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11.9.2017 A8-0263/92 

Pakeitimas 92 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Šiaurės jūros priedugnio žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

16 straipsnis Išbraukta. 

1, 2, 3, 4 ir 7 grupių paskirtieji uostai  

Rūšių, kurioms taikomas daugiametis 

planas, gyvajam svoriui taikytinas ribinis 

kiekis, kurį viršijęs žvejybos laivas privalo 

sužvejotus kiekius iškrauti paskirtajame 

uoste ar arti kranto esančioje vietoje, kaip 

nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 

43 straipsnyje:  

 

a)  1 grupė: 2 tonos;  

b)  2 ir 4 grupės: 1 tona;  

c)  3 grupė: 2 tonos;  

d)  7 grupė: 2 tonos.  

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/93 

Pakeitimas 93 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Šiaurės jūros priedugnio žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 1 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1.  Jeigu mokslinėse rekomendacijose 

nurodyta, kad nurodytais metais bet kokių 

1 grupei priskirtų neršiančių žuvų išteklių 

biomasė nurodytais metais nesiekia 

DGTŽL Btrigger arba kad bet kokių 2 

grupės funkcinių vienetų gausa nesiekia 

gausosbuffer, nurodytos II priedo A 

skiltyje, būtina imtis visų įmanomų 

ištaisomųjų priemonių, siekiant užtikrinti 

greitą išteklių ar funkcinio vieneto 

atkūrimą iki dydžių, kurie viršytų 

didžiausio galimo tausaus žuvų laimikio 

užtikrinimo dydžius. Tiksliau, nukrypstant 

nuo 4 straipsnio 2 dalies, žvejybos 

galimybės turi atitikti mirtingumo dėl 
žvejybos dydžius, atsižvelgiant į biomasės 

ar gausos sumažėjimą, kuris turi būti 

mažesnis už intervalą, nurodytą I priedo A 

skiltyje.  

1.  Jeigu mokslinėse rekomendacijose 

nurodyta, kad tam tikrais metais bet kokių 

1 grupei priskirtų neršiančių žuvų išteklių 

biomasė nesiekia MSY Btrigger arba kad bet 

kokių 2 grupės funkcinių vienetų gausa 

nesiekia Abundancebuffer, nurodytos II 

priedo A skiltyje, būtina imtis visų 

atitinkamų taisomųjų priemonių, siekiant 

užtikrinti greitą išteklių ar funkcinio 

vieneto atsikūrimą iki dydžio, kuris viršytų 

dydį, kuriam esant galimas didžiausias 

tausios žvejybos laimikis. Visų pirma, 

nukrypstant nuo 4 straipsnio 2 dalies, 

atsižvelgiant į biomasės ar gausos 

sumažėjimą, nustatomos tokio lygio 
žvejybos galimybės, kurios atitinka 

mirtingumą dėl žvejybos, mažesnį už 

intervalą, nurodytą I priedo B skiltyje.  

Or. en 



 

AM\1134034LT.docx  PE605.639v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

11.9.2017 A8-0263/94 

Pakeitimas 94 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Šiaurės jūros priedugnio žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 a straipsnis (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 12a straipsnis 

 Žvejybos leidimai ir pajėgumo valdymo 

priemonės 

 1.  Kiekviena valstybė narė išduoda 

žvejybos Šiaurės jūros, Lamanšo sąsiaurio 

rytinės dalies ir Skagerako rajone, kuriam 

taikomas šis reglamentas, leidimus žvejoti 

tame rajone su jos vėliava plaukiojantiems 

laivams, kurie naudoja vieną iš šių įrankių:  

 a)  dugninius tralus ir velkamuosius 

tinklus (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR), 

kurių tinklo akių dydis: 

 i)  TR1 atveju lygus 100 mm arba 

didesnis; 

 ii)  TR2 atveju lygus 70 mm arba 

didesnis, bet mažesnis nei 100 mm; 

 iii)  TR3 atveju lygus 16 mm arba 

didesnis, bet mažesnis nei 32 mm; 

 b)  sijinius tralus (TBB), kurių tinklo 

akių dydis: 

 i)  BT1 atveju lygus 120 mm arba 

didesnis; 

 ii)  BT2 atveju lygus 80 mm arba 

didesnis, bet mažesnis nei 120 mm; 

 c)  žiauninius tinklus, pinkliuosius 

tinklus (GN); 

 d)  sieninius tinklus (GT); 

 e)  ūdas (LL). 

 2.  Nedarant poveikio Reglamento (ES) 

Nr. 1380/2013 II priede nustatytų viršutinių 
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pajėgumo ribų taikymui, kiekviename iš šio 

reglamento 1 straipsnyje nurodytų 

geografinių rajonų bendras laivų, turinčių 

pagal šio straipsnio 1 dalį išduotus žvejybos 

leidimus, pajėgumas, išreikštas kW 

(kilovatais), negali viršyti laivų, kurie 2006 

ar 2007 m. vykdė veiklą naudodami vieną iš 

1 dalyje nurodytų žvejybos įrankių 

atitinkamame geografiniame rajone, 

didžiausio pajėgumo.  

 3.  Kiekviena valstybė narė sudaro ir 

tvarko laivų, turinčių 1 dalyje nurodytą 

žvejybos leidimą, sąrašą ir paskelbia jį savo 

oficialioje svetainėje, kad su juo galėtų 

susipažinti Komisija ir kitos valstybės narės. 

 4.  Komisijai pagal šio reglamento 18 

straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 

18 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, kuriais, jei būtina, 

keičiamos šio straipsnio nuostatos. 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/95 

Pakeitimas 95 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Šiaurės jūros priedugnio žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 a straipsnis (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (14a)  mėgėjų žvejyba gali turėti poveikio 

demersinių žuvų ištekliams. Todėl teisės 

aktų leidėjai turėtų turėti galimybę taikyti 

mėgėjų žvejybai valdymo ir technines 

priemones, tiek kiek jos būtinos siekiant 

užtikrinti išteklių tvarumą; 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/96 

Pakeitimas 96 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Šiaurės jūros priedugnio žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 a straipsnis (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 10a straipsnis 

 Mėgėjų žvejybos poveikis 

 Tais atvejais, kai pagal Reglamento (EB) 

Nr. 1224/2009 55 straipsnio 4 dalį 

nustatoma, kad mėgėjų žvejyba turi didelį 

poveikį kuriems nors ištekliams, teisės 

aktų leidėjai gali nuspręsti taikyti 

atitinkamo tipo mėgėjų žvejybai valdymo 

ir technines priemones, tiek kiek jos yra 

būtinos siekiant užtikrinti išteklių 

tvarumą. 

Or. en 

 

 


