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PAKEITIMAI 001-008 
pateikta Žuvininkystės komitetas

Pranešimas
Nuno Melo A9-0182/2022
Rusijos invazija į Ukrainą: Krizės priemonės žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuose

Pasiūlymas dėl reglamento (COM(2022)0179 – C9-0149/2022 – 2022/0118(COD))

_____________________________________________________________

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) todėl Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondas (EJRŽF), įsteigtas 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(ES) Nr. 508/20143, turėtų galėti remti 
konkrečias priemones, kuriomis siekiama 
sušvelninti Rusijos karinės agresijos prieš 
Ukrainą keliamų rinkos trikdžių poveikį 
žvejybos ir akvakultūros produktų tiekimo 
grandinei. Tos priemonės turėtų apimti 
finansines kompensacijas pripažintoms 
gamintojų organizacijoms ir gamintojų 
organizacijų asociacijoms, kurios pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES) Nr. 1379/20134 30 ir 31 straipsnius 
sandėliuoja žvejybos ar akvakultūros 
produktus, ir finansines kompensacijas 
žvejybos ir akvakultūros sektoriaus veiklos 
vykdytojams už prarastas pajamas ir 
papildomas išlaidas, kurias jie patyrė dėl 
Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą 
keliamų rinkos trikdžių ir jos poveikio 
žvejybos ir akvakultūros produktų tiekimo 

(2) todėl Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondas (EJRŽF), įsteigtas 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(ES) Nr. 508/20143, turėtų galėti remti 
konkrečias priemones, kuriomis siekiama 
sušvelninti Rusijos karinės agresijos prieš 
Ukrainą keliamų rinkos trikdžių poveikį 
žvejybos ir akvakultūros produktų tiekimo 
grandinei. Tos priemonės turėtų apimti 
finansines kompensacijas pripažintoms 
gamintojų organizacijoms ir gamintojų 
organizacijų asociacijoms, kurios pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES) Nr. 1379/20134 30 ir 31 straipsnius 
sandėliuoja žvejybos ar akvakultūros 
produktus, ir finansines kompensacijas 
žvejybos ir akvakultūros sektoriaus, 
įskaitant perdirbimo sektorių, veiklos 
vykdytojams už prarastas pajamas ir 
papildomas išlaidas, kurias jie patyrė dėl 
Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą 
keliamų rinkos trikdžių ir jos poveikio 
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grandinei. Pagal tas priemones remiamų 
veiksmų išlaidos turėtų būti laikomos 
tinkamomis finansuoti nuo 2022 m. vasario 
24 d., t. y. nuo Rusijos karinės agresijos 
prieš Ukrainą pradžios;

žvejybos ir akvakultūros produktų tiekimo 
grandinei. Pagal tas priemones remiamų 
veiksmų išlaidos turėtų būti laikomos 
tinkamomis finansuoti nuo 2022 m. vasario 
24 d., t. y. nuo Rusijos karinės agresijos 
prieš Ukrainą pradžios;

__________________ __________________
3 2014 m. gegužės 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami 
Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, 
(EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 
bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1255/2011 (OL L 149, 2014 5 20, p. 1).

3 2014 m. gegužės 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami 
Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, 
(EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 
bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1255/2011 (OL L 149, 2014 5 20, p. 1).

4 2013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir 
akvakultūros produktų rinkų organizavimo, 
kuriuo iš dalies keičiami Tarybos 
reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) 
Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 104/2000 (OL L 354, 
2013 12 28, p. 1).

4 2013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir 
akvakultūros produktų rinkų organizavimo, 
kuriuo iš dalies keičiami Tarybos 
reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) 
Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 104/2000 (OL L 354, 
2013 12 28, p. 1).

Pagrindimas

EJRŽF turi būti numatytos galimybės keisti veiksmų programas, susijusias su 48 straipsnyje 
nustatyta parama. Daugelis akvakultūros veiklos vykdytojų pateikė tvirtinti gamybinių 
investicijų planus (prieš invaziją) ir vykstant įgyvendinimo procesui bei dėl karo patyrė 
papildomų išlaidų (15–40 proc.). Daugeliui veiklos vykdytojų sunku padaryti patvirtintas 
gamybines investicijas iki galo, todėl sumažės EJRŽF lėšų panaudojimas.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) EJRŽF taip pat turėtų galėti remti 
finansinės kompensacijos už laikiną 
žvejybos veiklos nutraukimą teikimą tuo 
atveju, kai Rusijos karinė agresija prieš 
Ukrainą kelia grėsmę žvejybos veiklos 

