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PAKEITIMAI 001-041 
pateikė Žuvininkystės komitetas

Pranešimas
Marco Affronte A8-0389/2018
Daugiametis Viduržemio jūros paprastųjų durklažuvių išteklių atkūrimo planas

Pasiūlymas dėl reglamento (COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD))

_____________________________________________________________

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) iš mokslinių vertinimų matyti, kad 
pastaruosius 30 metų durklažuvės 
peržvejojamos ir kad tuo atveju, jei nebus 
greitai imtasi veiksmų, ištekliai gali 
visiškai sunykti;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) sužvejotos Viduržemio jūros 
paprastosios durklažuvės, kurių dydis 
nesiekia mažiausio išteklių išsaugojimą 
užtikrinančio orientacinio dydžio, pagal 
ICCAT rekomendacijos 16-05 17 punktą 
turės būti išmetamos į jūrą, išskyrus 
atvejus, kai neviršijamas valstybių narių 
metiniuose žvejybos planuose nustatytas 
priegaudos limitas. Kad Sąjunga galėtų 

(8) sužvejotos Viduržemio jūros 
paprastosios durklažuvės, kurių dydis 
nesiekia mažiausio išteklių išsaugojimą 
užtikrinančio orientacinio dydžio, pagal 
ICCAT rekomendacijos 16-05 17 punktą 
turės būti išmetamos į jūrą, išskyrus 
atvejus, kai neviršijamas valstybių narių 
metiniuose žvejybos planuose nustatytas 
priegaudos limitas. Kad Sąjunga galėtų 
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laikytis ICCAT nustatytų tarptautinių 
įsipareigojimų, Deleguotajame reglamente 
(ES) 2018/191 numatytos nuostatos, 
kuriomis leidžiama, sužvejojus Viduržemio 
jūros paprastųjų durklažuvių, nukrypti nuo 
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 
15 straipsnio 2 dalyje nustatyto 
įpareigojimo iškrauti laimikį. Deleguotuoju 
reglamentu (ES) 2018/191 įgyvendinamos 
tam tikros ICCAT rekomendacijos 16-05, 
kuria nustatomas įpareigojimas išmesti į 
jūrą paprastąsias durklažuves, laikomas 
paskirtą kvotą ir (arba) didžiausią 
leidžiamos priegaudos kiekį viršijusiuose 
laivuose, nuostatos. Į to deleguotojo 
reglamento taikymo sritį patenka ir mėgėjų 
žvejybą vykdantys laivai;

laikytis ICCAT nustatytų tarptautinių 
įsipareigojimų, Deleguotajame reglamente 
(ES) 2018/191 numatytos nuostatos, 
kuriomis leidžiama, sužvejojus Viduržemio 
jūros paprastųjų durklažuvių, nukrypti nuo 
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 
15 straipsnio 2 dalyje nustatyto 
įpareigojimo iškrauti laimikį. Deleguotuoju 
reglamentu (ES) 2018/191 įgyvendinamos 
tam tikros ICCAT rekomendacijos 16-05, 
kuria nustatomas įpareigojimas išmesti į 
jūrą paprastąsias durklažuves, laikomas 
paskirtą kvotą ir (arba) didžiausią 
leidžiamos priegaudos kiekį viršijusiuose 
laivuose, nuostatos. Į to deleguotojo 
reglamento taikymo sritį patenka ir mėgėjų 
žvejybos laivai;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) frachtavimo susitarimuose savininko, 
frachtuotojo ir vėliavos valstybės santykiai 
dažnai nėra aiškiai nustatyti, todėl kai kurie 
NNN žvejybą vykdantys žvejybos laivai 
piktnaudžiauja žvejybos laivų frachtavimo 
susitarimais, kad išvengtų kontrolės. 
Frachtavimas draudžiamas Reglamentu 
(ES) 2016/16277, kuriuo nustatomas 
daugiametis paprastųjų tunų išteklių 
Atlanto vandenyne ir Viduržemio jūroje 
atkūrimo planas. Todėl siekiant nustatyti 
prevencinę atkuriamų išteklių apsaugos 
priemonę ir užtikrinti derėjimą su Sąjungos 
teise, panašų draudimą tikslinga nustatyti ir 
daugiamečiame Viduržemio jūros 
paprastųjų durklažuvių išteklių atkūrimo 
plane;

