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Pakeitimas 20
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) per savo 2011–2012 m. metinius 
posėdžius BVJŽK savo kompetencijos 
srityje priėmė tausojančio raudonųjų koralų 
naudojimo priemones, kurios turi būti 
įgyvendintos Sąjungos teisėje. Viena šių 
priemonių yra susijusi su nuotolinio 
valdymo povandeninių transporto 
priemonių naudojimu. BVJŽK nusprendė, 
kad po 2014 m. nebebus leidžiama naudoti 
nuotolinio valdymo povandeninių 
transporto priemonių, kurios pagal 
Rekomendaciją GFCM/35/2011/2 
naudojamos nacionalinės jurisdikcijos 
zonose tik raudonųjų koralų stebėjimo ir 
žvalgymo tikslais. Pagal kitą 
Rekomendacijoje GFCM/36/2012/1 
nustatytą priemonę sugauti raudonieji 
koralai turi būti iškraunami tik nedaugelyje 
uostų, turinčių tinkamą infrastruktūrą, o 
paskirtųjų uostų sąrašai turi būti perduoti 
BVJŽK sekretoriatui. Apie bet kokius 
valstybių narių paskirtų uostų sąrašų 
pakeitimus turėtų būti pranešta Europos 
Komisijai, kad ši galėtų juos perduoti 
BVJŽK sekretoriatui;

(4) per savo 2011–2012 m. metinius 
posėdžius BVJŽK savo kompetencijos 
srityje priėmė tausojančio raudonųjų koralų 
naudojimo priemones, kurios turi būti 
įgyvendintos Sąjungos teisėje. Viena šių 
priemonių yra susijusi su nuotolinio 
valdymo povandeninių transporto 
priemonių naudojimu. BVJŽK nusprendė, 
kad po 2014 m. nebebus leidžiama naudoti 
nuotolinio valdymo povandeninių 
transporto priemonių, kurios pagal 
Rekomendaciją GFCM/35/2011/2 
naudojamos nacionalinės jurisdikcijos 
zonose tik raudonųjų koralų stebėjimo ir 
žvalgymo tikslais. Nuotolinio valdymo 
povandenines transporto priemones
galima leisti naudoti iki 2015 m. pabaigos 
mokslinių tyrimų tikslais, jeigu nėra tam 
prieštaraujančių mokslinių 
rekomendacijų. Pagal kitą 
Rekomendacijoje GFCM/36/2012/1 
nustatytą priemonę sugauti raudonieji 
koralai turi būti iškraunami tik nedaugelyje 
uostų, turinčių tinkamą infrastruktūrą, o 
paskirtųjų uostų sąrašai turi būti perduoti 
BVJŽK sekretoriatui. Apie bet kokius 
valstybių narių paskirtų uostų sąrašų 
pakeitimus turėtų būti pranešta Europos 
Komisijai, kad ši galėtų juos perduoti 
BVJŽK sekretoriatui;

Or. es

Pakeitimas 21
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
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4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) per savo 2011–2012 m. metinius 
posėdžius BVJŽK savo kompetencijos 
srityje priėmė tausojančio raudonųjų koralų 
naudojimo priemones, kurios turi būti 
įgyvendintos Sąjungos teisėje. Viena šių 
priemonių yra susijusi su nuotolinio 
valdymo povandeninių transporto 
priemonių naudojimu. BVJŽK nusprendė, 
kad po 2014 m. nebebus leidžiama naudoti 
nuotolinio valdymo povandeninių 
transporto priemonių, kurios pagal 
Rekomendaciją GFCM/35/2011/2 
naudojamos nacionalinės jurisdikcijos 
zonose tik raudonųjų koralų stebėjimo ir 
žvalgymo tikslais. Pagal kitą 
Rekomendacijoje GFCM/36/2012/1 
nustatytą priemonę sugauti raudonieji 
koralai turi būti iškraunami tik nedaugelyje 
uostų, turinčių tinkamą infrastruktūrą, o 
paskirtųjų uostų sąrašai turi būti perduoti 
BVJŽK sekretoriatui. Apie bet kokius 
valstybių narių paskirtų uostų sąrašų 
pakeitimus turėtų būti pranešta Europos 
Komisijai, kad ši galėtų juos perduoti 
BVJŽK sekretoriatui;

(4) per savo 2011–2012 m. metinius 
posėdžius BVJŽK savo kompetencijos 
srityje priėmė tausojančio raudonųjų koralų 
naudojimo priemones, kurios turi būti 
įgyvendintos Sąjungos teisėje. Viena šių 
priemonių yra susijusi su nuotolinio 
valdymo povandeninių transporto 
priemonių naudojimu. BVJŽK nusprendė, 
kad po 2014 m. nebebus leidžiama naudoti 
nuotolinio valdymo povandeninių 
transporto priemonių, kurios pagal 
Rekomendaciją GFCM/35/2011/2 
naudojamos nacionalinės jurisdikcijos 
zonose tik raudonųjų koralų stebėjimo ir 
žvalgymo tikslais, išskyrus 
Rekomendacijoje GFCM/35/2011/2 
konkrečiai nurodytas išimtis ir atvejus. 
Pagal kitą Rekomendacijoje 
GFCM/36/2012/1 nustatytą priemonę 
sugauti raudonieji koralai turi būti 
iškraunami tik nedaugelyje uostų, turinčių 
tinkamą infrastruktūrą, o paskirtųjų uostų 
sąrašai turi būti perduoti BVJŽK 
sekretoriatui. Apie bet kokius valstybių 
narių paskirtų uostų sąrašų pakeitimus 
turėtų būti pranešta Europos Komisijai, kad 
ši galėtų juos perduoti BVJŽK 
sekretoriatui;

Or. es

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama perkelti visas BVJŽK rekomendacijas. Dėl šios priežasties pateikiama 
nuoroda į konkrečią nuostatą.

