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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl konkrečių 
priemonių, kuriomis siekiama sušvelninti Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą 
pasekmes žvejybos veiklai ir tos karinės agresijos keliamų rinkos trikdžių poveikį 
žvejybos ir akvakultūros produktų tiekimo grandinei, iš dalies keičiamas ir ištaisomas 
Reglamentas (ES) Nr. 508/2014
(COM(2022)0179 – C9-0149/2022 – 2022/0118(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2022)0179),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 
43 straipsnio 2 dalį ir 175 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą 
Parlamentui (C9-0149/2022),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A9-0182/2022),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkei perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

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 

(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 
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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 
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;

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 
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) 
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) 
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 
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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 
saugumui. Toks laikinas veiklos 
nutraukimas turėtų galioti nuo 2022 m. 
vasario 24 d., t. y. nuo Rusijos karinės 
agresijos prieš Ukrainą pradžios;

(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 
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)
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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;

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
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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, 
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.

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

Svarstomu Komisijos pasiūlymu (COM(2022)0179) siekiama reaguoti į Rusijos invaziją į 
Ukrainą 2022 m. vasario 24 d. Juo iš dalies keičiamos kelios Reglamento Nr. 508/2014 dėl 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) nuostatos, kad valstybės narės galėtų 
priimti priemones Rusijos karinės agresijos, dėl kurios tiesiogiai nutrūko žvejybos veikla 
(Juodojoje jūroje), padariniams sušvelninti. Agresija taip pat sukėlė daug platesnio masto 
rinkos sutrikdymų žuvininkystės ir akvakultūros produktų tiekimo srityje ir prisidėjo prie 
energijos, žaliavų ir žuvų pašarų kainų didėjimo. Todėl pasiūlymu valstybėms narėms 
leidžiama likusias 2014–2020 m. programavimo laikotarpio EJRŽF išlaidas panaudoti Rusijos 
karinės agresijos padariniams šalinti. Tačiau reikėtų pažymėti, kad ne visos valstybės narės 
vis dar turi EJRŽF finansavimą; daugelis jau išleido joms skirtas lėšas. Tos valstybės narės, 
kurios vis dar turi EJRŽF lėšų, turi jas išleisti iki 2023 m. pabaigos.

Komisijos pasiūlyme pateikiamos šios priemonės:

• Finansinė kompensacija, kai karas kelia pavojų žvejybos operacijų saugumui ir lemia 
žvejybos veiklos nutraukimą. Šiai kompensacijai netaikoma nei EJRŽF reglamento 25 
straipsnio 3 dalyje nustatyta finansinė viršutinė riba (kuri yra 6 000 EUR), nei to 
reglamento 33 straipsnio 2 dalyje nustatytas ilgiausias 6 mėnesių laikotarpis. Jai 
taikoma bendro finansavimo norma yra 75 proc. reikalavimus atitinkančių viešųjų 
išlaidų.

• Finansinė kompensacija pripažintoms gamintojų organizacijoms (GO) arba GO 
asociacijoms (GOA), kurios sandėliuoja žvejybos arba akvakultūros produktus pagal 
Reglamente (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų 
rinkų organizavimo (BRO) nustatytą sandėliavimo sistemą.

• Finansinė kompensacija žvejybos ir akvakultūros sektoriaus veiklos vykdytojams už 
negautas pajamas ir papildomas išlaidas, kurias jie patyrė dėl Rusijos karinės agresijos 
keliamų rinkos trikdžių ir jos poveikio žvejybos ir akvakultūros produktų tiekimo 
grandinei.

Komisijos pasiūlymu papildomos panašios priemonės, kurias ji suteikė valstybėms narėms 
pagal dabartinį 2021–2027 m. Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondą 
(EJRŽAF). 2022 m. kovo 25 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2022/500 
nustatoma, kad invazija į Ukrainą yra ypatingas įvykis, labai trikdantis rinkas, taigi 
valstybėms narėms leidžiama pasinaudoti pagal EJRŽAF numatytas paramos krizės 
sąlygomis priemones.

