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8.11.2018 A8-0337/93 

Pakeitimas 93 

Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Adrijos jūros mažų pelaginių žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ca) MSY Bescapement – sąlyginis 

ribinis biomasės dydis, kurio (įskaitant bet 

kokį reikiamą papildomą biomasės 

rezervą) nesiekiantis išteklius laikomas 

esančiu sumažėjusio reprodukcinio 

pajėgumo. Taikant MSY Bescapement 

strategiją, MSY Bescapement yra 

mažiausia biomasė, kuri turėtų likti jūroje 

kasmet po žvejybos, užtikrinančios 

didžiausią tausios žvejybos laimikį, 

išlaikant neršiančių žuvų biomasę, 

pakankamą su 95 % tikimybe užtikrinti 

visą reprodukcinį pajėgumą. MSY 

Bescapement kasmet nustato STECF; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0337/94 

Pakeitimas 94 

Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Adrijos jūros mažų pelaginių žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies c b punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 cb) Fcap – STECF nustatomas 

naudojimo lygio limitas, kai biomasė yra 

didelė. Nustačius F limitą, nesužvejotų 

žuvų biomasė padidėja proporcingai 

išteklių dydžiui ir išlaikoma didelė 

tikimybė, jog bus užtikrinta, kad jūroje 

liktų minimali būtina biomasė neršti 

galinčių žuvų; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0337/95 

Pakeitimas 95 

Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Adrijos jūros mažų pelaginių žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Tikslinis atitinkamų išteklių žuvų 

mirtingumas dėl žvejybos turi būti 

pasiektas kuo greičiau ir, palaipsniui 

artėjant prie tikslinio lygio, ne vėliau kaip 

2020 m. ir po to išlaikomas I priede 

nustatytų intervalų ribose, laikantis 

3 straipsnio 1 dalyje nustatytų tikslų. 

1. Pagal biomasės neršto migracijos 

strategiją ir pagal Reglamento (ES) Nr. 

1380/2013 16 straipsnio 4 dalį 

nustatydama kiekvienų išteklių žvejybos 

galimybes, nuo 2022-ųjų žvejybos metų 

Taryba jas derina prie apskaičiuoto MSY 

Bescapement viršijančio apskaičiuoto 

išteklių biomasės dydžio, bet apriboja taip, 

kad mirtingumas dėl žvejybos neviršytų 

Fcap. Laikantis patikimiausių turimų 

mokslinių rekomendacijų kasmet turi būti 

nustatomas toks MSY Bescapement 

viršijantis sužvejotinų išteklių biomasės 

kiekis, kuris užtikrina, kad tikimybė, jog 

dėl leidžiamo sužvejoti kiekio neršiančių 

žuvų biomasės dydis nesieks Blim, būtų 

mažesnė kaip 5 %. 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0337/96 

Pakeitimas 96 

Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Adrijos jūros mažų pelaginių žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Jeigu mokslinėse rekomendacijose 

nurodyta, kad kurių nors atitinkamų 

išteklių neršiančių žuvų biomasė yra 

mažesnė, negu šio reglamento II priedo B 

skiltyje nustatytas ribinis neršiančių žuvų 

išteklių biomasės atskaitos taškas (Blim), 

imamasi tolesnių taisomųjų priemonių, 

skirtų užtikrinti, kad atitinkamų išteklių 

dydis greitai viršytų dydį, kuriam esant 

galima užtikrinti MSY. Tiksliau, tomis 

taisomosiomis priemonėmis, nukrypstant 

nuo 4 straipsnio 2 ir 4 dalių, gali būti 

sustabdoma atitinkamų išteklių tikslinė 

žvejyba ir atitinkamai sumažinamos 

žvejybos galimybės. 

3. Jeigu mokslinėse rekomendacijose 

nurodyta, kad kurių nors atitinkamų 

išteklių neršiančių žuvų biomasė yra 

mažesnė, negu šio reglamento II priedo B 

skiltyje nustatytas ribinis neršiančių žuvų 

išteklių biomasės atskaitos taškas (Blim), 

imamasi tolesnių taisomųjų priemonių, 

skirtų užtikrinti, kad atitinkamų išteklių 

dydis greitai viršytų dydį, kuriam esant 

galima užtikrinti MSY Bescapement. 

Tiksliau, tomis taisomosiomis 

priemonėmis, nukrypstant nuo 4 straipsnio 

1 dalies, gali būti pakankamai daug 

sumažinamos žvejybos galimybės, kad 

ištekliai atsikurtų iki MSY Bescapement 

dydžio kitais metais, arba, jei būtina, gali 

būti sustabdoma atitinkamų išteklių tikslinė 

žvejyba. 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0337/97 

Pakeitimas 97 

Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Adrijos jūros mažų pelaginių žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 a straipsnis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6 a straipsnis  

 Mokslinių duomenų teikimas 

 Jeigu praėjus pirmiems trims metams nuo 

šio daugiamečio plano taikymo pradžios 

patikimiausios turimos mokslinės 

rekomendacijos, o taip pat ir naujausi 

duomenys, gauti taikant įvairias antrąja 

pastraipa susitartas metodikas ir 

protokolus rodo, kad ištekliai nėra FMSY 

lygyje, turi būti taikoma biomasės neršto 

migracijos strategija. 

 Kad padėtų įgyvendinti šį planą, valstybės 

narės atlieka mokslinius tyrimus jūroje ir 

pateikia laimikių duomenis pagal 

suderintus mokslinius protokolus, 

laikydamosi šių nuostatų: 

 i) ančiuvių ir sardinių atveju: otolitų 

įvertinimas ir akustinės echogramos 

atliekamos pagal bendrą tarptautinį 

Italijos, Kroatijos ir Slovėnijos suderintą 

protokolą, kuris turi būti parengtas iki 

2019 m. gruodžio 1 d.; 

 ii) akustiniai tyrimai Adrijos jūroje 

atliekami pagal tą patį suderintą mokslinį 

protokolą, laikantis MEDIAS nuostatų, ir 

vykdomi jūroje tais pačiais mėnesiais 

kasmet, siekiant užtikrinti visapusišką 

rezultatų palyginamumą; 

 iii) akustiniai tyrimai pateikiami 

moksliniam kitų metų žvejybos galimybių 
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vertinimui ne vėliau kaip per mėnesį po 

dienos, kurią atliktas tyrimas; 

 iv) kiekvienų išteklių laimikių duomenys 

turėtų būti pateikiami kas mėnesį, 

sužvejotų žuvų amžiaus informacija 

turėtų būti pateikta iki kiekvienų metų 

lapkričio 1 d., siekiant užtikrinti 

visapusišką žvejybos stebėseną ir 

mokslinių rekomendacijų pateikimą laiku, 

kad būtų galima nustatyti žvejybos 

galimybes. 

 Jeigu i-iv punktuose nurodyti duomenys ir 

vertinimai nepateikiami, kitų metų 

žvejybos galimybės sumažinamos. 

Or. en 

 


