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17.10.2013 A7-0282/571 

Pakeitimas  571 

Nils Torvalds 

ALDE frakcijos vardu 
Raül Romeva i Rueda 

Verts/ALE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Europos jūrų reikalų ir žuvininkyst÷s fondas (Tarybos reglamentų (EB) Nr. 1198/2006, (EB) 
Nr. 861/2006 ir Nr. XXX/2011 d÷l integruotos jūrų politikos panaikinimas) 
COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

12 straipsnio 3 dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) nustatomas 1 ir 2 dalyse minimas 
laikotarpis, kuris turi būti proporcingas 
pažeidimo arba reikalavimų nesilaikymo 
sunkumui arba kartojimuisi; 

a) atsižvelgiant į kriterijus, tokius kaip 
padaryta žala, jos vert÷, pažeidimo ar 
reikalavimų nesilaikymo mastas ir jų 
kartojimasis, nustatomas 1 ir 2 dalyse 
minimas laikotarpis, kuris turi būti 
proporcingas atitinkamam pažeidimo arba 
reikalavimų nesilaikymo sunkumui arba 
kartojimuisi ir kuris turi būti ne 
trumpesnis kaip vieni metai; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/572 

Pakeitimas  572 

Nils Torvalds 

ALDE frakcijos vardu 
Raül Romeva i Rueda 

Verts/ALE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Europos jūrų reikalų ir žuvininkyst÷s fondas (Tarybos reglamentų (EB) Nr. 1198/2006, (EB) 
Nr. 861/2006 ir Nr. XXX/2011 d÷l integruotos jūrų politikos panaikinimas) 
COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

13 straipsnio b b punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 bb) pagrindinių ar papildomų variklių 
pakeitimas ar modernizavimas; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/573 

Pakeitimas  573 

Nils Torvalds 

ALDE frakcijos vardu 
Raül Romeva i Rueda 

Verts/ALE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Europos jūrų reikalų ir žuvininkyst÷s fondas (Tarybos reglamentų (EB) Nr. 1198/2006, (EB) 
Nr. 861/2006 ir Nr. XXX/2011 d÷l integruotos jūrų politikos panaikinimas) 
COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

33 b straipsnis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 33 b straipsnis 

 Galutinis žvejybos veiklos nutraukimas 

 1. EJRŽF gali prisid÷ti prie priemonių, 
skirtų galutiniam žvejybos veiklos 
nutraukimui tik atiduodant žvejybos 
laivus į metalo laužą, finansavimo, jeigu: 

 a) tai įtraukta į 20 straipsnyje nustatytą 
veiklos programą ir 

 b) galutinis veiklos nutraukimas kaip 
priemon÷ yra numatytas veiksmų plane, 
kuris nurodytas [Reglamento d÷l bendros 
žuvininkyst÷s politikos] 35 straipsnyje ir 
kuriame konstatuojama, kad laivyno 
segmentas veiksmingai nesubalansuotas 
su šio segmento turimomis žvejybos 
galimyb÷mis. 

 2. Parama pagal 1 dalį teikiama: 

 a) Sąjungos žvejybos laivų savininkams, 
kurių laivai įregistruoti kaip naudojami ir 
kuriais per dvejus paskutinius 
kalendorinius metus iki paraiškos 
pateikimo dienos žvejybos veikla jūroje 
vykdyta ne mažiau kaip 60 dienų per 
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metus arba 

 b) žvejams, kurie per paskutinius dvejus 
kalendorinius metus iki paraiškos 
pateikimo dienos ne mažiau kaip 60 dienų 
per metus dirbo jūroje Sąjungos žvejybos 
laive, kurio veikla galutinai nutraukiama. 

 3. Atitinkami žvejai faktiškai nutraukia 
bet kokią žvejybos veiklą. Šios paramos 
gav÷jai kompetentingai nacionalinei 
institucijai pateikia įrodymą, kad žvejybos 
veikla faktiškai nutraukta. Jei nepra÷jus 
metams nuo paraiškos pateikimo dienos 
žvejys atnaujina žvejybos veiklą, 
kompensacija grąžinama pro rata 
temporis pagrindu. 