(12) frachtavimo susitarimuose savininko, 
frachtuotojo ir vėliavos valstybės santykiai 
dažnai nėra aiškiai nustatyti, todėl kai kurie 
NNN žvejybos veiklą vykdantys 
operatoriai piktnaudžiauja žvejybos laivų 
frachtavimo susitarimais, kad išvengtų 
kontrolės. Frachtavimas draudžiamas 
Reglamentu (ES) 2016/16277, kuriuo 
nustatomas daugiametis paprastųjų tunų 
išteklių Atlanto vandenyne ir Viduržemio 
jūroje atkūrimo planas. Todėl siekiant 
nustatyti prevencinę atkuriamų išteklių 
apsaugos priemonę ir užtikrinti derėjimą su 
Sąjungos teise, panašų draudimą tikslinga 
nustatyti ir daugiamečiame Viduržemio 
jūros paprastųjų durklažuvių išteklių 
atkūrimo plane;

__________________ __________________
7 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/1627 dėl daugiamečio paprastųjų 
tunų išteklių rytinėje Atlanto vandenyno 
dalyje ir Viduržemio jūroje atkūrimo 

7 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/1627 dėl daugiamečio paprastųjų 
tunų išteklių rytinėje Atlanto vandenyno 
dalyje ir Viduržemio jūroje atkūrimo 
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plano, kuriuo panaikinamas Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 302/2009 (OL L 252, 
2016 9 16, p. 1).

plano, kuriuo panaikinamas Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 302/2009 (OL L 252, 
2016 9 16, p. 1).

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant Sąjungos teisės aktais 
skubiai įgyvendinti būsimus ICCAT 
rekomendacijų pakeitimus, pagal Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį Komisijai turėtų būti 
deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais 
keičiami šio reglamento priedai ir šio 
reglamento 34 straipsnio 1 dalyje 
išvardytos nuostatos. Ypač svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su 
ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų 
vykdomos vadovaujantis 2016 m. 
balandžio 13 d. Tarpinstituciniame 
susitarime dėl geresnės teisėkūros 
nustatytais principais8. Visų pirma siekiant 
užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti 
atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas 
ir Taryba visus dokumentus gauna tuo 
pačiu metu kaip ir valstybių narių 
ekspertai, o jų ekspertams sistemingai 
suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos 
ekspertų grupių, kurios atlieka su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, posėdžiuose;

(14) siekiant Sąjungos teisės aktais 
sparčiai įgyvendinti būsimas ICCAT 
rekomendacijas, kuriomis keičiamas 
ICCAT rekomendacijoje 16-05 nustatytas 
Viduržemio jūros paprastųjų durklažuvių 
išteklių atkūrimo planas, pagal Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį Komisijai turėtų būti 
deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais 
keičiami šio reglamento atitinkami 
straipsniai ir priedai. Ypač svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su 
ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų 
vykdomos vadovaujantis 2016 m. 
balandžio 13 d. Tarpinstituciniame 
susitarime dėl geresnės teisėkūros 
nustatytais principais8. Visų pirma siekiant 
užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti 
atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas 
ir Taryba visus dokumentus gauna tuo 
pačiu metu kaip ir valstybių narių 
ekspertai, o jų ekspertams sistemingai 
suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos 
ekspertų grupių, kurios atlieka su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, posėdžiuose;

__________________ __________________
8 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinis 
susitarimas dėl geresnės teisėkūros 
(OL L 123, 2016 5 12, p. 1).