Kitas Komisijos atsako į Rusijos invazijos socialines ir ekonomines pasekmes elementas yra 
laikinoji sistema krizės sąlygomis, pagal kurią valstybės narės gali pasinaudoti valstybės 
pagalbos taisyklėse numatytu lankstumu, kad paremtų visus ekonomikos sektorius Rusijos 
invazijos į Ukrainą sąlygomis. Valstybės narės galės sukurti sistemas, pagal kurias nuo krizės 
nukentėjusioms įmonėms, veikiančioms žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuose, būtų 
teikiama valstybės pagalba.

Todėl šis svarstomas pasiūlymas, kuriuo iš dalies keičiamas EJRŽF, turėtų būti laikomas 
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valstybėms narėms suteikiamų priemonių rinkinio dalimi, kad jos galėtų spręsti socialines ir 
ekonomines problemas, kurios daro poveikį žuvininkystės ir akvakultūros sektoriams dėl 
Rusijos invazijos į Ukrainą.

Pranešėjo pozicija

Pranešėjas mano, kad žuvininkystės ir akvakultūros sektoriai yra labai svarbūs Europos 
Sąjungoje, todėl būtina skubiai užtikrinti, kad kova su neigiamu karo Ukrainoje poveikiu būtų 
įtraukta į Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) tikslus.

Iš tiesų, remiantis Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto (ŽMTEK) 
2021 m. metinėje ekonominėje ataskaitoje dėl ES žvejybos laivyno (STECF 21-08) pateiktais 
duomenimis, vien 2019 m. ES žvejybos laivyną sudarė iš viso 73 983 laivai, jame tiesiogiai 
dirbo 129 540 žvejų, ir tokiose šalyse kaip Ispanija tai sudarė apie ketvirtadalį viso užimtumo.

Akvakultūros sektoriuje dirba apie 75 000 žmonių, įskaitant darbą ne visą darbo laiką ir darbą 
visą darbo laiką jūrinėje ir gėlavandenėje akvakultūroje, o perdirbimo pramonę sudaro apie 
3 500 įmonių.

Pranešėjas pabrėžia, kad ES yra penkta pagal dydį gamintoja pasaulyje, kuriai tenka apie 
3,3 proc. žuvininkystės ir akvakultūros sektorių produkcijos, iš kurios 80 proc. pagaminama 
žuvininkystės ir 20 proc. – akvakultūros sektoriuose. Todėl daugelyje valstybių narių 
akvakultūra yra svarbi papildoma veikla, kurios gamybos apimtis sudaro apie 1,3 mln. tonų, o 
vertė viršija 5 mlrd. EUR.

Pranešėjas supranta, kad karas Ukrainoje lėmė laikiną žvejybos veiklos nutraukimą ir tai 
turėjo neigiamą poveikį įvairiems sektoriams – nuo sandėliavimo iki perdirbimo. Tačiau jis 
pabrėžia, kad žvejybos ir akvakultūros sektoriuose rimtos konflikto pasekmės apima atvejus, 
kai žvejybos veikla nenutraukta, bet jai gresia pavojus, nes verslininkams, laivų savininkams 
ir žvejams tenka pakelti netikėtai padidėjusią infliaciją ir padidėjusias kuro, energijos, 
transporto ir žaliavų kainas.

Šiuo klausimu jis pažymi, kad, pvz., tokie produktai kaip skystasis deguonis yra būtini 
akvakultūrai, kad kuro kainos yra didesnės už žvejybos veiklos vykdytojų pelningumo ribą ir 
kad dėl jūrinio kuro trūkumo ES uostuose lieka daug laivų. Be to, stinga pakankamų 
alternatyvų tokių rūšių žuvims kaip aliaskinė rudagalvė menkė ir Rusijos menkė, o konservų 
pramonei kyla didelių sunkumų dėl aliejaus trūkumo.

Todėl pranešėjas mano, kad, kaip ir kitose ekonomikos srityse, ES turi imtis veiksmų, kad kuo 
labiau sumažintų šį poveikį ir užtikrintų įmonių ir darbo vietų išlikimą.

Pranešėjas taip pat įspėja, kad tikėtinas karo užsitęsimas kartu su būtinų Vakarų šalių 
ekonominių sankcijų prieš Rusiją sugriežtinimu ir Rusijos atsakomaisiais veiksmais 
neabejotinai dar labiau sustiprins ekonomikos krizę, o tai turės tiesioginių pasekmių 
užimtumui ir ekonomikos augimui žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuose.
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