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17.10.2013 A7-0282/593 

Pakeitimas  593 
João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 
GUE/NGL 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(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
43 konstatuojamoji dalis 
 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(43) pagal BŽP nustatytą išmetimų planą, 
EJRŽF tur÷tų remti investicijas į žvejybos 
laivus, kuriomis siekiama geriau 
panaudoti nepageidaujamus žuvų kiekius, 
ir padidinti mažai panaudojamas sugautų 
žuvų dalis. Atsižvelgiant į išteklių 
skurdumą, siekiant padidinti sugaunamų 
žuvų vertę, EJRŽF taip pat tur÷tų paremti 
investicijas į žvejybos laivus, kuriomis 
siekiama padidinti sugaunamų žuvų 
komercinę vertę; 

(43) vadovaujantis siekiu sumažinti 
išmetimą, kaip nustatyta pagal BŽP, 
EJRŽF tur÷tų suteikti žemiausios normos 
finansinę kompensaciją griežtai tik 
siekiant pad÷ti laikytis išlaidų, susijusių 
su naudojimu, saugojimu ir viso 
nepageidaujamo laimikio iškrovimu tais 
atvejais, kai pardavimų tęsimas būtų 
nepakankamas šioms išlaidoms padengti; 

Or. pt 
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LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 
17.10.2013 A7-0282/594 

Pakeitimas  594 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 
GUE/NGL 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(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

44 konstatuojamoji dalis 
 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(44) atsižvelgiant į žvejybos uostų, 
švartavimosi vietų ir priedangų svarbą, 
EJRŽF tur÷tų remti atitinkamas 
investicijas, visų pirma tokias, kuriomis 
siekiama padidinti energijos vartojimo 
efektyvumą, aplinkos apsaugą, galutinio 
produkto kokybę, taip pat saugos ir darbo 
sąlygas; 

(44) atsižvelgiant į žvejybos uostų, 
iškrovimo vietų, aukcionams skirtų 
patalpų, priedangų ir kitų pakrant÷s 
paramos priemonių svarbą, EJRŽF tur÷tų 
remti atitinkamas investicijas, visų pirma 
tokias, kuriomis siekiama padidinti 
energijos vartojimo efektyvumą, aplinkos 
apsaugą, iškrauto produkto kokybę, taip pat 
saugos ir darbo sąlygas; 

Or. pt 



 

AM\1007156LT.doc  PE519.328v01-00 
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17.10.2013 A7-0282/595 

Pakeitimas  595 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 
GUE/NGL 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(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

3 straipsnio 2 dalies 18 punktas 
 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(18) mažos apimties priekrant÷s žvejyba – 
žvejyba žvejybos laivais, kurių bendras 
ilgis ne didesnis kaip 12 m ir kurie 
nenaudoja traukiamųjų žvejybos įrankių, 
išvardytų 2003 m. gruodžio 30 d. 
Komisijos reglamento (EB) Nr. 26/2004 
d÷l Sąjungos žvejybos laivyno registro25 I 
priedo 3 lentel÷je; 

 

___________________ 
25 OL L 5, 2004 1 9, p. 25. 

(18) mažos apimties žvejyba – žvejyba 
žvejybos laivais, kurių bendras ilgis ne 
didesnis kaip 12 m ir kurie nenaudoja 
traukiamųjų žvejybos įrankių, išvardytų 
2003 m. gruodžio 30 d. Komisijos 
reglamento (EB) Nr. 26/2004 d÷l Sąjungos 
žvejybos laivyno registro24 I priedo 3 
lentel÷je, arba žvejyba žvejybos laivais, 
kurių jūroje praleistas laikas (reiso 
trukm÷) neviršija 24 val. ir kurių laimikis 
parduodamas šviežias. Atokiausių regionų 
ir atokių salų atveju ilgiausia leidžiama 
reiso trukm÷ yra 36 val. Esant vietos 
istorin÷mis tradicijomis pagrįstoms 
priežastims, valstyb÷s nar÷s gali pasiūlyti 
išpl÷sti mažos apimties žvejybos apibr÷žtį 
įtraukiant žvejybą kitais laivais, jei 
naudojami didelio selektyvumo įrankiai, 
darantys nedidelį poveikį jūrų 
ekosistemai; 