Pakeitimas 22
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant užtikrinti, kad Sąjunga toliau 
vykdytų BVJŽK susitarime jai nustatytus 
įpareigojimus, Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai pagal Sutarties 290 
straipsnį priimti aktus dėl leidimų nukrypti 
nuo draudimo rinkti raudonuosius koralus 
mažesniame nei 50 m gylyje ir nuo 
mažiausio leistino bazinio raudonųjų 
koralų kolonijų skersmens suteikimo. Ypač 
svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą 
Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir 
su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais 
aktais susijusį parengiamąjį darbą ir 
rengdama jų tekstus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
vienu metu, laiku ir tinkamai perduoti
Europos Parlamentui ir Tarybai;

(9) siekiant užtikrinti, kad Sąjunga toliau 
vykdytų BVJŽK susitarime jai nustatytus 
įpareigojimus, Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
priimti aktus dėl leidimų nukrypti nuo 
draudimo rinkti raudonuosius koralus 
mažesniame nei 50 m gylyje ir nuo 
mažiausio leistino bazinio raudonųjų 
koralų kolonijų skersmens suteikimo. Dėl 
šios priežasties reikėtų atsižvelgti į BVJŽK 
rekomendacijas į savo nacionalinius 
valdymo planus įtraukusių valstybių narių 
pastangas. Ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. 
Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus 
Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami 
dokumentai būtų vienu metu, laiku ir 
tinkamai perduoti Europos Parlamentui ir 
Tarybai;

( )

Or. es

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama išvengti prieštaravimų tarp valstybių narių valdymo planų ir šio 
pasiūlymo dėl reglamento.

Pakeitimas 23
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant užtikrinti, kad Sąjunga toliau 
vykdytų BVJŽK susitarime jai nustatytus 
įpareigojimus, Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai pagal Sutarties 290
straipsnį priimti aktus dėl leidimų nukrypti 

(9) siekiant užtikrinti, kad Sąjunga toliau 
vykdytų BVJŽK susitarime jai nustatytus 
įpareigojimus, Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai pagal Sutarties 290 
straipsnį priimti aktus dėl leidimų nukrypti 
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nuo draudimo rinkti raudonuosius koralus 
mažesniame nei 50 m gylyje ir nuo 
mažiausio leistino bazinio raudonųjų 
koralų kolonijų skersmens suteikimo. Ypač 
svarbu, kad Komisija, atlikdama 
parengiamąjį darbą, tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. 
Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus, 
Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami 
dokumentai būtų vienu metu, laiku ir 
tinkamai perduodami Europos Parlamentui 
ir Tarybai;

nuo draudimo rinkti raudonuosius koralus 
mažesniame nei 50 m gylyje ir nuo 
mažiausio leistino bazinio raudonųjų 
koralų kolonijų skersmens suteikimo, 
nebent atitinkama valstybė narė jau 
perkėlė BVJŽK rekomendaciją 
vadovaudamasi teisine sistema, 
atitinkančia siūlomą minėtuose aktuose.
Ypač svarbu, kad Komisija, atlikdama 
parengiamąjį darbą, tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. 
Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus, 
Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami 
dokumentai būtų vienu metu, laiku ir 
tinkamai perduodami Europos Parlamentui 
ir Tarybai;

Or. fr

Pagrindimas

Pranešėjas siūlo atsižvelgti į valstybes nares, kurios jau perkėlė BVJŽK rekomendacijas 
parengdamos valdymo planus. Taigi valdymo planai nėra vienintelis būdas perkelti teisės 
aktus, tai padaryti taip pat galima, pvz., vadovaujantis licencijos bendrosiomis nuostatomis.

Pakeitimas 24
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant užtikrinti, kad Sąjunga toliau 
vykdytų BVJŽK susitarime jai nustatytus 
įpareigojimus, Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai pagal Sutarties 290 
straipsnį priimti aktus dėl leidimų nukrypti 
nuo draudimo rinkti raudonuosius koralus 
mažesniame nei 50 m gylyje ir nuo 
mažiausio leistino bazinio raudonųjų 
koralų kolonijų skersmens suteikimo. Ypač 
svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą 
Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir 
su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais 

(9) siekiant užtikrinti, kad Sąjunga toliau 
vykdytų BVJŽK susitarime jai nustatytus 
įpareigojimus, Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai pagal Sutarties 290 
straipsnį priimti aktus dėl leidimų nukrypti 
nuo draudimo rinkti raudonuosius koralus 
mažesniame nei 50 m gylyje ir nuo 
mažiausio leistino bazinio raudonųjų 
koralų kolonijų skersmens suteikimo. 
Komisija turėtų atsižvelgti į nacionalines 
valdymo priemones ir planus, kuriuos 
valstybės narės jau yra patvirtinusios, 
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aktais susijusį parengiamąjį darbą ir 
rengdama jų tekstus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
vienu metu, laiku ir tinkamai perduoti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

siekdamos įtraukti BVJŽK 
rekomendacijas. Ypač svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su 
ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais 
aktais susijusį parengiamąjį darbą ir 
rengdama jų tekstus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
vienu metu, laiku ir tinkamai perduoti
Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. es

Pagrindimas

Pabrėžiama, jog reikia atsižvelgti į nacionaliniu lygmeniu patvirtintas priemones, kad tiek 
jos, tiek BVJŽK rekomendacijų nuostatos vienos kitas papildytų ir nebūtų nesuderinamos.

Pakeitimas 25
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011
15 a straipsnio 1 dalis

Komisijos pasiūlytas tekstas Pakeitimas

1. Tralų naudojimas draudžiamas 3 
jūrmylių atstumu nuo kranto, jeigu 
nepasiekta 50 metrų izobata, arba iki 50 
metrų izobatos, kur 50 metrų gylis yra 
pasiekiamas trumpesniu atstumu nuo 
kranto.

1. Tralų naudojimas draudžiamas.

Or. nl

Pagrindimas

Tam, kad ES reglamentavimas būtų aiškus, patogus naudoti ir be reikalo netaptų sudėtingas, 
bendras draudimas naudoti tralus yra geriausias sprendimas siekiant išvengti žalingų 
žvejybos tralais padarinių koraliniams rifams.

Pakeitimas 26
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Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011
16 b straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Raudonuosius koralus draudžiama rinkti 
mažesniame nei 50 m gylyje.

1. Raudonuosius koralus draudžiama rinkti 
mažesniame nei 50 m gylyje. Šią priemonę 
būtų galima pakoreguoti gavus BVJŽK 
mokslo patariamojo komiteto patvirtintas 
mokslines rekomendacijas, jeigu jose 
rekomenduojamas rinkimas.