 4. Valstyb÷s parama pagal šį straipsnį gali 
būti teikiama iki 2017 m. gruodžio 31 d. 

 5. Parama pagal šį straipsnį išmokama tik po 
to, kai iš Sąjungos žvejybos laivų registro 
visam laiku pašalinami lygiaverčiai 
paj÷gumai ir visam laikui panaikinamos 
žvejybos licencijos ir leidimai. Tokios 
paramos gav÷jas penkerius metus po 
paramos gavimo negali registruoti naujo 
žvejybos laivo. 

 Sumažinus paj÷gumus visam laikui tokiu 
pat lygiu sumažinama laivyno segmento 
paj÷gumų viršutin÷ riba. 

 6. Bendras EJRŽF finansinis įnašas, 
skirtas anksčiau min÷toms priemon÷ms, 
neturi viršyti didesn÷s iš šių dviejų ribų:  3 
mln. EUR arba 10 proc. Sąjungos 
finansin÷s paramos, kurią valstyb÷ nar÷ 
skyr÷ 1 ir 2 Sąjungos prioritetams. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/574 

Pakeitimas  574 

Nils Torvalds 

ALDE frakcijos vardu 
Raül Romeva i Rueda 

Verts/ALE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Europos jūrų reikalų ir žuvininkyst÷s fondas (Tarybos reglamentų (EB) Nr. 1198/2006, (EB) 
Nr. 861/2006 ir Nr. XXX/2011 d÷l integruotos jūrų politikos panaikinimas) 
COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

37 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

37 straipsnis 
 

37 straipsnis 
 

Su jūrų biologinių išteklių apsauga 
susijusios inovacijos 

 

Su jūrų biologinių išteklių apsauga 
susijusios inovacijos 

1. Siekdamas prisid÷ti prie išmetimo į jūrą 
ir priegaudos panaikinimo ir palengvinti 
per÷jimą prie gyvųjų biologinių jūrų 
išteklių naudojimo taip, kad žvejojamų 
rūšių populiacijas būtų galima atkurti ir 
išlaikyti aukščiau lygių, kurie užtikrina 
DGTŽL, EJRŽF gali remti projektus, 
kuriais siekiama gerinti arba pritaikyti 
naujas technikos arba organizavimo žinias, 
taip mažinant žvejybos poveikį aplinkai 
arba užtikrinant tvaresnį jūrų biologinių 
išteklių naudojimą. 

1. Siekdamas prisid÷ti prie išmetimo į jūrą 
ir priegaudos panaikinimo, palengvinti 
per÷jimą prie gyvųjų biologinių jūrų 
išteklių naudojimo taip, kad žvejojamų 
rūšių populiacijas būtų galima atkurti ir 
išlaikyti aukščiau lygių, kurie užtikrina 
DGTŽL, ir sumažinti žvejybos poveikį 
jūros aplinkai ir saugomų pl÷šrūnų 
poveikį, EJRŽF gali remti sistemas ir 
projektus, kuriais siekiama kurti, gerinti 
arba pritaikyti naujas technikos arba 
organizavimo žinias, įskaitant geresnę 
žūkl÷s techniką ir geresnį žvejybos veiklos 
selektyvumą, taip mažinant žvejybos 
poveikį aplinkai, arba užtikrinti tvaresnį 
jūrų biologinių išteklių naudojimą ir 
sambūvį su pl÷šrūnais, remiantis 
ekosistema grįsto žuvininkyst÷s valdymo 
principu. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/575 

Pakeitimas  575 

Nils Torvalds 

ALDE frakcijos vardu 
Raül Romeva i Rueda 

Verts/ALE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Europos jūrų reikalų ir žuvininkyst÷s fondas (Tarybos reglamentų (EB) Nr. 1198/2006, (EB) 
Nr. 861/2006 ir Nr. XXX/2011 d÷l integruotos jūrų politikos panaikinimas) 
COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