8 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinis 
susitarimas dėl geresnės teisėkūros 
(OL L 123, 2016 5 12, p. 1).
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame reglamente nustatomos bendrosios 
taisyklės, pagal kurias Sąjunga 2017–
2031 m. įgyvendina Tarptautinės Atlanto 
tunų apsaugos komisijos (ICCAT) 
rekomenduotą daugiametį Viduržemio 
jūros paprastųjų durklažuvių (Xiphias 
gladius) išteklių atkūrimo planą (toliau – 
išteklių atkūrimo planas).

Šiame reglamente nustatomos bendrosios 
taisyklės, pagal kurias Sąjunga 2017–
2031 m. įgyvendina Tarptautinės Atlanto 
tunų apsaugos komisijos (ICCAT) priimtą 
daugiametį Viduržemio jūros paprastųjų 
durklažuvių (Xiphias gladius) išteklių 
atkūrimo planą (toliau – išteklių atkūrimo 
planas).

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) vykdo paprastųjų durklažuvių 
žvejybos veiklą ICCAT konvencijos rajone 
Viduržemio jūroje arba

i) žvejoja durklažuves Viduržemio 
jūroje arba

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) perkrauna (ir už ICCAT konvencijos 
rajono ribų) Viduržemio jūroje sužvejotas 
paprastąsias durklažuves;

ii) perkrauna arba laive laiko (ir už 
ICCAT konvencijos rajono ribų) 
Viduržemio jūroje sužvejotas paprastąsias 
durklažuves;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) trečiųjų valstybių žvejybos laivams ir b) trečiųjų valstybių žvejybos laivams ir 
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mėgėjų žvejybą vykdantiems trečiųjų 
valstybių laivams, kurie vykdo paprastųjų 
durklažuvių žvejybos veiklą Sąjungos 
vandenyse Viduržemio jūroje;

mėgėjų žvejybą vykdantiems trečiųjų 
valstybių laivams, kurie žvejoja 
durklažuves Sąjungos vandenyse 
Viduržemio jūroje;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 17 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a) didelis žvejybos laivas – žvejybos 
laivas, kurio bendrasis ilgis yra didesnis 
nei 20 metrų;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 17 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17b) didelių žvejybos laivų ICCAT 
registras – ICCAT sekretoriato tvarkomas 
didelių žvejybos laivų, kuriems leidžiama 
žvejoti ICCAT rūšių žuvis ICCAT 
konvencijos rajone, sąrašas;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 19 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a) apskritasis kabliukas – apskritimo 
forma išlenktas kabliukas, kurio 
smaigalys statmenas išlenktajam 
strypeliui;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
II antraštinės dalies pavadinimas



PE637.677/ 6

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VALDYMO, TECHNINĖS 
IŠSAUGOJIMO IR KONTROLĖS 
PRIEMONĖS

VALDYMO PRIEMONĖS, TECHNINĖS 
IŠSAUGOJIMO PRIEMONĖS IR 
KONTROLĖS PRIEMONĖS

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 
17 straipsnį paskirstydamos žvejybos 
galimybes, kuriomis jos gali pasinaudoti, 
valstybės narės taiko skaidrius ir 
objektyvius kriterijus, įskaitant 
aplinkosauginio, socialinio ir ekonominio 
pobūdžio kriterijus, taip pat stengiasi 
teisingai paskirstyti nacionalines kvotas 
įvairiems laivyno segmentams, 
atsižvelgdamos į tradicinę ir smulkiąją 
žvejybą, ir stengiasi teikti paskatas 
Sąjungos žvejybos laivams, naudojantiems 
selektyviosios žvejybos įrankius arba 
taikantiems žvejybos būdus, kuriais 
daromas mažesnis poveikis aplinkai.

1. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 
17 straipsnį paskirstydamos žvejybos 
galimybes, kuriomis jos gali pasinaudoti, 
valstybės narės taiko skaidrius ir 
objektyvius kriterijus, įskaitant 
aplinkosauginio, socialinio ir ekonominio 
pobūdžio kriterijus. Nacionalinės kvotos 
turi būti teisingai paskirstytos įvairiems 
laivyno segmentams, visų pirma 
užtikrinant, kad kvotų būtų skiriama 
tradicinei ir smulkiajai žvejybai. Valstybės 
narės teikia paskatas Sąjungos žvejybos 
laivams, naudojantiems selektyviosios 
žvejybos įrankius arba taikantiems 
žvejybos būdus, kuriais daromas mažesnis 
poveikis aplinkai.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Siekdamos prisidėti prie to, kad būtų 
įgyvendintas teisingo ir sąžiningo kvotų 
paskirstymo įvairiems laivyno 
segmentams tikslas, valstybės narės 
stengiasi skirti žvejybos galimybes, 
padidėjusias dėl sėkmingo šio reglamento 
įgyvendinimo, žvejybos laivams, kuriems 
anksčiau durklažuvių žvejybos kvota 
nebuvo skirta ir kurie atitinka žvejybos 
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galimybių skyrimo kriterijus, nustatytus 
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 
17 straipsnyje.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kasmet ne vėliau kaip kovo 1 d. 
valstybės narės pateikia Komisijai savo 
žvejybos planus. Tokie planai parengiami 
pagal ICCAT duomenų ir informacijos 
teikimo gaires ir juose pateikiama išsami 
informacija apie Viduržemio jūros 
paprastųjų durklažuvių kvotą, paskirtą 
pagal žvejybos įrankių tipą, įskaitant, kai 
taikoma, vykdant mėgėjų žvejybą 
sužvejojamų durklažuvių ir durklažuvių 
priegaudos kvotas.

1. Kasmet ne vėliau kaip kovo 1 d. 
valstybės narės pateikia Komisijai savo 
žvejybos planus. Tokie planai parengiami 
pagal ICCAT duomenų ir informacijos 
teikimo gaires ir juose pateikiama išsami 
informacija apie Viduržemio jūros 
paprastųjų durklažuvių kvotą, paskirtą 
pagal žvejybos įrankių tipą, įskaitant 
paskirtas mėgėjų žvejybos ir, kai taikoma, 
durklažuvių priegaudos kvotas.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės stebi, ar 1 ir 2 dalyse 
nurodyti žvejybos draudimai yra 
veiksmingi, ir kasmet likus ne mažiau kaip 
dviem mėnesiams ir 15 dienų iki ICCAT 
metinio susirinkimo pateikia Komisijai 
visą susijusią informaciją apie atitinkamas 
kontrolės priemones, kurių buvo imtasi 
praėjusiais metais, ir atitinkamus 
inspektavimus, kurie praėjusiais metais 
buvo atlikti, siekiant užtikrinti, kad būtų 
laikomasi tose dalyse nustatytų draudimų. 
Kasmet likus ne mažiau kaip dviem 
mėnesiams iki ICCAT metinio susirinkimo 
Komisija perduoda tą informaciją ICCAT 
sekretoriatui.

3. Valstybės narės stebi, ar 1 ir 2 dalyse 
nurodyti žvejybos draudimai yra 
veiksmingi, ir kasmet likus ne mažiau kaip 
dviem mėnesiams ir 15 dienų iki ICCAT 
metinio susirinkimo pateikia Komisijai 
visą susijusią informaciją apie atitinkamas 
kontrolės priemones, kurių buvo imtasi 
praėjusiais metais, ir atitinkamus 
inspektavimus, kurie praėjusiais metais 
buvo atlikti, siekiant užtikrinti, kad būtų 
laikomasi šio straipsnio nuostatų. Kasmet 
likus ne mažiau kaip dviem mėnesiams iki 
ICCAT metinio susirinkimo Komisija 
perduoda tą informaciją ICCAT 
sekretoriatui.
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paprastųjų durklažuvių, kurių dydis 
nesiekia mažiausio išteklių išsaugojimą 
užtikrinančio orientacinio dydžio, 
atsitiktinė priegauda