Or. es

Pakeitimas 27
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011
16 b straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Raudonuosius koralus draudžiama rinkti 
mažesniame nei 50 m gylyje.

1. Raudonuosius koralus draudžiama rinkti 
mažesniame nei 50 m gylyje, išskyrus 
Rekomendacijoje GFCM/35/2011/2 
konkrečiai nurodytas išimtis ir atvejus.

Or. es

Pagrindimas

Pakeitimu perkeliamos visos BVJŽK rekomendacijos. Dėl šios priežasties pateikiama nuoroda 
į konkrečią nuostatą.

Pakeitimas 28
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
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1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011
16 b straipsnio 1 dalis

Komisijos pasiūlytas tekstas Pakeitimas

1. Raudonuosius koralus draudžiama 
rinkti mažesniame nei 50 m gylyje.

1. Draudžiama rinkti, laikyti laive, 
perkrauti, iškrauti, perkelti, sandėliuoti, 
pardavinėti arba demonstruoti 
raudonuosius koralus.

Or. nl

Pakeitimas 29
Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011
16 b straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Raudonuosius koralus draudžiama rinkti 
mažesniame nei 50 m gylyje.

1. Raudonuosius koralus draudžiama rinkti 
mažesniame nei 50 m gylyje. Jei BVJŽK
mokslinio patariamojo komiteto 
patvirtintuose moksliniuose tyrimuose 
teigiama kitaip, Komisija priima 
deleguotuosius aktus pagal 27 straipsnį, 
kuriame išdėstyti šių tyrimų rezultatai.

Or. en

Pagrindimas

BVJŽK rekomendacijoje 35/2011/2 numatoma galimybė rinkti raudonuosius koralus
mažesniame nei 50 m gylyje, jei „moksliniuose tyrimuose nenurodyta kitaip“.

Pakeitimas 30
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011
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16 b straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
27 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais bus suteikiamas leidimas taikyti 
nuo 1 dalies nukrypti leidžiančias 
nuostatas. Šie deleguotieji aktai apima 
taisykles, skirtas zonų, kurioms taikomos 
nukrypti leidžiančios nuostatos, 
moksliniam vertinimui užtikrinti.

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
27 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais bus suteikiamas leidimas taikyti 
nuo 1 dalies nukrypti leidžiančias 
nuostatas. Šie deleguotieji aktai apima 
taisykles, skirtas zonų, kurioms taikomos
nukrypti leidžiančios nuostatos, 
moksliniam vertinimui užtikrinti. Turėtų 
būti atsižvelgta į valstybių narių, kurios 
įtraukė BVJŽK rekomendaciją 35/2011/2 
rengdamos tinkamus nacionalinius 
valdymo planus, pastangas.

Or. es

Pakeitimas 31
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011
16 b straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
27 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais bus suteikiamas leidimas taikyti 
nuo 1 dalies nukrypti leidžiančias 
nuostatas. Šie deleguotieji aktai apima 
taisykles, skirtas zonų, kurioms taikomos 
nukrypti leidžiančios nuostatos, 
moksliniam vertinimui užtikrinti.

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
27 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais bus suteikiamas leidimas taikyti 
nuo 1 dalies nukrypti leidžiančias 
nuostatas. Šie deleguotieji aktai apima 
taisykles, skirtas zonų, kurioms taikomos 
nukrypti leidžiančios nuostatos, 
moksliniam vertinimui užtikrinti. Tačiau ši 
dalis netaikoma valstybėms narėms, 
kurios jau perkėlė BVJŽK rekomendaciją 
35/2011/2 įgyvendindamos teisinę sistemą, 
atitinkančią siūlomą minėtuose aktuose.

Or. fr
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Pagrindimas

Pranešėjas siūlo atsižvelgti į valstybes nares, kurios jau perkėlė BVJŽK rekomendacijas 
parengdamos valdymo planus. Taigi valdymo planai nėra vienintelis būdas perkelti teisės 
aktus, tai padaryti taip pat galima, pvz., vadovaujantis licencijos bendrosiomis nuostatomis.

Pakeitimas 32
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011
16 b straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
27 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais bus suteikiamas leidimas taikyti 
nuo 1 dalies nukrypti leidžiančias 
nuostatas. Šie deleguotieji aktai apima 
taisykles, skirtas zonų, kurioms taikomos 
nukrypti leidžiančios nuostatos, 
moksliniam vertinimui užtikrinti.

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
27 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais bus suteikiamas leidimas taikyti 
nuo 1 dalies nukrypti leidžiančias 
nuostatas. Šie deleguotieji aktai apima 
taisykles, skirtas zonų, kurioms taikomos 
nukrypti leidžiančios nuostatos, 
moksliniam vertinimui užtikrinti. Be to, 
Komisija turėtų atsižvelgti į valdymo 
priemones ir planus, kuriuos valstybės 
narės jau yra patvirtinusios, siekdamos 
įtraukti BVJŽK rekomendacijas.

Or. es

Pagrindimas

Pabrėžiama, jog reikia atsižvelgti į nacionaliniu lygmeniu patvirtintas priemones, kad tiek 
jos, tiek BVJŽK rekomendacijų nuostatos vienos kitas papildytų ir nebūtų nesuderinamos.

Pakeitimas 33
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011
16 b straipsnio 2 dalis
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Komisijos pasiūlytas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
27 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais bus suteikiamas leidimas taikyti 
nuo 1 dalies nukrypti leidžiančias 
nuostatas. Šie deleguotieji aktai apima 
taisykles, skirtas zonų, kurioms taikomos 
nukrypti leidžiančios nuostatos, 
moksliniam vertinimui užtikrinti.

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 34
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011
16 c straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
27 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
pagal kuriuos, taikant nuo 1 dalies nukrypti 
leidžiančią nuostatą, didžiausias leistinas 
nuokrypis bus 10 % neverslinio dydžio 
(mažesnių nei 7 mm) raudonųjų koralų 
kolonijų gyvojo svorio.

