios mažiausio 
išteklių išsaugojimą užtikrinančio 
orientacinio dydžio, sudedamos į dėžes, 
talpyklas ar konteinerius taip, kad juos būtų 
galima atskirti nuo kitų dėžių, talpyklų ar 
konteinerių.
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Or. de

Pakeitimas 224
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
49 a straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nukrypstant nuo 1 dalies, laivai, 
sužvejoję pelaginių rūšių žuvis, 
nebeprivalo įgyvendinti reikalavimo 
atskirai laikyti sužvejotas žuvis, 
nesiekiančias mažiausio išteklių 
išsaugojimą užtikrinančio orientacinio 
dydžio. Tačiau ši išimtis netaikoma tiems 
laivams, kuriuose leidžiama naudoti 
automatinio klasifikavimo prietaisus.

Or. en

Pakeitimas 225
Ian Duncan, Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
49 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sąjungos žvejybos laive bet kokias 
sužvejotas žuvis, nesiekiančias mažiausio 
išteklių išsaugojimą užtikrinančio 
orientacinio dydžio, draudžiama toje 
pačioje dėžėje, talpykloje ar konteineryje 
laikyti kartu su kitais žuvininkystės 
produktais.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 226
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
49a straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 bis. 2 dalis netaikoma, jei neviršijama 
10 % bendro laive laikomo kiekvienos iš 
šių rūšių sužvejoto kiekio gyvojo svorio: 
sardinių, ančiuvių, silkių ir skumbrių.

Neverslinio dydžio sardinių, ančiuvių, 
silkių, paprastųjų stauridžių ir skumbrių 
procentinis santykis apskaičiuojamas kaip 
visų laive laikytų jūros gyvūnų gyvojo 
svorio dalis atlikus rūšiavimą arba 
iškrovus. Šios sužvejotos žuvys 
įskaičiuojamos į kvotas, jei tų rūšių 
žuvims jos taikomos.

Procentinis santykis gali būti 
apskaičiuojamas remiantis viena arba 
keliomis reprezentatyviosiomis imtimis. 
10 % riba negali būti viršijama 
perkraunant, iškraunant, gabenant, 
sandėliuojant, rodant arba parduodant.

Or. fr

Pagrindimas

Šis jau galiojantis 10 proc. lankstumas sudaro sąlygas sektoriaus darbuotojams atlikti 
atranką prieplaukoje, o ne laive. Tai labai svarbu, nes kai kurių pelaginių žuvų rūšių 
sužvejotų neverslinio dydžio žuvų rūšiavimas yra labai sudėtingas. Ši išimtis taikoma tik 
rūšiavimui ir jokiu būdu neskatina prekybos jaunikliais.

Pakeitimas 227
Diane Dodds, Ian Duncan

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 8 punktas
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Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
49 a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šio straipsnio 2 ir 3 dalys netaikomos: 3. 1 dalis netaikoma:

– jei daugiau kaip 80 % sužvejotų žuvų 
kiekio sudaro ne žmonėms vartoti 
sužvejotos norveginės menkenės ir 
tobiniai, arba vienos ar kelių toliau 
nurodytų rūšių žuvys:

(a) tais atvejais, kai daugiau kaip 80 %
sužvejotų žuvų kiekio sudaro viena ar 
kelios mažos pelaginės ar pramoninės 
rūšys, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 
Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalies 
a punkte.

– skumbrės,

– silkės,

– paprastosios stauridės,

– šiauriniai žydrieji merlangai,

– aksominės saulažuvės,

– ančiuviai,

– argentinos,

– sardinės,

– šprotai;

žvejybos laivams, kurių bendras ilgis
mažesnis kaip 12 metrų ir kuriuose žuvys, 
nesiekiančios mažiausio išteklių 
išsaugojimą užtikrinančio orientacinio 
dydžio, buvo išrūšiuotos, pasvertos ir jų 
kiekiai užregistruoti į laivo žurnalą.

b) žvejybos laivams, kurių bendras ilgis
neviršija 12 metrų ir kuriuose žuvys, 
nesiekiančios mažiausio išteklių 
išsaugojimą užtikrinančio orientacinio 
dydžio, buvo išrūšiuotos, o jų kiekiai
įvertinti ir užregistruoti pagal 14 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Ši nukrypti leidžianti nuostata reikalinga, nes bus itin brangu laikyti žuvis atskirai ir 
pelaginių ir pramoninių rūšių žvejybos atveju, praktiškai neįmanoma.