(3) EJRŽF taip pat turėtų galėti remti 
finansinės kompensacijos už laikiną 
žvejybos veiklos nutraukimą teikimą tuo 
atveju, kai Rusijos karinė agresija prieš 
Ukrainą kelia grėsmę žvejybos veiklos 
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saugumui. Toks laikinas veiklos 
nutraukimas turėtų galioti nuo 2022 m. 
vasario 24 d., t. y. nuo Rusijos karinės 
agresijos prieš Ukrainą pradžios;

saugumui arba kai dėl tos karinės 
agresijos poveikio kenkiama žvejybos 
operacijų ekonominiam gyvybingumui. 
Toks laikinas veiklos nutraukimas turėtų 
galioti nuo 2022 m. vasario 24 d., t. y. nuo 
Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą 
pradžios;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) atsižvelgiant į dideles socialines ir 
ekonomines Rusijos karinės agresijos 
prieš Ukrainą keliamų rinkos trikdžių 
pasekmes žvejybos ir akvakultūros 
produktų tiekimo grandinei, turėtų būti 
galima remti laikiną žvejybos veiklos 
nutraukimą dėl Rusijos karinės agresijos 
prieš Ukrainą, nustatant didžiausią bendro 
finansavimo normą – 75 proc. tinkamų 
finansuoti viešųjų išlaidų;

(4) abi šias priemones turėtų būti galima 
remti nustatant didžiausią bendro 
finansavimo normą – 75 proc. tinkamų 
finansuoti viešųjų išlaidų;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Kadangi šio reglamento tikslo – 
sušvelninti Rusijos karinės agresijos prieš 
Ukrainą poveikį žvejybos ir akvakultūros 
sektoriui – valstybės narės negali deramai 
pasiekti, o dėl siūlomų veiksmų masto ir 
poveikio šis tikslas gali būti geriau 
pasiektas Sąjungos lygmeniu, Sąjunga 
gali patvirtinti priemones laikydamasi 
Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 
5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo 
principo. Pagal tame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą šiuo reglamentu 
neviršijama to, kas būtina nurodytam 
tikslui pasiekti;
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 508/2014
33 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) kai žvejybos veikla laikinai 
nutraukiama dėl COVID-19 protrūkio nuo 
2020 m. vasario 1 d. iki gruodžio 31 d., 
įskaitant tuos atvejus, kai ją nutraukia 
laivai, vykdantys veiklą pagal tausios 
žvejybos partnerystės susitarimą, arba nuo 
2022 m. vasario 24 d. dėl Rusijos karinės 
agresijos prieš Ukrainą, kuri kelia grėsmę 
žvejybos veiklos saugumui.

d) kai žvejybos veikla laikinai 
nutraukiama dėl COVID-19 protrūkio nuo 
2020 m. vasario 1 d. iki gruodžio 31 d., 
įskaitant tuos atvejus, kai ją nutraukia 
laivai, vykdantys veiklą pagal tausios 
žvejybos partnerystės susitarimą, arba nuo 
2022 m. vasario 24 d. dėl Rusijos karinės 
agresijos prieš Ukrainą, kuri kelia grėsmę 
žvejybos veiklos saugumui arba kenkia 
žvejybos operacijų ekonominiam 
gyvybingumui.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto įžanginė dalis
Reglamentas (ES) Nr. 508/2014
33 straipsnio 1 dalies d punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 33 straipsnio 1 dalies d punkto antra 
pastraipa pakeičiama taip:

Išbraukta.

Pakeitimas7

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 508/2014
33 straipsnio 1 dalies d punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 
65 straipsnio 9 dalies antros pastraipos ir 
nukrypstant nuo jos pirmos pastraipos, 

Laikantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 
65 straipsnio 9 dalies antros pastraipos ir 
nukrypstant nuo jos pirmos pastraipos, 
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pagal šios dalies pirmos pastraipos d 
punktą remiamų veiksmų išlaidos laikomos 
tinkamomis finansuoti nuo 2020 m. vasario 
1 d., jei jos susidarė dėl COVID-19 
protrūkio, arba nuo 2022 m. vasario 24 d., 
jei jos susidarė dėl Rusijos karinės 
agresijos prieš Ukrainą, kuri kelia grėsmę 
žvejybos veiklos saugumui.

pagal šios dalies pirmos pastraipos d 
punktą remiamų veiksmų išlaidos laikomos 
tinkamomis finansuoti nuo 2020 m. vasario 
1 d., jei jos susidarė dėl COVID-19 
protrūkio, arba nuo 2022 m. vasario 24 d., 
jei jos susidarė dėl Rusijos karinės 
agresijos prieš Ukrainą, kuri kelia grėsmę 
žvejybos veiklos saugumui arba kenkia 
žvejybos operacijų ekonominiam 
gyvybingumui.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 508/2014
44 straipsnio 4 a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. EJRŽF 33 straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis gali skirti paramą priemonėms 
dėl laikino žvejybos veiklos nutraukimo, 
kurį sukėlė COVID-19 protrūkis arba 
Rusijos karinė agresija prieš Ukrainą, kuri 
kelia grėsmę žvejybos veiklos saugumui, 
kaip numatyta 33 straipsnio 1 dalies d 
punkte.

4a. EJRŽF 33 straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis gali skirti paramą priemonėms 
dėl laikino žvejybos veiklos nutraukimo, 
kurį sukėlė COVID-19 protrūkis arba 
Rusijos karinė agresija prieš Ukrainą, kuri 
kelia grėsmę žvejybos veiklos saugumui 
arba kenkia žvejybos operacijų 
ekonominiam gyvybingumui, kaip 
numatyta 33 straipsnio 1 dalies d punkte.


