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11.1.2018 A8-0381/320 

Pakeitimas 320 

Gabriel Mato 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Žuvininkystės išteklių išsaugojimas ir jūrų ekosistemų apsauga taikant technines priemones 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 straipsnio 3 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Nepaisant 1 dalies nuostatų, 

Baltijos jūroje draudžiama laive laikyti 

arba naudoti bet kokius 

dreifuojančiuosius tinklus. 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Draudimas naudoti dreifuojančiuosius tinklus Baltijos jūroje įvestas tam, kad nebūtų 

atsitiktinai sugaunami delfinai. Lenkijoje atlikti moksliniai tyrimai, kurių rezultatai rodo, kad 

delfinai nėra atsitiktinai sugaunami dreifuojančiaisiais tinklais. 
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11.1.2018 A8-0381/321 

Pakeitimas 321 

Gabriel Mato 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Žuvininkystės išteklių išsaugojimas ir jūrų ekosistemų apsauga taikant technines priemones 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 straipsnio 4 dalies 5 įtrauka 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

- šių rūšių ar šeimų rykliams: 

Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, 

visų rūšių Alopiidae, Carcharhinidae, 

Sphymidae, Isuridae, Lamnidae. 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Ši nuostata konkrečiai skirta Viduržemio jūrai. Ji neturėtų būti bendrai taikoma kitų jūrų 

baseinams. 
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11.1.2018 A8-0381/322 

Pakeitimas 322 

Gabriel Mato 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Žuvininkystės išteklių išsaugojimas ir jūrų ekosistemų apsauga taikant technines priemones 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

V priedo B dalies 1 punkto lentelės 4 eilutė 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas  

Ne mažesnis kaip 80 mm ICES IVb kvadratas į 

pietus nuo 54° 30' šiaurės 

platumos ir ICES IVc 

kvadratas 

Specializuotoji jūrų 

liežuvių žvejyba 

plačiažiočiais tralais arba 

[tralais su elektros srovės 

impulsais]. Prie 

viršutinės priekinės tinklo 

pusės pritvirtinamas 

tinklinio audeklo gabalas, 

kurio kvadratinių akių 

dydis ne mažesnis kaip 

180 mm. 

Pakeitimas  

Ne mažesnis kaip 

80 mm1a 

ICES IVb kvadratas ir IVc 

kvadratas 

Specializuotoji (15 % 

laimikio) jūrų liežuvių 

žvejyba sijiniais tralais. 

Viršutinėje priekinėje 

tinklo dalyje 

įmontuojama sekcija, 

kurios tinklo akių dydis 

ne mažesnis kaip 180 mm. 

 

 

________  Specializuotoji merlangų, 

skumbrių ir rūšių, kurių 

atžvilgiu netaikomas 

laimikio limitas, (šių 

nurodytų rūšių žuvys turi 

drauge sudaryti 55 % 
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laimikio) žvejyba. 

Įmontuojama ne 

mažesnio kaip 100 mm 

dydžio kvadratinių akių 

tinklo sekcija. 
1a Laivams draudžiama 

žvejoti bet kokiais 

sijiniais tralais, kurių 

tinklo akių dydis yra 32–

99 mm, į šiaurę nuo 

linijos, nubrėžtos 

sujungus šiuos taškus: 

55o šiaurės platumos 

tašką rytinėje Jungtinės 

Karalystės pakrantėje, į 

rytus iki 55o šiaurės 

platumos 5o rytų ilgumos, 

tada į šiaurę iki 56o 

šiaurės platumos ir į 

rytus iki 56o šiaurės 

platumos taško Danijos 

vakarinėje pakrantėje. 

ICES IIa kvadrate ir toje 

ICES IV parajonio 

dalyje, kuri yra į šiaurę 

nuo 56° 00′ šiaurės 

platumos, draudžiama 

žvejoti bet kokiais 

sijiniais tralais, kurių 

tinklo akių dydis yra nuo 

32 mm iki 119 mm. 