38 straipsnio 1 dalies e b pastraipa (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 eb) laimikiui padarytos žalos, patirtos d÷l 
žinduolių ir paukščių, kurie saugomi 
pagal 1992 m. geguž÷s 21 d. Tarybos 
direktyvą 92/43/EEB d÷l natūralių 
buveinių ir laukin÷s faunos bei floros 
apsaugos arba 2009 m. lapkričio 30 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/147/EB d÷l laukinių paukščių 
apsaugos, atlyginimo sistemas; 

Or. en 



 

AM\1007159LT.doc  PE519.328v01-00 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 
17.10.2013 A7-0282/576 

Pakeitimas  576 

Nils Torvalds 

ALDE frakcijos vardu 
Raül Romeva i Rueda 

Verts/ALE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Europos jūrų reikalų ir žuvininkyst÷s fondas (Tarybos reglamentų (EB) Nr. 1198/2006, (EB) 
Nr. 861/2006 ir Nr. XXX/2011 d÷l integruotos jūrų politikos panaikinimas) 
COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

99 straipsnis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

99 straipsnis 99 straipsnis 

Valdymo institucija Valdymo institucija 

1. Be [Reglamento (ES) Nr. [...], kuriuo 
nustatomos bendrosios nuostatos] 114 
straipsnyje nustatytų bendrųjų taisyklių, 
valdymo institucija: 

1. Be [Reglamento (ES) Nr. [...], kuriuo 
nustatomos bendrosios nuostatos] 114 
straipsnyje nustatytų bendrųjų taisyklių, 
valdymo institucija: 

a) du kartus per metus teikia Komisijai 
atitinkamus veiklos, kuriai skiriamas 
finansavimas, rodiklių duomenis, įskaitant 
pagrindinius paramos gav÷jo ir projekto 
duomenis. Komisija įgyvendinimo aktais, 
priimamais pagal 128 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą patariamąją procedūrą, nustato 
šių duomenų pateikimo taisykles. 

a) du kartus per metus teikia Komisijai 
atitinkamus veiklos, kuriai skiriamas 
finansavimas, rodiklių duomenis, įskaitant 
pagrindinius paramos gav÷jo ir projekto 
duomenis. Komisija įgyvendinimo aktais, 
priimamais pagal 128 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą patariamąją procedūrą, nustato 
šių duomenų pateikimo taisykles. 

b) užtikrina informacijos apie programą 
teikimą galimiems paramos gav÷jams, 
profesin÷ms organizacijoms, 
ekonominiams ir socialiniams partneriams, 
vyrų ir moterų lygybę skatinančioms 
įstaigoms ir atitinkamoms 
nevyriausybin÷ms organizacijoms, 
įskaitant aplinkosaugos organizacijas, apie 
tos programos siūlomas galimybes ir apie 
taisykles programos finansavimui gauti; 

b) užtikrina informacijos apie programą 
teikimą galimiems paramos gav÷jams, 
profesin÷ms organizacijoms, 
ekonominiams ir socialiniams partneriams, 
vyrų ir moterų lygybę skatinančioms 
įstaigoms ir atitinkamoms 
nevyriausybin÷ms organizacijoms, 
įskaitant aplinkosaugos organizacijas, apie 
tos programos siūlomas galimybes, apie 
taisykles programos finansavimui gauti ir 
apie prievolę laikytis bendros 
žuvininkyst÷s politikos taisyklių; 
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c) užtikrina programos viešinimą, paramos 
gav÷jams teikdama informaciją apie 
Sąjungos įnašą, o plačiajai visuomenei – 
apie Sąjungos vaidmenį vykdant 
programą. 

c) užtikrina programos viešinimą, paramos 
gav÷jams teikdama informaciją apie 
Sąjungos įnašą ir prievolę laikytis bendros 
žuvininkyst÷s politikos taisyklių;   

 d) užtikrina programos viešinimą 
plačiajai visuomenei teikdama 
informaciją apie Sąjungos vaidmenį 
vykdant programą ir apie valstybių narių 
vaidmenį užtikrinant bendros 
žuvininkyst÷s politikos taisyklių laikymąsi.  

Or. en 

 
 
 