Paprastųjų durklažuvių, kurių dydis 
nesiekia mažiausio išteklių išsaugojimą 
užtikrinančio orientacinio dydžio, 
atsitiktinis sugavimas

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepaisant 11 straipsnio 1 dalies, paprastųjų 
durklažuvių žvejybos veiklą vykdantiems 
žūklės laivams galima laikyti laive, 
perkrauti, perkelti, iškrauti, transportuoti, 
sandėliuoti, parduoti, demonstruoti arba 
siūlyti parduoti atsitiktinai sužvejotas 
paprastąsias durklažuves, kurių dydis 
nesiekia mažiausio išteklių išsaugojimą 
užtikrinančio orientacinio dydžio, jei jų 
kiekis (pagal svorį arba žuvų vienetais) 
sudaro ne daugiau kaip 5 % bendro tų laivų 
paprastųjų durklažuvių laimikio.

Nepaisant 11 straipsnio 1 dalies, paprastųjų 
durklažuvių žvejybos veiklą vykdantiems 
žvejybos laivams galima laikyti laive, 
perkrauti, perkelti, iškrauti, transportuoti, 
sandėliuoti, parduoti, demonstruoti arba 
siūlyti parduoti atsitiktinai sužvejotas 
paprastąsias durklažuves, kurių dydis 
nesiekia mažiausio išteklių išsaugojimą 
užtikrinančio orientacinio dydžio, jei jų 
kiekis (pagal svorį arba žuvų vienetais) 
sudaro ne daugiau kaip 5 % bendro tų laivų 
paprastųjų durklažuvių laimikio ir 
neviršijamas priegaudos limitas, kurį 
valstybės narės nustato savo metiniuose 
žvejybos planuose.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Paprastųjų durklažuvių priegauda 
bet kuriuo metu po žvejybos operacijos 
negali viršyti bendro laive laikomo ūdomis 
sužvejotų paprastųjų durklažuvių laimikio 
(pagal svorį arba žuvų vienetais).

Išbraukta.
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypstant nuo Reglamento (ES) 
Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalies, 
vykdant mėgėjų žvejybą draudžiama 
vienam laivui per dieną sužvejoti, laikyti 
laive, perkrauti arba iškrauti daugiau kaip 
vieną paprastąją durklažuvę. Valstybės 
narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, 
kad vykdant mėgėjų žvejybą sužvejotos 
gyvos paprastosios durklažuvės būtų 
paleidžiamos ir kad tam būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos.

3. Nukrypstant nuo Reglamento (ES) 
Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalies, 
vykdant mėgėjų žvejybą draudžiama 
vienam laivui per dieną sužvejoti, laikyti 
laive, perkrauti arba iškrauti daugiau kaip 
vieną paprastąją durklažuvę. Valstybės 
narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, 
kad vykdant mėgėjų žvejybą sužvejotos 
gyvos paprastosios durklažuvės būtų 
paleidžiamos ir kad tam būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos, ir gali imtis dar 
griežtesnių priemonių, kurios padėtų 
geriau apsaugoti paprastąsias 
durklažuves.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei vėliavos valstybei narei skirta 
kvota yra išnaudota, negyvos paprastosios 
durklažuvės yra iškraunamos neapdorotos 
ir neperdirbtos, jos yra konfiskuojamos ir 
dėl jų imamasi atitinkamų tolesnių 
veiksmų. Pagal 21 straipsnį valstybės narės 
Komisijai kasmet teikia informaciją apie 
tokių negyvų paprastųjų durklažuvių kiekį, 
o Komisija tą informaciją perduoda ICCAT 
sekretoriatui.