  

Or. en 

Pagrindimas 

Šiame pakeitime perimamos šiuo metu taikomos nuostatos. 
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11.1.2018 A8-0381/323 

Pakeitimas 323 

Gabriel Mato 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Žuvininkystės išteklių išsaugojimas ir jūrų ekosistemų apsauga taikant technines priemones 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

V priedo B dalies 2 punkto lentelės 3 eilutė 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas  

Ne mažesnis kaip 100 mm Visas rajonas Specializuotoji 

jūrų liežuvių arba 

rūšių, kurioms 

netaikomi 

sužvejojamo 

kiekio 

apribojimai, 

žvejyba 

Pakeitimas  

Ne mažesnis kaip 90 mm Visas rajonas Specializuotoji 

(50 % laimikio) 

plekšniažuvių 
arba (50 % 

laimikio) rūšių, 

kurioms 

netaikomi 

sužvejojamo 

kiekio 

apribojimai, 

žvejyba 

Or. en 

Pagrindimas 

90 mm dydžio akių tinklo reikalavimas yra šiuo metu VIId ir IIa kvadratuose ir Šiaurės jūroje 

taikoma nuostata (Reglamento (EB) Nr. 850/98 VI priedas). Tokio dydžio akių tinklą naudoti 

tam tikroje žvejyboje turėtų būti leidžiama su sąlyga, kad tam tikrą laimikio procentinę dalį 
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sudarys tam tikros žuvys.  Ši procentinė dalis nustatoma pagal kiekvieno tipo žvejybos 

realijas. 
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11.1.2018 A8-0381/324 

Pakeitimas 324 

Gabriel Mato 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Žuvininkystės išteklių išsaugojimas ir jūrų ekosistemų apsauga taikant technines priemones 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

VI priedo A dalies lentelės 14 eilutė 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas  

Paprastoji skumbrė (Scomber spp.) 20 cm 

Pakeitimas  

Paprastoji skumbrė (Scomber spp.) 20 cm1a 

 

 ___________ 

 1a Mažiausio išteklių išsaugojimą 

užtikrinančio orientacinio dydžio 

nuostatos netaikomos sardinėms, 

ančiuviams, silkėms, stauridėms ir 

skumbrėms, jeigu jos sudaro ne daugiau 

kaip 10 % kiekvienos iš šių rūšių bendro 

laimikio, kuris laikomas laive, gyvojo 

svorio. 
 Pernelyg mažo dydžio sardinių, ančiuvių, 

silkių, stauridžių ir skumbrių procentinė 

dalis apskaičiuojama, atlikus rūšiavimą 

arba iškraunant, nuo visų laive laikomų 

jūrų gyvūnų gyvojo svorio. 
 Ši procentinė dalis apskaičiuojama 

remiantis viena arba keliomis 

reprezentatyviomis imtimis. Perkraunant, 

iškraunant, gabenant, sandėliuojant, 

demonstruojant arba parduodant ši 10 % 

riba negali būti viršijama. 

Or. en 
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Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu siekiama išlaikyti dabartines nuostatas. 
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11.1.2018 A8-0381/325 

Pakeitimas 325 

Gabriel Mato 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Žuvininkystės išteklių išsaugojimas ir jūrų ekosistemų apsauga taikant technines priemones 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

VI priedo B dalies 1 punkto lentelės 3 eilutė 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas  

Ne mažesnis kaip 100 mm Visas rajonas Specializuotoji europinių 

jūrinių lydekų arba 

paprastųjų merlangų 

žvejyba. Turi būti 

pritvirtinamas kvadratinių 

akių tinklinis audeklas, 

kurio akių dydis 100 mm. 

Pakeitimas  

Ne mažesnis kaip 80 mm ICES VII kvadratas Specializuotoji (nurodytos 

rūšys turi drauge sudaryti 

50 % laimikio) europinių 

jūrinių lydekų, megrimų ir 

europinių jūrų velnių arba 

(50 % laimikio) paprastųjų 

merlangų žvejyba. 

Įmontuojama kvadratinių 

akių sekcija, kurios tinklo 

akių dydis 80 mm. 

  Specializuotoji (30 % 

laimikio) plekšniažuvių 

žvejyba tralais su 

kėtoklėmis1a arba (50 % 

laimikio) rūšių, kurioms 

netaikomi sužvejojamo 

kiekio apribojimai, žvejyba. 

Įmontuojama ne mažesnio 

kaip 80 mm dydžio 

kvadratinių akių tinklo 
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sekcija. 

  __________________ 

  1a Iš viso laimikyje gali būti 

iki 10 % atlantinių menkių 

ir juodadėmių menkių. 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  

Or. en 

Pagrindimas 

Reikia nustatyti šio tipo žvejybai taikytiną konkretų tinklo akių dydį, atsižvelgiant į laimikio 

sudėtį. 
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11.1.2018 A8-0381/326 

Pakeitimas 326 

Gabriel Mato 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Žuvininkystės išteklių išsaugojimas ir jūrų ekosistemų apsauga taikant technines priemones 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

VI priedo B dalies 1 punkto lentelės 4 eilutė 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas  

Ne mažesnis kaip 80 mm Visas rajonas Specializuotoji norveginių omarų 

(Nephrops norvegicus) arba rūšių, 

kurioms netaikomi sužvejojamo 

kiekio apribojimai, žvejyba. Turi 

būti pritvirtinamas kvadratinių akių 

tinklinis audeklas, kurio akių dydis 

ne mažesnis kaip 120 mm, arba 

rūšiuojamosios grotelės, tarp kurių 

strypelių atstumas 35 mm, arba 

lygiavertis selektyvumo užtikrinimo 

įtaisas. 