Pakeitimas 228
Diane Dodds, Ian Duncan

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 8 punktas
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Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
49 c straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iškrovus mažiausio išteklių išsaugojimą 
užtikrinančio orientacinio dydžio 
nesiekiančias žuvis, kompetentingos 
institucijos užtikrina, jog jos būtų 
laikomos taip, kad jas būtų galima atskirti 
nuo žmonėms vartoti skirtų žuvininkystės 
produktų.“

Iškrovus mažiausio išteklių išsaugojimą 
užtikrinančio orientacinio dydžio 
nesiekiančias žuvis, kompetentingos 
institucijos stengiasi užtikrinti, jog jos 
būtų laikomos taip, kad jas būtų galima 
atskirti nuo žmonėms vartoti skirtų 
žuvininkystės produktų.“

Or. en

Pagrindimas

Šis įpareigojimas neaiškus ir dviprasmiškas, nes jis gali būti susijęs su produkto ženklinimu 
arba produkto laikymu įvairiuose konteineriuose. Neaišku ir tai, kas turėtų padengti su tuo 
susijusias išlaidas.

Pakeitimas 229
Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 10 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
59 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a.) 59 straipsnis papildomas šia dalimi:

"(3a) Nukrypstant nuo Reglamento (EB) 
Nr. 1380/2013 15 straipsnio 11 dalies 
sužvejoti žuvų rūšių, kurioms nėra 
taikomas mažiausio leistino dydžio 
reikalavimas, kiekiai neviršijantys 30 kg, 
kurie buvo pagauti žvejybiniais laivais, ne 
ilgesniais nei 12 m, gali būti parduodami 
vietos registruotiems pirkėjams arba 
gamintojų organizacijoms su tikslu 
žmonėms vartoti.“

Or. de
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Pagrindimas

Padarant išimtį draudimui parduoti nedelius kiekius neverslinio dydžio žuvies (pvz. 30 kg) 
būtų galima išvengti sudėtingų surinkimo sistemų, taikomų smulkiąja priekrantės žvejyba 
užsiimantiems asmenims (laivai, ne ilgesni nei 12 m).

Pakeitimas 230
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 10 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
60 straipsnio 5 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

10a) 60 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

5. Nustatytas svoris nurodomas pildant 
iškrovimo deklaracijas, važtos 
dokumentus, pardavimo pažymas ir 
perėmimo deklaracijas.

"5. Nustatytas svoris nurodomas pildant 
iškrovimo deklaracijas, važtos 
dokumentus, pardavimo pažymas ir 
perėmimo deklaracijas. Gabenimo arba 
sandėliavimo 1 dieną atveju, pardavimo 
pažymose galėtų būti nurodomas pirmo 
pardavimo metu nustatytas svoris, 
leidžiant nukrypti 10 % per dieną, 
palyginus su iškrovimo metu nustatytu 
svoriu ir daugiausia 20 % leidžiamu 
nuokrypiu.“

Or. en

Pagrindimas

Pastarųjų metų patirtis taikant kontrolės priemonių reglamentą rodo, kad nelogiška žuvų 
iškrovimo metu nustatytą svorį taikyti likusiai grandinei, atsižvelgiant į ilgą gabenimą arba 
sandėliavimą ir ypač į iškrovimo metu mėginių ėmimo atrankos planus. Vis dėlto iškraunant 
nustatytas svoris būtų naudojamas apskaičiuojant išnaudotą kvotos kiekį.

Pakeitimas 231
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 12 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
68 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

12a) 68 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1. Prie Bendrijoje iškrautų neperdirbtų arba 
laive perdirbtų žuvininkystės produktų, 
kurių pardavimo pažyma arba perėmimo 
deklaracija nebuvo pateikta pagal 62, 63, 
66 ir 67 straipsnius ir kurie gabenami ne į 
vietą, kurioje jie buvo iškrauti, o į kitą 
vietą, iki pirminio pardavimo turi būti 
pridedamas vežėjo parengtas dokumentas.
Vežėjas per 48 valandas nuo pakrovimo 
važtos dokumentą pateikia valstybės narės, 
kurios teritorijoje atliktas iškrovimas, 
kompetentingoms institucijoms arba 
kitiems jos įgaliotiems subjektams.