________________ 
25 OL L 5, 2004 1 9, p. 25. 

(Šis pakeitimas taikomas visam teis÷kūros 
tekstui; jei jis bus priimtas, visame tekste 
reik÷s atlikti techninius pakeitimus.) 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/596 

Pakeitimas  596 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 
GUE/NGL 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(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

6 straipsnio 1 dalies 3 punkto įžangin÷ dalis 
 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) Inovatyvios, konkurencingos ir 
žiniomis grindžiamos akvakultūros 
skatinimas, didžiausią d÷mesį skiriant 
šioms sritims: 

(3) Įvairių akvakultūros pl÷tojimo būdų 
sausumoje ir jūroje skatinimas, 
akcentuojant įvairinimą ir produktų 
kokybę siekiant sumažinti žuvų importą į 
Europos rinką ir didžiausią d÷mesį 
skiriant šioms sritims: 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/597 

Pakeitimas  597 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 
GUE/NGL 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(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

6 straipsnio 1 dalies 3 punkto a a papunktis (naujas) 
 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 aa) parama naujų įmonių ar kooperatyvų 
kūrimui akvakultūros sektoriuje; 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/598 

Pakeitimas  598 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 
GUE/NGL 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(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

13 straipsnio 1 dalies a punktas 
 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) veikla, kuria didinamas laivo žvejybinis 
paj÷gumas; 

a) veikla, kuria didinamas laivo žvejybinis 
paj÷gumas (į ją neįeina variklių 
pakeitimas ir kiti nedidelių žvejybos laivų 
pakeitimai, skirti saugai laive pagerinti); 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/599 

Pakeitimas  599 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 
GUE/NGL 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(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

31 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas) 
 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 aa) įvairių rūšių bendradarbiavimą 
žuvininkyst÷s sektoriuje, visų pirma 
smulkiosios žuvininkyst÷s srityje; 

Or. pt 



 

AM\1007156LT.doc  PE519.328v01-00 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 
17.10.2013 A7-0282/601 

Pakeitimas  601 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 
GUE/NGL 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(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

32 straipsnio 6 dalis 
 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Pagal 1 dalies a punktą teikiamos 
finansin÷s paramos suma turi neviršyti 
50 proc. verslo plane kiekvienai veiklos 
rūšiai numatyto biudžeto ir didžiausios 
kiekvienai veiklos rūšiai leidžiamos 
50 000 EUR sumos. 

6. Pagal 1 dalies a punktą teikiamos 
finansin÷s paramos suma turi neviršyti 
50 proc. verslo plane kiekvienai veiklos 
rūšiai numatyto biudžeto ir didžiausios 
kiekvienai veiklos rūšiai leidžiamos 
50 000 EUR sumos. Išskirtiniais atvejais 
tos finansin÷s paramos suma gali siekti 
iki 70 proc. verslo projekte ar plane 
numatyto biudžeto, kai veiklai prad÷ti 
skirta parama teikiama jauniems žvejams. 

Or. pt 
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LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 
17.10.2013 A7-0282/602 

Pakeitimas  602 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 
GUE/NGL 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(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

36 straipsnio 3 a dalis (nauja) 
 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. EJRŽF gali remti pastangas gerokai 
sumažinti išmetimą suteikiant žemiausios 
normos finansinę kompensaciją griežtai 
tik siekiant pad÷ti padengti išlaidas, 
susijusias su naudojimu, saugojimu ir 
viso nepageidaujamo laimikio iškrovimu, 
tais atvejais, kai tęsiant pardavimą nebūtų 
gauta pakankamai pajamų šioms 
išlaidoms padengti. Komisija kiekvieniems 
metams nustato didžiausias galimas 
išlaidas, atsižvelgdama į skirtingą 
valstybių narių pad÷tį. 

