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17.10.2013 A7-0282/624 

Pakeitimas  624 
Guido Milana 
S&D 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 

 33b straipsnis 

 Galutinis žvejybin÷s veiklos nutraukimas 

 1. EJRŽF gali prisid÷ti prie galutinio 
žvejybos veiklos nutraukimo priemonių 
finansavimo tik atiduodant žvejybos laivus 
į metalo laužą, su sąlyga, kad 
eksploatavimo nutraukimo sistema: 

 a) įtraukta į 20 straipsnyje nustatytą 
veiklos programą; taip pat 

 b) yra susijusi su laivais, įtrauktais į 
segmentą, kai žvejybos paj÷gumas 
veiksmingai nesubalansuotas su šio 
segmento ilgalaikio valdymo plane 
nurodytą laikotarpį turimomis žvejybos 
galimyb÷mis; taip pat 

 c) yra susijusi su laivais, kurie aktyviai 
žvejoja ŽMTEK įvertintų rūšių žuvis. 

 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 120 dienų per 
metus arba 

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

 3. Atitinkami žvejai, savininkai arba 
įmon÷s 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 
arba įmon÷ atnaujina žvejybos veiklą, 
kompensacija grąžinama pro rata 
temporis pagrindu. 

 4. Valstyb÷s parama pagal šį straipsnį gali 
būti teikiama iki 2016 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. Parama pagal šį straipsnį neteikiama 
tradiciniams ir mediniams laivams. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/625 

Pakeitimas  625 

Guido Milana 
S&D 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 įžangin÷ dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Siekdamas paskatinti žvejus prisid÷ti 
prie jūrų biologin÷s įvairov÷s ir 
ekosistemų, įskaitant jų atliekamas 
funkcijas, apsaugos ir atkūrimo vykdant 
tvarią žvejybos veiklą, EJRŽF gali remti 
tokią veiklą: 

1. Siekdamas paskatinti jūrų biologin÷s 
įvairov÷s ir ekosistemų, įskaitant jų 
atliekamas funkcijas, apsaugą ir atkūrimą 
vykdant tvarią žvejybos veiklą ir, 
prireikus, žvejų dalyvavimą EJRŽF gali 
remti tokią veiklą, turinčią tiesioginį 
poveikį žuvininkyst÷s sektoriaus veiklai: 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/626 

Pakeitimas  626 

Guido Milana 
S&D 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 a punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) atliekų rinkimą iš jūros, pvz., pamestų 
žvejybos priemonių ir į jūrą išmestų 
šiukšlių pašalinimą; 

a) žvejų vykdomą atliekų rinkimą iš jūros, 
pvz., pamestų žvejybos priemonių ir į jūrą 
išmestų šiukšlių pašalinimą; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/627 

Pakeitimas  627 

Guido Milana 
S&D 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 b punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) stacionarių arba kilnojamų įrenginių, 
skirtų apsaugoti ir praturtinti jūrų gyvūniją 
ir augaliją, statymą arba įrengimą; 

b) stacionarių arba kilnojamų įrenginių, 
kurie gali būti lengvai išmontuojami ir 
kurie skirti apsaugoti ir praturtinti jūrų 
gyvūniją ir augaliją, statymą, įrengimą 
arba modernizavimą, taip pat mokslinius 
tyrimus ir tokių įrenginių įvertinimą; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/628 

Pakeitimas  628 

Guido Milana 
S&D 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 c punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) pastangas, kuriomis siekiama geriau 
valdyti arba apsaugoti išteklius; 

c) pastangas, kuriomis siekiama geriau 
valdyti arba apsaugoti biologinius jūrų 
išteklius; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/629 

Pakeitimas  629 

Guido Milana 
S&D 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 d punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) NATURA 2000 teritorijų valdymą, 
atkūrimą ir steb÷jimą pagal 1992 m. 
geguž÷s 21 d. Tarybos direktyvą 
92/43/EEB d÷l natūralių buveinių ir 
laukin÷s faunos bei floros apsaugos ir 
2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos ir 
Europos Parlamento direktyvą 
2009/147/EB d÷l laukinių paukščių 
apsaugos, atsižvelgiant į prioritetinių 
veiksmų programas, nustatytas pagal 
Tarybos direktyvą 92/43/EEB; 

d) nustatymą, atranką, valdymą, atkūrimą 
ir steb÷jimą: 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/630 

Pakeitimas  630 

Guido Milana 
S&D 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 d punkto i papunktis (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 i) NATURA 2000 teritorijų pagal Tarybos 
direktyvą 92/43/EEB ir Direktyvą 
2009/147/EB, atsižvelgiant į prioritetinių 
veiksmų programas, nustatytas pagal 
Tarybos direktyvą 92/43/EEB, kai 
veiksmai susiję su žvejybos veikla; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/631 

Pakeitimas  631 

Guido Milana 
S&D 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 d punkto ii papunktis (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ii) saugomų jūrų teritorijų – siekiant 
įgyvendinti erdv÷s apsaugos priemones, 
susijusias su žvejybos veikla, nurodytas 
Direktyvos 2008/56/EB 13 straipsnio 4 
dalyje; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/632 

Pakeitimas  632 

Guido Milana 
S&D 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 punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) saugomų jūrų teritorijų valdymą, 
atkūrimą ir steb÷jimą siekiant įgyvendinti 
erdv÷s apsaugos priemones, nurodytas 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2008/56/EB 13 straipsnio 
4 dalyje; 

e) dalyvavimą kituose veiksmuose, kuriais 
siekiama prižiūr÷ti ir praturtinti biologinę 
įvairovę ir ekosistemų funkcijas, 
susijusiuose su Sąjungos veiksmais jūrų 
aplinkosaugos politikos srityje ir 
suderintais su ekosistema grindžiamu 
požiūriu į žuvininkyst÷s valdymą, pvz., 
atkuriant tam tikras jūrų ir pakrančių 
buveines ir taip remiant tvarius žuvų 
išteklius, įskaitant tokių veiksmų rengimą 
ir jų mokslinį vertinimą; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/633 

Pakeitimas  633 

Guido Milana 
S&D 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 a punktas (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ea) geresnį informavimą apie 
aplinkosaugą, į kurį būtų įtraukiami 
žvejai, susijusį su jūrų biologin÷s 
įvairov÷s apsauga ir atkūrimu. 

Or. en 

 
 