"1. Prie Bendrijoje iškrautų neperdirbtų 
arba laive perdirbtų žuvininkystės 
produktų, kurių pardavimo pažyma arba 
perėmimo deklaracija nebuvo pateikta
pagal 62, 63, 66 ir 67 straipsnius ir kurie 
gabenami ne į vietą, kurioje jie buvo 
iškrauti, o į kitą vietą, iki pirminio 
pardavimo turi būti pridedamas žvejybos 
laivo savininko (žuvų savininko) ar 
kapitono parengtas dokumentas. Žvejybos 
laivo savininkas per 48 valandas nuo 
pakrovimo važtos dokumentą pateikia 
valstybės narės, kurios teritorijoje atliktas 
iškrovimas, kompetentingoms institucijoms 
arba kitiems jos įgaliotiems subjektams.“

Or. en

Pagrindimas

Pastarųjų metų patirtis taikant kontrolės priemonių reglamentą rodo, kad vežėjas yra asmuo 
arba bendrovė, kurie, skirtingais reisais veždami kitas prekes paprastai nežino apie kontrolės 
priemonių reglamentą. Prieš pardavimą žuvų savininkas yra žvejybos laivo savininkas, todėl 
jis turėtų būti atsakingas už įpareigojimus, susijusius su važtos dokumento tvarkymu ir 
perdavimu, paliekant vežėjui įpareigojimą turėti jį gabenimo metu.

Pakeitimas 232
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 12 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
68 straipsnio 3 dalis
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

12b) 68 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

3. Jei produktai gabenami į ne valstybę 
narę, kurioje jie buvo iškrauti, o į kitą 
valstybę narę, vežėjas per 48 valandas nuo
žuvininkystės produktų pakrovimo važtos
dokumento kopiją taip pat pateikia 
valstybės narės, kurios teritorijoje, kaip 
nurodyta deklaracijoje, turi įvykti pirminis
pardavimas, kompetentingoms 
institucijoms. Valstybė narė, kurioje vyksta 
pirminis pardavimas, gali prašyti iškrovimo 
valstybės narės pateikti papildomos su tuo 
susijusios informacijos.

"3. Jei produktai vežami į kitą valstybę 
narę nei ta, kurioje jie buvo iškrauti,
žvejybos laivo savininkas per 48 valandas 
nuo žuvininkystės produktų pakrovimo
transporto dokumento kopiją taip pat 
pateikia valstybės narės, kurios teritorijoje, 
kaip nurodyta deklaracijoje, turi įvykti
pirmasis pardavimas, kompetentingoms 
institucijoms. Valstybė narė, kurioje vyksta 
pirminis pardavimas, gali prašyti iškrovimo 
valstybės narės pateikti papildomos su tuo 
susijusios informacijos.“

Or. en

Pagrindimas

Pastarųjų metų patirtis taikant kontrolės priemonių reglamentą rodo, kad vežėjas yra asmuo 
arba bendrovė, kurie, skirtingais reisais veždami kitas prekes paprastai nežino apie kontrolės 
priemonių reglamentą. Prieš parduodant žuvis jų savininkas yra žvejybos laivo savininkas, 
todėl jis turėtų būti atsakingas už įpareigojimus, susijusius su važtos dokumento tvarkymu ir 
perdavimu, paliekant vežėjui įpareigojimą turėti jį gabenimo metu.

Pakeitimas 233
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 15 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
90 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) neįvykdymas reikalavimo į žvejybos 
laivą įkelti, jame laikyti ir iškrauti 
sužvejotas rūšių, kurioms taikoma kvota 
arba Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 
straipsnyje nustatytas įpareigojimas 
iškrauti visas sužvejotas žuvis, žuvis, 
išskyrus atvejus, kai tai prieštarauja 
įpareigojimams, numatytiems bendros 

c) Nuo ...* neįvykdymas reikalavimo į 
žvejybos laivą įkelti, jame laikyti ir iškrauti 
sužvejotas rūšių, kurioms taikoma kvota 
arba Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 
straipsnyje nustatytas įpareigojimas 
iškrauti visas sužvejotas žuvis, žuvis, 
išskyrus atvejus, kai tai prieštarauja 
įpareigojimams, numatytiems bendros 
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žuvininkystės politikos taisyklėmis tai 
žvejybai ar žvejybos zonoms, kurioms tos 
taisyklės taikomos.

žuvininkystės politikos taisyklėmis tai 
žvejybai ar žvejybos zonoms, kurioms tos 
taisyklės taikomos. Iki šios datos čia 
aprašyti veiksmai laikomi nedideliu 
pažeidimu.

_________________

*OL: prašom įrašyti datą: dveji metai po 
Reglamento (ES) Nr. [xxxx] paskelbimo 
OL.

Or. fr

Pagrindimas

Reikia duoti laiko šiam sektoriui prisitaikyti ir suvokti, kad darbuotojai per dvejų metų 
laikotarpį gali padaryti netyčinių klaidų.