2 Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 27 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
pagal kuriuos, taikant nuo 1 dalies nukrypti 
leidžiančią nuostatą, didžiausias leistinas 
nuokrypis bus 10 % neverslinio dydžio 
(mažesnių nei 7 mm) raudonųjų koralų 
kolonijų gyvojo svorio. Turėtų būti 
atsižvelgta į valstybių narių, kurios 
įtraukė BVJŽK rekomendaciją 36/2012/1 
rengdamos tinkamus nacionalinius 
valdymo planus, pastangas.

Or. es

Pakeitimas 35
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011
16 c straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
27 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
pagal kuriuos, taikant nuo 1 dalies nukrypti 
leidžiančią nuostatą, didžiausias leistinas 
nuokrypis bus 10 % neverslinio dydžio 
(mažesnių nei 7 mm) raudonųjų koralų 
kolonijų gyvojo svorio.

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
27 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
pagal kuriuos, taikant nuo 1 dalies nukrypti 
leidžiančią nuostatą, didžiausias leistinas 
nuokrypis bus 10 % neverslinio dydžio 
(mažesnių nei 7 mm) raudonųjų koralų 
kolonijų gyvojo svorio. Tačiau ši dalis 
netaikoma valstybėms narėms, kurios jau 
perkėlė BVJŽK rekomendaciją 36/2012/1 
įgyvendindamos teisinę sistemą, 
atitinkančią siūlomą minėtuose aktuose.

Or. fr

Pagrindimas

Pranešėjas siūlo atsižvelgti į valstybes nares, kurios jau perkėlė BVJŽK rekomendacijas 
parengdamos valdymo planus. Taigi valdymo planai nėra vienintelis būdas perkelti teisės 
aktus, tai padaryti taip pat galima, pvz., vadovaujantis licencijos bendrosiomis nuostatomis.

Pakeitimas 36
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011
16 c straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
27 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
pagal kuriuos, taikant nuo 1 dalies nukrypti 
leidžiančią nuostatą, didžiausias leistinas 
nuokrypis bus 10 % neverslinio dydžio 
(mažesnių nei 7 mm) raudonųjų koralų 
kolonijų gyvojo svorio.

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
27 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
pagal kuriuos, taikant nuo 1 dalies nukrypti 
leidžiančią nuostatą, didžiausias leistinas 
nuokrypis bus 10 % neverslinio dydžio 
(mažesnių nei 7 mm) raudonųjų koralų 
kolonijų gyvojo svorio. Be to, Komisija 
turėtų atsižvelgti į nacionalines valdymo 
priemones ir planus, kuriuos valstybės 
narės jau yra patvirtinusios, siekdamos 
įtraukti BVJŽK rekomendacijas.

Or. es
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Pagrindimas

Pabrėžiama, jog reikia atsižvelgti į nacionaliniu lygmeniu patvirtintas priemones, kad tiek 
jos, tiek BVJŽK rekomendacijų nuostatos vienos kitas papildytų ir nebūtų nesuderinamos.

Pakeitimas 37
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011
16 d straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vienintelis raudoniesiems koralams 
rinkti leistinas įrankis yra plaktukas, kurį 
rankiniu būdu naudoja profesionalūs 
žvejai.

1. Vienintelis raudoniesiems koralams 
rinkti leistinas įrankis yra plaktukas, kurį 
rankiniu būdu naudoja atitinkamą licenciją 
turintys profesionalūs žvejai.

Or. es

Pakeitimas 38
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011
16 d straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vienintelis raudoniesiems koralams 
rinkti leistinas įrankis yra plaktukas, kurį 
rankiniu būdu naudoja profesionalūs 
žvejai.

1. Vienintelis raudoniesiems koralams 
rinkti leistinas įrankis yra plaktukas, kurį 
rankiniu būdu naudoja tokie profesionalūs 
žvejai, kuriuos pripažino valstybė narė.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo patikslinimu sudaromos sąlygos išsklaidyti visas galimas abejones dėl įvairių kiekvienoje 
valstybėje narėje esančių apibrėžčių.
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Pakeitimas 39
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011
16 d straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vienintelis raudoniesiems koralams 
rinkti leistinas įrankis yra plaktukas, kurį 
rankiniu būdu naudoja profesionalūs 
žvejai.

1. Vienintelis raudoniesiems koralams 
rinkti leistinas įrankis yra plaktukas, kurį 
rankiniu būdu naudoja tokie profesionalūs 
žvejai, kuriuos pripažino valstybė narė.

Or. fr

Pagrindimas

Išvengiama naujos apibrėžties sukūrimo ir vėl atkreipiamas dėmesys į formuluotę, pirmiausia
nurodytą reglamente dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF).

Pakeitimas 40
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011
16 d straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Raudoniesiems koralams rinkti 
draudžiama naudoti nuotolinio valdymo 
povandenines transporto priemones. Nuo 
2015 m. sausio 1 d. šis draudimas taikomas 
nuotolinio valdymo povandeninių 
transporto priemonių, kurias, remdamosi 
Rekomendacijos GFCM/35/2011/2 3 dalies 
a ir b punktais, valstybės narės galėjo leisti 
naudoti nacionalinės jurisdikcijos zonose 
tik raudonųjų koralų stebėjimo ir žvalgymo 
tikslais, naudojimui.

2. Raudoniesiems koralams rinkti 
draudžiama naudoti nuotolinio valdymo 
povandenines transporto priemones. Nuo 
2015 m. sausio 1 d. šis draudimas taikomas
visais atvejais, kai tai nurodyta 
mokslinėse rekomendacijose, nuotolinio 
valdymo povandeninių transporto 
priemonių, kurias, remdamosi 
Rekomendacijos GFCM/35/2011/2 3 dalies 
a ir b punktais, valstybės narės galėjo leisti 
naudoti nacionalinės jurisdikcijos zonose 
tik raudonųjų koralų stebėjimo ir žvalgymo 
tikslais, naudojimui.
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Or. es

Pakeitimas 41
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011
16 d straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Raudoniesiems koralams rinkti 
draudžiama naudoti nuotolinio valdymo 
povandenines transporto priemones. Nuo 
2015 m. sausio 1 d. šis draudimas taikomas 
nuotolinio valdymo povandeninių 
transporto priemonių, kurias, remdamosi 
Rekomendacijos GFCM/35/2011/2 3 dalies 
a ir b punktais, valstybės narės galėjo leisti 
naudoti nacionalinės jurisdikcijos zonose 
tik raudonųjų koralų stebėjimo ir žvalgymo 
tikslais, naudojimui.