5. Jei vėliavos valstybei narei skirta 
kvota yra išnaudota, negyvos paprastosios 
durklažuvės yra iškraunamos neapdorotos 
ir neperdirbtos ir yra perduodamos 
paskirtajai institucijai. Pagal 21 straipsnį 
valstybės narės Komisijai kasmet teikia 
informaciją apie tokių negyvų paprastųjų 
durklažuvių kiekį, o Komisija tą 
informaciją perduoda ICCAT sekretoriatui.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, žvejybos 2. Nukrypstant nuo 1 dalies, žvejybos 
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laivuose, kurių reisai trunka ilgiau nei 2 
dienas, leidžiama laikyti papildomus 2 500 
neparuoštų naudoti atsarginių kabliukų.

laivuose, kurių reisai trunka ilgiau nei 2 
dienas, leidžiama laikyti papildomus 2 500 
atsarginių kabliukų. Laivuose, 
išplaukiančiuose į ilgesnės kaip dviejų 
dienų trukmės žvejybos reisus, gali būti 
leidžiama laikyti antrą paruoštų naudoti 
kabliukų komplektą su sąlyga, kad jis 
būtų deramai surištas ir padėtas 
žemesniuose deniuose, kad jo nebūtų 
galima iškart panaudoti.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės skatina naudoti 
apskrituosius kabliukus;

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės, laikydamosi 
Reglamento (ES) 2017/2403 nuostatų, 
išduoda leidimus žvejoti Viduržemio jūros 
paprastąsias durklažuves šiems su jų 
vėliava plaukiojantiems laivams:

1. Valstybės narės, laikydamosi 
Reglamento (ES) 2017/2403 nuostatų, ypač 
jo 20 ir 21 straipsnių, išduoda leidimus 
žvejoti Viduržemio jūros paprastąsias 
durklažuves šiems su jų vėliava 
plaukiojantiems laivams:

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Viduržemio jūros paprastąsias a) žvejybos veiklą vykdantiems žvejybos 



PE637.677/ 11

LT

durklažuves žvejojantiems žvejybos 
laivams,

laivams, žvejojantiems Viduržemio jūros 
paprastąsias durklažuves ir, kai taikytina, 
atitinkamai užregistravusiems ankstesnius 
laimikius;

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Viduržemio jūros paprastąsias 
durklažuves kaip priegaudą 
sužvejojantiems žvejybos laivams ir

Išbraukta.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Tik laikantis 16 ir 17 straipsniuose 
nustatytos procedūros į laivų ICCAT 
registrą įtrauktiems Sąjungos laivams 
leidžiama žvejoti, laikyti laive, perkrauti, 
transportuoti, perdirbti arba iškrauti 
Viduržemio jūros paprastąsias durklažuves.

3. Tik laikantis 16 ir 17 straipsniuose 
nustatytos procedūros į laivų ICCAT 
registrą įtrauktiems Sąjungos laivams 
leidžiama žvejoti, laikyti laive, perkrauti, 
transportuoti, perdirbti arba iškrauti 
Viduržemio jūros paprastąsias durklažuves, 
nepažeidžiant 13 straipsnio nuostatų dėl 
priegaudos.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalies a ir b punktuose nurodyta 
informacija apie žūklės laivus apima laivo 
pavadinimą ir Sąjungos laivyno registro 
numerį (CFR), kaip apibrėžta Komisijos 
įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/21815 
dėl Sąjungos žvejybos laivyno registro 

2. 1 dalies a ir b punktuose nurodyta 
informacija apie laivus apima laivo 
pavadinimą ir, kai taikytina, Sąjungos 
laivyno registro numerį (CFR), kaip 
apibrėžta Komisijos įgyvendinimo 
reglamento (ES) 2017/21815 dėl Sąjungos 
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I priede. žvejybos laivyno registro I priede.

__________________ __________________
15 OL L 34, 2017 2 9, p. 9. 15 OL L 34, 2017 2 9, p. 9.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Be 2 dalyje nurodytos informacijos, 
valstybės narės ne vėliau kaip per 
30 dienų papildomai praneša Komisijai 
apie visus 1 dalyje nurodytos informacijos 
apie žūklės laivus papildymo, išbraukimo 
ar pakeitimo atvejus. Komisija ne vėliau 
kaip per 45 dienas nuo informacijos apie 
tuos žūklės laivus papildymo, išbraukimo 
ar pakeitimo datos apie tai informuoja 
ICCAT sekretoriatą.