Pakeitimas 234
Ulrike Rodust

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 17 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
105 straipsnio 2 dalies lentelės pirma eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pereikvotų 
išteklių kiekio ir 
leidžiamo 
iškrovimo 
santykis

Daugiklis Pereikvotų 
išteklių kiekio ir 
leidžiamo 
iškrovimo 
santykis

Daugiklis

Iki 10 % Žuvų išteklių 
pereikvojimas * 
1,0

Iki 10 % Žuvų išteklių 
pereikvojimas * 
1,1

Or. de

Pagrindimas

Padaryti galą peržvejojimui yra svarbiausias BŽP reformos tikslas. Taip pat ir leidžiamas 
kvotos peržvejojimas iki 10 % turėtų būti pakeistas. Kadangi šios srities sankcijos priklauso 
valstybių narių kompetencijai, taip ES žvejybos srityje būtų galima pasiekti visiems vienodas 
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sąlygas.

Pakeitimas 235
Renata Briano

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 19 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
119a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 25a straipsnio 5 dalyje nurodyti 
įgaliojimai Komisijai suteikiami neribotam
laikotarpiui.

2. 25a straipsnio 5 dalyje nurodyti 
įgaliojimai Komisijai suteikiami trejų metų
laikotarpiui.

Or. it

Pakeitimas 236
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 19 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
119 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 25a straipsnio 5 dalyje nurodyti 
įgaliojimai Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui.

2. 25a straipsnio 5 dalyje nurodyti 
įgaliojimai Komisijai suteikiami trejų metų 
laikotarpiui.

Or. de

Pakeitimas 237
Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1005/2008
42 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 
pakeitimas

Reglamentas (EB) Nr. 1005/2008 iš dalies 
keičiamas taip:

42 straipsnyje įterpiama tokia dalis:

„1a. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotąjį aktą, kuriuo valstybei narei 
būtų taikomos sankcijos įšaldant ir (arba) 
sumažinant iš EJRŽF teikiamas lėšas, 
jeigu ši valstybė narė už sunkius 
pažeidimus netaiko taškų sistemos.“

Or. en

Pakeitimas 238
Brian Crowley

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo 1 dalies, 7 straipsnio 15 
ir 16 punktai įsigalioja po dvejų metų nuo 
įpareigojimo iškrauti visas sužvejotas 
žuvis įsigaliojimo pagal kiekvienai 
žvejybos rūšiai taikomą laipsnišką 
įpareigojimo iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, numatyto Reglamento (EB) 
Nr. 1380/2013 15 straipsnyje, tvarkaraštį:

nuo 2017 m. sausio 1 d. – Reglamento 
(ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos žvejybos atveju;

nuo 2019 m. sausio 1 d. – Reglamento 
(ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalies 
b ir c punktuose nurodytos žvejybos ir 
rūšių atveju;

nuo 2021 m. sausio 1 d. – Reglamento 
(ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalies 
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d punkte nurodytos žvejybos ir rūšių 
atveju.

Or. en

Pagrindimas

Įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas žuvis yra esminis žvejybos pokytis. Siekiant užtikrinti 
tinkamą įpareigojimo vykdymą, reikia numatyti pakankamą lankstumą, kad žvejai galėtų 
palaipsniui įgyvendinti įpareigojimą.

Pakeitimas 239
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nukrypstant nuo 1 dalies, 7 straipsnio 
15 ir 16 punktai įsigalioja po dvejų metų 
nuo įpareigojimo iškrauti visas sužvejotas 
žuvis įsigaliojimo pagal kiekvienai 
žvejybos rūšiai taikomą laipsnišką 
įpareigojimo iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, numatyto Reglamento (EB) 
Nr. 1380/2013 15 straipsnyje, tvarkaraštį, 
t.y.: .

nuo 2017 m. sausio 1 d. – Reglamento 
(EB) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalies 
a punkte nurodytos žvejybos atveju;

nuo 2019 m. sausio 1 d. – Reglamento 
(EB) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalies 
b ir c punktuose nurodytos žvejybos ir 
rūšių atveju;

nuo 2021 m. sausio 1 d. – Reglamento 
(EB) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalies 
d punkte nurodytos žvejybos ir rūšių 
atveju;

Or. de
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Pakeitimas 240
Liadh Ní Riada

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nukrypstant nuo 1 dalies, 7 straipsnio 
15 ir 16 punktai įsigalioja po dvejų metų 
nuo įpareigojimo iškrauti visas sužvejotas 
žuvis įsigaliojimo pagal kiekvienai 
žvejybos rūšiai taikomą laipsnišką 
įpareigojimo iškrauti visas sužvejotas 
žuvis, numatyto Reglamento (EB) 
Nr. 1380/2013 15 straipsnyje, tvarkaraštį:

nuo 2017 m. sausio 1 d. – Reglamento 
(ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos žvejybos atveju;

nuo 2019 m. sausio 1 d. – Reglamento 
(ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalies 
b ir c punktuose nurodytos žvejybos ir 
rūšių atveju;

nuo 2021 m. sausio 1 d. – Reglamento 
(ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalies 
d punkte nurodytos žvejybos ir rūšių 
atveju.