2. Raudoniesiems koralams rinkti iki 
2015 m. gruodžio 31 d. leidžiama naudoti 
nuotolinio valdymo povandenines 
transporto priemones. Paskui jas naudoti 
bus draudžiama. Šis draudimas taikomas 
nuotolinio valdymo povandeninių 
transporto priemonių, kurias, remdamosi 
Rekomendacijos GFCM/35/2011/2 3 dalies 
a ir b punktais, valstybės narės galėjo leisti 
naudoti nacionalinės jurisdikcijos zonose 
tik raudonųjų koralų stebėjimo ir žvalgymo 
tikslais, naudojimui.

Or. fr

Pagrindimas

Perimama BVJŽK formuluotė, pagal kurią šiais įrankiais leidžiama naudotis iki 2015 m., o 
rekomendacija apima visus 2015 m.

Pakeitimas 42
Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011
16 d straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Raudoniesiems koralams rinkti 
draudžiama naudoti nuotolinio valdymo 
povandenines transporto priemones. Nuo 

2. Raudoniesiems koralams rinkti 
draudžiama naudoti nuotolinio valdymo 
povandenines transporto priemones. Nuo 
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2015 m. sausio 1 d. šis draudimas taikomas 
nuotolinio valdymo povandeninių 
transporto priemonių, kurias, remdamosi 
Rekomendacijos GFCM/35/2011/2 3 dalies 
a ir b punktais, valstybės narės galėjo leisti 
naudoti nacionalinės jurisdikcijos zonose 
tik raudonųjų koralų stebėjimo ir žvalgymo 
tikslais, naudojimui.

2016 m. sausio 1 d. šis draudimas taikomas 
nuotolinio valdymo povandeninių 
transporto priemonių, kurias, remdamosi 
Rekomendacijos GFCM/35/2011/2 3 dalies 
a ir b punktais, valstybės narės galėjo leisti 
naudoti nacionalinės jurisdikcijos zonose 
tik raudonųjų koralų stebėjimo ir žvalgymo 
tikslais, naudojimui. Dėl antrojo šios 
dalies sakinio pažymėtina, kad jei BVJŽK 
mokslinio patariamojo komiteto 
patvirtintoje mokslinėje rekomendacijoje 
teigiama kitaip, Komisija priima 
deleguotuosius aktus pagal 27 straipsnį, 
kuriame išdėstyta ši rekomendacija.

Or. en

Pagrindimas

Tai atitinka Rekomendacijos GFCM/35/2011/2 3 dalies a punktą, kuriame teigiama, kad 
„nuotolinio valdymo povandenines transporto priemones žvalgymo tikslais leidžiama naudoti 
tik iki 2015 m., nebent mokslinėje rekomendacijoje teigiama kitaip“.

Pakeitimas 43
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011
16 d straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Raudoniesiems koralams rinkti 
draudžiama naudoti nuotolinio valdymo 
povandenines transporto priemones. Nuo 
2015 m. sausio 1 d. šis draudimas taikomas 
nuotolinio valdymo povandeninių 
transporto priemonių, kurias, remdamosi 
Rekomendacijos GFCM/35/2011/2 3 dalies 
a ir b punktais, valstybės narės galėjo leisti 
naudoti nacionalinės jurisdikcijos zonose 
tik raudonųjų koralų stebėjimo ir žvalgymo 
tikslais, naudojimui.

2. Raudoniesiems koralams rinkti 
draudžiama naudoti nuotolinio valdymo 
povandenines transporto priemones, 
išskyrus Rekomendacijoje 
GFCM/35/2011/2 konkrečiai nurodytas 
išimtis ir atvejus. Nuo 2015 m. sausio 1 d. 
šis draudimas taikomas nuotolinio valdymo 
povandeninių transporto priemonių, kurias, 
remdamosi Rekomendacijos 
GFCM/35/2011/2 3 dalies a ir b punktais, 
valstybės narės galėjo leisti naudoti 
nacionalinės jurisdikcijos zonose tik 
raudonųjų koralų stebėjimo ir žvalgymo 
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tikslais, naudojimui.

Or. es

Pagrindimas

Pakeitimu perkeliamos visos BVJŽK rekomendacijos. Dėl šios priežasties pateikiama nuoroda 
į konkrečią nuostatą.

Pakeitimas 44
Marco Affronte

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011
16 g straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Žvejybos laivų kapitonai nedelsdami 
paleidžia gyvus ir nesužalotus atsitiktinai 
žvejybos įrankiais sugautus jūrų vėžlius 
atgal į jūrą.

1. Žvejybos laivų kapitonai nedelsdami 
paleidžia atsitiktinai žvejybos įrankiais 
sugautus jūrų vėžlius atgal į jūrą, jeigu jie 
gyvi ir nesužaloti.

Or. it

Pagrindimas

Sugauti vėžliai ne visada būna nesužaloti. Jeigu vėžliai sužeisti, reikia remtis 2 dalimi.

Pakeitimas 45
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011
16 g straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Žvejybos laivų kapitonai nedelsdami 
paleidžia gyvus ir nesužalotus atsitiktinai 
žvejybos įrankiais sugautus jūrų vėžlius
atgal į jūrą.

1. Atsitiktinai žvejybos įrankiais sugauti 
jūrų vėžliai, kiek tai įmanoma, saugiai 
paleidžiami gyvi ir nesužaloti atgal į jūrą.
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Or. es

Pagrindimas

BVJŽK rekomenduojamos nuostatos tiesiogiai perkeliamos į Bendrijos acquis.

Pakeitimas 46
Marco Affronte

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011
16 g straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Žvejybos laivų kapitonai negabena jūrų 
vėžlių į krantą, išskyrus atvejus, kai 
vykdoma speciali gelbėjimo programa ir 
jeigu, prieš grįžtant į krantą, apie tai 
tinkamai ir oficialiai pranešama 
atitinkamoms kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms.

