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Pasiūlymas dėl reglamento (COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD))

_____________________________________________________________
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) siekiant Sąjungoje visiems sukurti
vienodas veikimo sąlygas, yra svarbu, kad
apibrėžiant žvejybinių laivų
charakteristikas būtų laikomasi bendrų
taisyklių;

(3) siekiant Sąjungoje visiems sukurti
vienodas veikimo sąlygas, yra svarbu, kad
apibrėžiant žvejybinių laivų
charakteristikas būtų laikomasi bendrų
taisyklių, kurios turi atitikti bendros
žuvininkystės politikos standartus;

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) todėl reikėtų atsižvelgti į 1969 m.
birželio 23 d., pasirašytą Tarptautinę
konvenciją dėl laivų matmenų nustatymo
(1969 m. Konvencija ) ir 1977 m.
balandžio 2 d. Toremoline pasirašytą
Tarptautinę konvenciją dėl žvejybinių laivų
saugumo, abi parengtas globojant

(5) todėl reikėtų atsižvelgti į 1969 m.
birželio 23 d. Londone pasirašytą
Tarptautinę konvenciją dėl laivų matmenų
nustatymo (1969 m. Konvencija), 1977 m.
balandžio 2 d. Toremolinose pasirašytą
Tarptautinę konvenciją dėl žvejybinių laivų
saugumo ir 1958 m. balandžio 29 d.
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Tarptautinei jūrų organizacijai (TJO);

Ženevoje pasirašytą Jungtinių Tautų
konvenciją dėl žvejybos ir gyvųjų išteklių
apsaugos atvirojoje jūroje;

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
(6a) reikėtų išplėsti ilgesnių nei nurodyta
pirmiau žvejybos laivų charakteristikas
įtraukiant krovumą, kuro talpyklos talpą,
perdirbimo pajėgumą ir sugautų žuvų
kiekį;

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
(8a) 2012 m. lapkričio 22 d. Europos
Parlamento rezoliucijoje dėl nedidelio
masto pakrantės žvejybos, smulkiosios
žvejybos ir bendros žuvininkystės politikos
reformos raginama pateikti teisinę
verslinės žvejybos ir smulkiosios žvejybos
charakteristikų apibrėžtį, kad būtų galima
teisiškai atskirti šias žvejybos rūšis vieną
nuo kitos. Ši apibrėžtis turėtų apimti ne
tik laivo dydžio charakteristikas, tokias
kaip ilgis, bet ir kintamuosius, susijusius
su jo vietine veiklos teritorija, socialiniu
vaidmeniu pakrančių bendruomenėse,
ekologiniu poveikiu, žvejybos pajėgumu ir
įmonės ekonominiais duomenimis;

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas
3.
Komisijai pagal 7 straipsnį
suteikiami įgaliojimai priimti
deleguotuosius aktus dėl pakeitimų, būtinų
priderinti prie technikos pažangos šio
straipsnio 2 dalyje nurodytus
reikalavimus.

Pakeitimas
3.
Komisijai pagal 7 straipsnį
suteikiami įgaliojimai priimti
deleguotuosius aktus dėl šio straipsnio
2 dalies pakeitimų, būtinų siekiant prie
technikos pažangos priderinti nuorodą į
atitinkamą ISO tarptautinį standartą.

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis
Komisijos siūlomas tekstas
2.
5 straipsnio 3 dalyje nurodyti
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus
Komisijai suteikiami neribotam
laikotarpiui nuo [...].

Pakeitimas
2.
5 straipsnio 3 dalyje nurodyti
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus
Komisijai suteikiami penkerių metų
laikotarpiui nuo [šio reglamento
įsigaliojimo data]. Komisija parengia
naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais
ataskaitą likus ne mažiau kaip devyniems
mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio
pabaigos. Įgaliojimai savaime pratęsiami
tokios pačios trukmės laikotarpiams,
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas
arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl
tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip
trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio
pabaigos.
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