Or. en

Pakeitimas 241
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
XII priedo 24 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

XII PRIEDAS XII PRIEDAS

[...] [...]

Filipininė venera 35 mm Išbraukta.
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Or. fr

Pagrindimas

Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas sutaria dėl to, kad svarbu nustatyti 
skirtingus mažiausius leidžiamus dydžius kiekvienai jūrinių bestuburių kolonijai, jei brendimo 
laikotarpiu tarp šių kolonijų yra augimo ir dydžio skirtumų, o šios rūšies atveju taip yra. 
Pietų regioninė patariamoji taryba pabrėžė, kad prašymas yra skubus: per 6 metus filipinines 
veneras žvejojančių įmonių skaičius Arkašono įlankoje sumažėjo 45 proc., o likusių įmonių 
ekonominiam gyvybingumui labai greitai gali iškilti grėsmė. Ši priemonė turi būti taikoma 
kiekvienam regionui atskirai.

Pakeitimas 242
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
XII priedo 5, 16, 17 ir 38 a eilutės (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

XII PRIEDAS XII PRIEDAS

Rūšis Mažiausias išteklių 
išsaugojimą užtikrinantis 

orientacinis dydis

Rūšis Mažiausias išteklių 
išsaugojimą užtikrinantis 

orientacinis dydis

1–5 
regionai, 
išskyrus 
Skagerak

o ir 
Kategato 
sąsiauriu

s

Skagerak
o ir 

Kategato 
sąsiauriai

1–5 
regionai, 
išskyrus 
Skagerak

o ir 
Kategato 
sąsiauriu

s

Skagerak
o ir 

Kategato 
sąsiauriai

[...] [...]

Europinė 
jūrų 
lydeka 
(Merlucc
ius 
merlucci

Europinė 
jūrų 
lydeka 
(Merlucc
ius 
merlucci
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us) us)

27 cm 30 cm 20 cm 30 cm

[...] [...]

Paprastos
ios 
stauridės 
(Trachur
us spp.)

15 cm 15 cm Paprastos
ios 
stauridės 
(Trachur
us spp.)

12 cm 12 cm

Europinis 
ančiuvis 
(Engrauli
s 
encrasico
lus)

12 cm 
arba 90 
individų 
viename 
kg

- Europinis 
ančiuvis 
(Engrauli
s 
encrasico
lus)

9 cm 
Kadizo 
įlankoje 
ir 
Kanarų 
saloje

-

[...] [...]

Raudonp
elekis 
pagelas

25 cm 25 cm

Or. en

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad mažiausi orientaciniai dydžiai išsaugojimo ir komerciniams tikslams 
būtų suderinti. Šiame pakeitime atsižvelgiama į mokslines žinias apie išsaugojimo dydžius. 
Raudonpelekio pagelo atveju, siekiama taikyti tokio pat dydžio reikalavimą Atlanto 
vandenyne, kaip ir Viduržemio jūroje.

Pakeitimas 243
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas
Reglamentas (EB) Nr. 850/98
XII priedas 5 ir 17 eilutės

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

XII priedas XII priedas

Rūšis Mažiausias išteklių 
išsaugojimą užtikrinantis 

orientacinis dydis

Rūšis Mažiausias išteklių 
išsaugojimą užtikrinantis 

orientacinis dydis
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1–5 
regionai, 
išskyrus 

Skagerako 
ir Kategato 
sąsiaurius

Skagerako 
ir 

Kategato 
sąsiauriai

1–5 
regionai, 
išskyrus 

Skagerako 
ir 

Kategato 
sąsiaurius

Skagerako 
ir 

Kategato 
sąsiauriai

[...] [...]

Europinė 
jūrų lydeka 
(Merluccius 
merluccius)

27 cm 30 cm Europinė 
jūrų lydeka 
(Merluccius 
merluccius)

20 cm 20 cm

[...] [...]

Europinis 
ančiuvis 
(Engraulis 
encrasicolus)

12 cm
arba 90 
individų 
viename 
kg

- Europinis 
ančiuvis 
(Engraulis 
encrasicolus)

9 cm
arba 90 
individų 
viename 
kg

-

Or. es