2. Žvejybos laivų kapitonai negabena jūrų 
vėžlių į krantą, išskyrus atvejus, kai vėžliai 
yra sužeisti ar akivaizdžiai kenčia 
sunkumus ir kai vykdoma speciali 
gelbėjimo programa ir jeigu, prieš grįžtant į 
krantą, apie tai tinkamai ir oficialiai 
pranešama atitinkamoms kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms.

Or. it

Pagrindimas

Nederėtų paleisti sužeistų vėžlių, jeigu valstybėje narėje veikia speciali gelbėjimo programa.

Pakeitimas 47
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011
16 g straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Laivuose, smulkiųjų pelaginių žuvų 
išteklių žvejybai naudojančiuose 
gaubiamuosius tinklus arba pelaginių žuvų 
išteklių žvejybai – apsupamuosius tinklus 

3. Laivuose, smulkiųjų pelaginių žuvų 
išteklių žvejybai naudojančiuose 
gaubiamuosius tinklus arba pelaginių žuvų 
išteklių žvejybai – apsupamuosius tinklus 
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be sutraukiančiojo lyno, stebima, kad į 
tinklus nepatektų jūrų vėžliai.

be sutraukiančiojo lyno, siekiama išvengti, 
kiek tai įmanoma, kad į tinklus nepatektų 
jūrų vėžliai.

Or. fr

Pagrindimas

Perimama rekomendacijos formuluotė. Komisijos pasiūlymas pranoko BVJŽK nurodymą.

Pakeitimas 48
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011
16 h straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Žvejybos laivų kapitonai nelaiko laive, 
neperkrauna ir neiškrauna ruonių 
vienuolių, išskyrus atvejus, kai tai yra 
būtina atskiriems sužalotiems gyvūnams 
išgelbėti arba padėti jiems išgyti ir jeigu, 
prieš grįžtant į krantą, apie tai tinkamai ir 
oficialiai pranešama atitinkamoms 
kompetentingoms nacionalinėms 
institucijoms.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. es

Pagrindimas

Pakeitimas 49
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011
16 h straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Žvejybos laivų kapitonai, atsitiktinai 
žvejybos įrankiais sugavę ruonius 
vienuolius, nedelsdami juos paleidžia 
gyvus ir nesužalotus. Negyvų 
egzempliorių skerdenos iškraunamos 
uoste, kur jas konfiskuoja ir sunaikina 
nacionalinės institucijos.

2. Atsitiktinai žvejybos įrankiais sugauti 
ruoniai vienuoliai saugiai paleidžiami 
gyvi ir nesužaloti į jūrą. Jeigu 
egzempliorius negyvas, jo skerdenos 
iškraunamos ir apie tai pranešama 
nacionalinėms institucijoms, ne vėliau 
kaip atvykus į uostą.

Or. es

Pagrindimas

BVJŽK rekomenduojamos nuostatos tiesiogiai perkeliamos į Bendrijos acquis.

Pakeitimas 50
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011
16 i straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žvejybos laivų kapitonai nedelsdami 
paleidžia atsitiktinai žvejybos įrankiais 
sugautus banginių šeimos gyvūnus atgal į 
jūrą.

Atsitiktinai žvejybos įrankiais sugauti
banginių šeimos gyvūnai saugiai ir 
nedelsiant paleidžiami atgal į jūrą.

Or. es

Pagrindimas

BVJŽK rekomenduojamos nuostatos tiesiogiai perkeliamos į Bendrijos acquis.

Pakeitimas 51
Marco Affronte

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011
16 j straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Žvejybos laivams atsitiktinai sugavus į 
Protokolo dėl specialiai saugomų teritorijų 
ir biologinės įvairovės Viduržemio jūroje II 
priedą įtrauktų rūšių ryklius ar rajas, šie 
nedelsiant paleidžiami gyvi ir nesužaloti.

2. Žvejybos laivams atsitiktinai sugavus į 
Protokolo dėl specialiai saugomų teritorijų 
ir biologinės įvairovės Viduržemio jūroje II 
priedą įtrauktų rūšių ryklius ar rajas, šie 
nedelsiant paleidžiami, jeigu jie yra gyvi.

Or. it

Pagrindimas

Ne visada sugauti rykliai ir rajos yra nesužaloti. Taip pat ir sužeisti rykliai ir rajos turi būti 
paleidžiami, siekiant užtikrinti nors kokią jų išgyvenimo galimybę.

Pakeitimas 52
Remo Sernagiotto, Renata Briano, Marco Affronte

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011
16 l straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame straipsnyje atskaitinis smulkiųjų 
pelaginių žuvų išteklių žvejybos pajėgumas 
nustatytas pagal atitinkamų valstybių narių 
laivų sąrašus, pateiktus BVJŽK 
sekretoriatui pagal Rekomendacijos 
GFCM/37/2013/1 22 dalį. Į šį sąrašą 
patenka visi laivai su tralais, 
gaubiamaisiais tinklais ar kitų rūšių 
apsupamaisiais tinklais be sutraukiančiojo 
lyno, kuriems leista vykdyti smulkiųjų 
pelaginių žuvų išteklių žvejybą ir kurie 
registruoti I priede nurodytuose 
geografiniuose parajoniuose Nr. 17 ir 18 
esančiuose uostuose arba žvejoja 
geografiniame parajonyje Nr. 17 ir (arba) 
geografiniame parajonyje Nr. 18, nors nuo 
2013 m. spalio 31 d. yra registruoti kituose 
geografiniuose parajoniuose esančiuose 
uostuose.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. it
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Pagrindimas

Itališkoje pasiūlymo dėl reglamento versijoje, 16 l straipsnio 1 dalyje, nenurodytas BVJŽK 
rekomendacijos I priedas.

Pakeitimas 53
Ruža Tomašić
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011
16 l straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Laivai su tralais ir gaubiamaisiais 
tinklais, neatsižvelgiant į bendrą laivo ilgį, 
klasifikuojami kaip aktyviai žvejojantys 
smulkiųjų pelaginių žuvų išteklius, kai 
sardinės ir (arba) ančiuviai per bet kurį 
konkretų žvejybos reisą sudaro bent 50 % 
laimikio gyvojo svorio.