Pakeitimas  

Ne mažesnis kaip 80 mm Visas rajonas Specializuotoji (30 % laimikio) 

norveginių omarų (Nephrops 

norvegicus) žvejyba. Įmontuojama 

kvadratinių akių sekcija, kurios 

tinklo akių dydis ne mažesnis kaip 

120 mm, arba rūšiuojamosios 

grotelės, tarp kurių strypelių 

atstumas 35 mm, arba lygiavertis 

selektyvumo užtikrinimo įtaisas. 

Or. en 

Pagrindimas 

Reikia nustatyti šio tipo žvejybai taikytiną konkretų tinklo akių dydį, atsižvelgiant į laimikio 

sudėtį. 
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11.1.2018 A8-0381/327 

Pakeitimas 327 

Gabriel Mato 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Žuvininkystės išteklių išsaugojimas ir jūrų ekosistemų apsauga taikant technines priemones 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

VI priedo B dalies 1 punkto lentelės 5 eilutė 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas  

Ne mažesnis kaip 80 mm ICES VIIa, b, d, 

e, h ir j 

kvadratai 

Specializuotoji jūrų liežuvių 

žvejyba plačiažiočiais tralais. 

Priekinėje viršutinėje tinklo pusėje 

pritvirtinamas tinklinis audeklas, 

kurio akių dydis ne mažesnis kaip 

180 mm. 

Pakeitimas  

Ne mažesnis kaip 80 mm ICES VII a, b, 

d, e, f, g, h ir j 

kvadratai 

Specializuotoji (15 % laimikio) jūrų 

liežuvių žvejyba sijiniais tralais. 

Priekinėje viršutinėje tinklo dalyje 

įmontuojama sekcija, kurios tinklo 

akių dydis ne mažesnis kaip 180 

mm. 

Or. en 

Pagrindimas 

Reikia nustatyti šio tipo žvejybai taikytiną konkretų tinklo akių dydį, atsižvelgiant į laimikio 

sudėtį. 
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11.1.2018 A8-0381/328 

Pakeitimas 328 

Gabriel Mato 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Žuvininkystės išteklių išsaugojimas ir jūrų ekosistemų apsauga taikant technines priemones 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

VI priedo B dalies 1 punkto lentelės 5 a eilutė (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas  

   

Pakeitimas  

Ne mažesnis kaip 80 mm ICES VIId ir 

VIIe parajoniai 

Specializuotoji (nurodytos rūšys 

turi drauge sudaryti 50 % 

laimikio) paprastųjų merlangų, 

skumbrių arba rūšių, kurioms 

netaikomi sužvejojamo kiekio 

apribojimai, žvejyba. 

Or. en 

Pagrindimas 

Reikia nustatyti šio tipo žvejybai taikytiną konkretų tinklo akių dydį, atsižvelgiant į laimikio 

sudėtį. 
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11.1.2018 A8-0381/329 

Pakeitimas 329 

Gabriel Mato 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Žuvininkystės išteklių išsaugojimas ir jūrų ekosistemų apsauga taikant technines priemones 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

VI priedo B dalies 2 punkto lentelės 3 eilutė 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas  

Ne mažesnis kaip 100 mm Visas rajonas Specializuotoji jūrų liežuvių arba 

rūšių, kurioms netaikomi 

sužvejojamo kiekio apribojimai, 

žvejyba 

Pakeitimas  

Ne mažesnis kaip 

100mm1a 

Visas rajonas Specializuotoji (50 % laimikio) 

plekšniažuvių arba (50 % laimikio) 

rūšių, kurioms netaikomi 

sužvejojamo kiekio apribojimai, 

žvejyba 

_______  Specializuotoji (70 % laimikio) 

juodadėmių menkių, paprastųjų 

merlangų, paprastųjų 

gelsvapelekių plekšnių ir 

paprastųjų vilkešerių žvejyba 

1a ICES VIId kvadrate 

taikomas 90 mm tinklo 

akių dydžio reikalavimas. 

  

Or. en 

Pagrindimas 

Šiame pakeitime perimamos šiuo metu taikomos nuostatos. 

 

 