Or. pt 

Pagrindimas 

Viso nepageidaujamo laimikio kiekio iškrovimas ir susijęs išmetimo panaikinimas yra vienas 
iš dabartin÷s BŽP reformos tikslų. Jeigu norime šį tikslą iš tiesų pasiekti, gali reik÷ti suteikti 
bent nedidelę finansinę kompensaciją, kad pad÷tume gamintojams padengti viso 
nepageidaujamo laimikio kiekio valdymo, saugojimo ir iškrovimo išlaidas. 
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17.10.2013 A7-0282/603 

Pakeitimas  603 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 
GUE/NGL 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(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

41 straipsnio pavadinimas 
 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Žvejybos uostai, iškrovimo vietos ir 
priedangos 

Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, 
aukcionams skirtos patalpos, priedangos 

ir kita ant žem÷s esanti infrastruktūra  

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/604 

Pakeitimas  604 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 
GUE/NGL 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(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

41 straipsnio 1 dalis 
 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Siekdamas pagerinti iškraunamo 
produkto kokybę, energijos vartojimo 
efektyvumą, prisid÷ti prie aplinkos 
apsaugos arba pagerinti saugą ir darbo 
sąlygas, EJRŽF gali remti investicijas, 
kuriomis gerinama žvejybos uostų arba 
iškrovimo vietų infrastruktūra, įskaitant 
investicijas į atliekų ir jūrų šiukšlių 
surinkimo įrenginius. 

1. EJRŽF gali remti investicijas į naują 
infrastruktūrą arba esamos 
infrastruktūros, pvz., žvejybos uostų, 
iškrovimo vietų, aukcionams skirtų 
patalpų ir kitos ant žem÷s esančios 
paramos infrastruktūros gerinimą, 
įskaitant investicijas į atliekų ir jūrų 
šiukšlių surinkimo įrenginius. 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/605 

Pakeitimas  605 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 
GUE/NGL 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(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

41 straipsnio 2 a dalis (nauja) 
 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. EJRŽF gali suteikti žemiausios 
normos finansinę kompensaciją žvejams, 
kad būtų galima padengti visos 
nepageidaujamos priegaudos iškrovimo 
išlaidas, jeigu pardavimų nepakaktų 
šioms išlaidoms padengti. 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/606 

Pakeitimas  606 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 
GUE/NGL 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(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

41 straipsnio 4 dalis 
 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Parama neteikiama naujų uostų, naujų 
iškrovimo vietų arba naujų aukcionams 
skirtų patalpų statybai. 

Išbraukta. 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/607 

Pakeitimas  607 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 
GUE/NGL 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(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

55 straipsnio 2 dalies a punktas 
 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) jis trunka ilgiau kaip keturis m÷nesius iš 
eil÷s arba 

a) jis trunka ilgiau kaip tris savaites iš eil÷s 
arba keturias savaites ne iš eil÷s per 
keturių m÷nesių laikotarpį, arba 

Or. pt 

Pagrindimas 

Šis pasiūlymas neatitinka tikrov÷s, nes surinkimo sustabdymas retai trunka ilgiau kaip 
keturias savaites iš eil÷s. Be to, šią veiklą vykdančios mažos šeimos įmon÷s, kurios keliose 
valstyb÷se nar÷se sudaro didžiąją verslo aplinkos dalį, tiesiogiai priklauso nuo savait÷s 
pardavimų, tod÷l tokie sustabdymai joms daro didelį poveikį. 
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17.10.2013 A7-0282/608 

Pakeitimas  608 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 
GUE/NGL 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(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

88 straipsnio 2 a dalis (nauja) 
 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. EJRŽF parama gali būti teikiama 
žvejų grup÷ms, profesin÷ms 
organizacijoms ir NVO, susijusioms su 
mažos apimties žvejyba, siekiant užtikrinti 
jų tarpusavio koordinavimą, pasiruošimą 
patariamosioms taryboms ir dalyvavimą 
jose. 

Or. pt 

 
 