2. Laivai su tralais ir gaubiamaisiais 
tinklais, neatsižvelgiant į bendrą laivo ilgį, 
klasifikuojami kaip aktyviai žvejojantys 
smulkiųjų pelaginių žuvų išteklius, kai 
sardinės ir (arba) ančiuviai sudaro bent 
50 % laimikio gyvojo svorio.

Or. hr

Pagrindimas

BVJŽK rekomendacijos 37/2013/1 22 straipsnis turėtų būti perkeltas visas, koks yra 
nurodytas minėtoje rekomendacijoje, išskyrus nereikalingus Komisijos priedus.

Pakeitimas 54
Tonino Picula

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011
16 l straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Laivai su tralais ir gaubiamaisiais 
tinklais, neatsižvelgiant į bendrą laivo ilgį, 
klasifikuojami kaip aktyviai žvejojantys 
smulkiųjų pelaginių žuvų išteklius, kai 

2. Laivai su tralais ir gaubiamaisiais 
tinklais, neatsižvelgiant į bendrą laivo ilgį, 
klasifikuojami kaip aktyviai žvejojantys 
smulkiųjų pelaginių žuvų išteklius, kai 
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sardinės ir (arba) ančiuviai per bet kurį 
konkretų žvejybos reisą sudaro bent 50 % 
laimikio gyvojo svorio.

sardinės ir (arba) ančiuviai sudaro bent 
50 % laimikio gyvojo svorio.

Or. hr

Pagrindimas

BVJŽK rekomendacija nepatikslinama, kad ši nuostata taikoma laimikiams, sugautiems „per 
bet kurį konkretų žvejybos reisą“. Taigi šiuo reglamentu ši nuostata perkeliama į Sąjungos 
teisę. Iš tikrųjų šią rekomendaciją per BVJŽK konferenciją parėmė Komisija; vis dėlto 
neaišku, kodėl ją taikant ji buvo iš dalies pakeista. Šis pasiūlymas iš dalies pakeisti 
rekomendaciją nebuvo aptartas per diskusijas su suinteresuotosiomis šalimis ir BVJŽK, kuri 
neparengė jokios procedūros, kuria būtų sudarytos sąlygos tokiam pakeitimui, nesuteikė tam 
leidimo; todėl apibrėžtis turėtų likti tokia, kokia pateikta rekomendacijoje.

Pakeitimas 55
Remo Sernagiotto, Renata Briano, Marco Affronte, Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011
16 l straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Laivai su tralais ir gaubiamaisiais 
tinklais, neatsižvelgiant į bendrą laivo ilgį, 
klasifikuojami kaip aktyviai žvejojantys 
smulkiųjų pelaginių žuvų išteklius, kai 
sardinės ir (arba) ančiuviai per bet kurį 
konkretų žvejybos reisą sudaro bent 50 % 
laimikio gyvojo svorio.

2. Laivai su tralais ir gaubiamaisiais 
tinklais, neatsižvelgiant į bendrą laivo ilgį, 
klasifikuojami kaip aktyviai žvejojantys 
smulkiųjų pelaginių žuvų išteklius, kai 
sardinės ir (arba) ančiuviai sudaro bent 
50 % laimikio, iškrauto nuo praėjusių 
metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., gyvojo 
svorio.

Or. it

Pagrindimas

Šis pakeitimas skirtas tam, kad būtų aiškiai nustatyti laivai, aktyviai žvejojantys žydrųjų 
ešerių išteklius. Vienų metų laikotarpis yra pakankamas šiam tikslui įgyvendinti, taip pat 
kasmet taikyti šių išteklių valdymo planą.

Pakeitimas 56
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Ruža Tomašić
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011
16 l straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad 2 dalyje 
nurodyti smulkiųjų pelaginių žuvų išteklius 
žvejojantys laivai su tralais ir 
gaubiamaisiais tinklais žvejotų ne daugiau 
kaip 20 žvejybos dienų per mėnesį ir ne 
daugiau kaip 180 žvejybos dienų per 
metus.

4. Valstybės narės užtikrina, kad 2 dalyje 
nurodyti smulkiųjų pelaginių žuvų išteklius 
žvejojantys laivai su tralais ir 
gaubiamaisiais tinklais žvejotų ne daugiau 
kaip 20 žvejybos dienų per mėnesį ir ne 
daugiau kaip 180 žvejybos dienų per 
metus, kad užtikrintų registruotų laimikių 
skaičių.

Or. hr

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymu neatsižvelgiama į tai, kad laimikiai nėra užtikrinami kaskart išplaukus į 
jūrą: pavyzdžiui, tikėtina, kad nutrūkus tinklams, nebus jokio laimikio. Nederėtų žvejams 
skaičiuoti žvejybos dienos, kai neįregistruotas joks laimikis.

Pakeitimas 57
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011
16 l straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad 2 dalyje 
nurodyti smulkiųjų pelaginių žuvų išteklius 
žvejojantys laivai su tralais ir 
gaubiamaisiais tinklais žvejotų ne daugiau 
kaip 20 žvejybos dienų per mėnesį ir ne 
daugiau kaip 180 žvejybos dienų per 
metus.

4. Valstybės narės užtikrina, kad 2 dalyje 
nurodyti smulkiųjų pelaginių žuvų išteklius 
žvejojantys laivai su tralais ir 
gaubiamaisiais tinklais žvejotų ne daugiau 
kaip 5 žvejybos dienas per savaitę ir ne 
daugiau kaip 180 žvejybos dienų per 
metus.

Or. es
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Pagrindimas

BVJŽK rekomenduojamos nuostatos tiesiogiai perkeliamos į Bendrijos acquis.

Pakeitimas 58
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011
16 l a straipsnis (naujas)

Komisijos pasiūlytas tekstas Pakeitimas

16la straipsnis

1. Tam, kad būtų atkurta ekosistema ir 
apsaugotos pažeidžiamos rūšys, valstybės 
narės nustato teritorijas, kuriose laikinai 
nebus vykdoma žvejyba, jeigu laivo 
žurnalas rodys, kad jose atsitiktinai 
sugaunama žuvų, priklausančių į IUCN 
Raudonąjį sąrašą įtrauktoms rūšims. 
Komisija rūpinasi tokių teritorijų, kuriose 
nebus vykdoma žvejyba, nustatymo 
koordinacija.