3. Valstybės narės praneša Komisijai 
apie visus 1 ir 2 dalyse nurodytos 
informacijos pasikeitimus ne vėliau kaip 
per 30 dienų nuo tokio pasikeitimo dienos. 
Gavusi tokį pranešimą, Komisija per 15 
dienų informuoja ICCAT sekretoriatą.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pagal Reglamento (ES) 2017/2403 7 
straipsnio 6 dalį Komisija prireikus per 
metus keičia 1 dalyje nurodytą informaciją 
apie žūklės laivus – atnaujintą informaciją 
pateikia ICCAT sekretoriatui.

4. Neskaitant ICCAT sekretoriatui 
perduodamos informacijos, pagal šio 
straipsnio 3 dalį Komisija papildomai ir 
nedelsdama, kai reikia, pagal Reglamento 
(ES) 2017/2403 7 straipsnio 6 dalį siunčia 
ICCAT sekretoriatui atnaujintą šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją 
apie laivus.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kasmet ne vėliau kaip birželio 30 d. 
valstybės narės elektroniniu būdu pateikia 
Komisijai šią informaciją apie su jų vėliava 
plaukiojančius žūklės laivus, turėjusius 
leidimus praėjusiais metais pelaginėmis 
ūdomis ar harpūnais žvejoti Viduržemio 
jūros paprastąsias durklažuves:

1. Kasmet ne vėliau kaip birželio 30 d. 
valstybės narės elektroniniu būdu pateikia 
Komisijai šią informaciją apie su jų vėliava 
plaukiojančius žvejybos laivus, turėjusius 
leidimus praėjusiais metais pelaginėmis 
ūdomis ar harpūnais žvejoti Viduržemio 
jūros paprastąsias durklažuves:

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungos žvejybos laivuose, 
įtrauktuose į laivų ICCAT registrą ir 
turinčiuose leidimą žvejoti Viduržemio 
jūros paprastąsias durklažuves, ir trečiųjų 
valstybių laivuose, turinčiuose leidimą 
Sąjungos vandenyse žvejoti Viduržemio 
jūros paprastąsias durklažuves, kurių 
bendrasis ilgis didesnis nei 12 metrų, turi 
būti įrengtas visiškai veikiantis įtaisas, 
reguliariais intervalais perduodantis 
geografinių koordinačių duomenis pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 9 
straipsnį ir taip leidžiantis laivų stebėjimo 
sistemai (LSS) automatiškai nustatyti laivo 
buvimo vietą ir jį identifikuoti.

1. Sąjungos žvejybos laivuose, 
įtrauktuose į laivų ICCAT registrą ir 
turinčiuose leidimą žvejoti Viduržemio 
jūros paprastąsias durklažuves, ir trečiųjų 
valstybių laivuose, turinčiuose leidimą 
Sąjungos vandenyse žvejoti Viduržemio 
jūros paprastąsias durklažuves, kurių 
bendrasis ilgis didesnis nei 15 metrų, turi 
būti įrengtas visiškai veikiantis įtaisas, 
reguliariais intervalais perduodantis 
geografinių koordinačių duomenis pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 9 
straipsnį ir taip leidžiantis laivų stebėjimo 
sistemai (LSS) automatiškai nustatyti laivo 
buvimo vietą ir jį identifikuoti.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kontrolės tikslais žūklės laivų, 
turinčių leidimus žvejoti Viduržemio jūros 
paprastąsias durklažuves, LSS duomenų 
perdavimas nenutraukiamas ir laivams 
esant uoste.