2. Tam, kad būtų atkurta ekosistema ir 
apsaugoti žuvų ištekliai, valstybės narės 
nustato teritorijas, kuriose laikinai nebus 
vykdoma žvejyba, jeigu žuvų išteklių 
vertinimas rodo, kad žuvų ištekliai 
atsidūrė už biologiniu požiūriu saugios 
ribos. Komisija rūpinasi tokių teritorijų, 
kuriose nebus vykdoma žvejyba, 
nustatymo koordinacija.

Or. nl

Pakeitimas 59
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011
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17 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Leidimus rinkti raudonuosius koralus 
turinčių žvejybos laivų kapitonai laive 
laiko laivo žurnalą, kuriame nurodomas 
kasdien surenkamų raudonųjų koralų kiekis 
ir pateikiami žvejybos veiklos pagal rajoną 
ir gylį duomenys, įskaitant žvejybos ir 
nardymo dienų skaičių. Ši informacija 
nedelsiant pateikiama kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms.

Leidimus rinkti raudonuosius koralus 
turinčių žvejybos laivų kapitonai laive 
laiko laivo žurnalą, kuriame nurodomas 
kasdien surenkamų raudonųjų koralų kiekis 
ir pateikiami žvejybos veiklos pagal rajoną 
ir gylį duomenys, įskaitant žvejybos ir 
nardymo dienų skaičių. Ši informacija per 
galiojančiame reglamente nurodytą 
laikotarpį pateikiama kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms.

Or. fr

Pagrindimas

Kontroliniu reglamentu Nr. 1224/2009, jo Taikomuoju reglamentu Nr. 404/2011 ir su šiais 
tekstais susijusiais deleguotaisiais bei įgyvendinimo aktais nustatomas laikotarpis, per kurį 
turi būti pateiktas pranešimas, taip pat nukrypti leidžiančios nuostatos. Taigi užuot sukėlus 
daugiau teisinių neaiškumų reikėtų patikslinti, apie kokius laikotarpius kalbama.

Pakeitimas 60
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011
17 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Leidimus rinkti raudonuosius koralus 
turinčių žvejybos laivų kapitonai laive 
laiko laivo žurnalą, kuriame nurodomas 
kasdien surenkamų raudonųjų koralų kiekis 
ir pateikiami žvejybos veiklos pagal rajoną 
ir gylį duomenys, įskaitant žvejybos ir 
nardymo dienų skaičių. Ši informacija 
nedelsiant pateikiama kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms.

Leidimus rinkti raudonuosius koralus 
turinčių žvejybos laivų kapitonai laive 
laiko laivo žurnalą, kuriame nurodomas 
kasdien surenkamų raudonųjų koralų kiekis 
ir pateikiami žvejybos veiklos pagal rajoną 
ir gylį duomenys, įskaitant žvejybos ir 
nardymo dienų skaičių. Ši informacija per 
galiojančiame reglamente nurodytą 
laikotarpį pateikiama kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms.

Or. fr
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Pagrindimas

BVJŽK rekomendacija, kurioje nenurodytas joks laikotarpis, taip pat Komisijos redakcija 
pranoko regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos ketinimą.

Pakeitimas 61
Marco Affronte

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011
17 b straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) visus atsitiktinio banginių šeimos 
gyvūnų sugavimo ir paleidimo atvejus, 
nurodydami bent žvejybos rūšį, žvejybos 
įrankių rūšies charakteristikas, laiką, vietas 
(pagal geografinius parajonius arba 
statistinius stačiakampius, kaip apibrėžta I 
priede) ir sugautų banginių šeimos 
gyvūnų rūšį;

d) visus atsitiktinio banginių šeimos 
gyvūnų sugavimo ir paleidimo atvejus, 
nurodydami bent žvejybos rūšį, žvejybos 
įrankių rūšies charakteristikas, laiką, vietas 
(pagal geografinius parajonius arba 
statistinius stačiakampius, kaip apibrėžta I 
priede) ir bent nurodydami, ar sugautas 
gyvūnas yra delfinas ar kitas banginių 
šeimos gyvūnas;

Or. it

Pagrindimas

Tiksliai nustatyti banginių šeimos gyvūnų, ypač delfininių (afalinų, prodelfinų, pilkųjų delfinų, 
grindų ir kt.), rūšį, vadovaujantis paprastomis žvejų žiniomis, beveik neįmanoma. O atskirti 
delfiną nuo kito banginių šeimos gyvūno gana paprasta.

Pakeitimas 62
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011
17 b straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ne vėliau kaip iki 2014 m. gruodžio 31 
d. valstybės narės nustato žvejybos laivų, 

Išbraukta.
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kuriems netaikomas Reglamento (EB) Nr. 
1224/2009 14 straipsnyje nustatytas 
reikalavimas pildyti laivo žvejybos 
žurnalą, kapitonams skirtas 1 dalyje 
nurodytų gyvūnų atsitiktinio sugavimo 
registravimo taisykles.“

Or. es

Pakeitimas 63
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011
23 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki kiekvienų metų lapkričio 15 d. 
valstybės narės Komisijai pateikia:

1. Iki kiekvienų metų gruodžio 15 d. 
valstybės narės Komisijai pateikia:

Or. es

Pagrindimas

Komisijos pateiktą terminą siūloma atidėti vienu mėnesiu, siekiant užtikrinti, kad būtų gauti 
nacionaliniai duomenys, atsižvelgiant į galiojančius terminus.

Pakeitimas 64
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011
23 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija iki kiekvienų metų gruodžio 
15 d. perduoda 1 dalyje nurodytą 
informaciją BVJŽK vykdomajam 
sekretoriui.

2. Komisija iki kiekvienų metų gruodžio 
31 d. perduoda 1 dalyje nurodytą 
informaciją BVJŽK vykdomajam 
sekretoriui.
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Or. es

Pagrindimas

Pakeitimas atliktas pagal ankstesnįjį pakeitimą, siūloma pratęsti Komisijos nurodytą terminą.