2. Kontrolės tikslais žūklės laivų, 
turinčių leidimus žvejoti Viduržemio jūros 
paprastąsias durklažuves, LSS duomenų 
perdavimas gali būti nutraukiamas 
laivams esant uoste, jeigu užtikrinama, 
kad perdavimas bus vėl atnaujintas 



PE637.677/ 14

LT

geografinėms koordinatėms nepasikeitus.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjungos žvejybos laivų frachtavimas 
Viduržemio jūros paprastosioms 
durklažuvėms žvejoti yra draudžiamas.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena atitinkama valstybė narė 
užtikrina, kad nacionaliniai moksliniai 
stebėtojai būtų įlaipinti į ne mažiau kaip 
20 % Viduržemio jūros paprastąsias 
durklažuves pelaginėmis ūdomis 
žvejojančių laivų. Procentinė aprėptis bus 
matuojama žvejybos dienų, žvejybos 
įrankių užmetimų ar reisų skaičiumi.

2. Iki ... [treji metai po šio reglamento 
įsigaliojimo dienos] kiekviena atitinkama 
valstybė narė užtikrina, kad nacionaliniai 
moksliniai stebėtojai būtų įlaipinti į ne 
mažiau kaip 10 % Viduržemio jūros 
paprastąsias durklažuves pelaginėmis 
ūdomis žvejojančių laivų. Po tos datos 
atitinkama valstybė narė gali sumažinti 
stebėjimo aprėptį iki ne mažiau kaip 5%. 
Procentinė aprėptis bus matuojama 
žvejybos dienų, žvejybos įrankių užmetimų 
ar reisų skaičiumi.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 1, 2 ir 3 dalyse nurodyta informacija 
pateikiama naujausios redakcijos ICCAT 
duomenų ir informacijos teikimo gairėse 
nustatytu formatu.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  
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Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Į 16 straipsnyje nurodytą laivų sąrašą 
įtrauktų Sąjungos žvejybos laivų, kurių 
bendrasis ilgis yra mažesnis kaip 12 metrų, 
kapitonai ne vėliau kaip likus keturioms 
valandoms iki numatyto atvykimo į uostą 
laiko praneša valstybės narės (įskaitant 
vėliavos valstybę narę) arba KSŠ, kurios 
uostais ar žuvų iškrovimo vietų 
infrastruktūra jie pageidauja pasinaudoti, 
kompetentingai institucijai šią informaciją:

2. Į 16 straipsnyje nurodytą laivų sąrašą 
įtrauktų Sąjungos žvejybos laivų, kurių 
bendrasis ilgis yra mažesnis kaip 12 metrų, 
kapitonai, prieš laivui įplaukiant į uostą, 
praneša valstybės narės (įskaitant vėliavos 
valstybę narę) arba KSŠ, kurios uostais ar 
žuvų iškrovimo vietų infrastruktūra jie 
pageidauja pasinaudoti, kompetentingai 
institucijai šią informaciją:

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vykdant mėgėjų žvejybą draudžiama 
vienam laivui per dieną sužvejoti, laikyti 
laive, perkrauti arba iškrauti daugiau kaip 
vieną paprastąją durklažuvę.

2. Vykdant mėgėjų žvejybą draudžiama 
vienam laivui per mėnesį sužvejoti, laikyti 
laive, perkrauti arba iškrauti daugiau kaip 
vieną paprastąją durklažuvę.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) žvejybos laivo savininko (-ų) ir 
operatoriaus (ių) pavadinimą (vardą, 
pavardę) ir adresą.

e) laivo savininko (-ų) ir 
operatoriaus (ių) pavadinimą (vardą, 
pavardę) ir adresą.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Šiame straipsnyje nurodytos metinės 
ataskaitos skelbiamos viešai Komisijos 
interneto svetainėje.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 34 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 
šio reglamento įsigaliojimo dienos. Likus 
ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki 
penkerių metų laikotarpio pabaigos 
Komisija parengia naudojimosi 
deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 
Deleguotieji 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.

2. 34 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami trejų metų laikotarpiui nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos. Likus ne 
mažiau kaip devyniems mėnesiams iki 
trejų metų laikotarpio pabaigos Komisija 
parengia naudojimosi deleguotaisiais 
įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji 
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.


