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TRUMPAS PAGRINDIMAS 

Techninės priemonės yra taisyklės, kurios reglamentuoja, kaip, kur ir kada žvejams galima 

žvejoti, ir atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant, kad žvejyba būtų vykdoma tausiai aplinkos 

požiūriu. Kadangi nepaprastai daug žuvų išteklių Europos vandenyse ir toliau yra 

peržvejojami, o priegaudos ir sužvejojamų netikslinių rūšių žuvų procentinė dalis dažnai labai 

didelė nepaisant kuo didžiausių pastangų reaguoti į šias problemas ir keisti reguliavimą, aišku, 

kad dabartinė reguliavimo techninėmis priemonėmis sistema nepakankamai efektyvi. Ypač 

dėl to, kad priimtas naujas bendros žuvininkystės politikos (BŽP) pagrindinis reglamentas, 

šiuo metu nepaprastai svarbu, kad techninių priemonių sistema būtų pakoreguota taip, kad 

būtų pasiekti BŽP nustatyti tikslai. Be to, siekiant užtikrinti tausų mūsų žvejybos išteklių 

naudojimą ir apsaugoti pažeidžiamas rūšis ir buveines, naujos techninės priemonės turi atitikti 

Sąjungos aplinkos teisės aktus ir įsipareigojimus. 

Komisijos pasiūlymas yra žingsnis teisinga kryptimi. Siekiant sėkmingesnių rezultatų ateityje, 

žvejybą reikia valdyti iniciatyviai, bendradarbiaujant su žvejais ir visais kitais 

suinteresuotaisiais subjektais. Techninių priemonių regionalizavimas, nustačius teisingą 

sistemą ir užtikrinus, kad regionalizavimas atitiktų bendrus uždavinius ir tikslus įvykdyti 

dabartinio ar platesnio masto Sąjungos aplinkosaugos įsipareigojimus, sudaro sąlygas tokiam 

geresniam valdymui. Kad būtų visiškai aišku, jog regionalizavimo procesas turi vykti 

atsižvelgiant į esamus uždavinius, visų pirma su Paukščių direktyva ir Buveinių direktyva 

(direktyvos 92/43/EEB ir 2009/147/EB) susijusios nuostatos turėtų būti aiškiau įtrauktos ir 

integruotos į visą tekstą. 

Be to, kai kuriais Komisijos pasiūlymo aspektais taip pat reikėtų geresnių formuluočių 

siekiant geriau užtikrinti, kad naujas požiūris duotų rezultatų, nes naujos techninės priemonės 

taip pat turi atitikti kitus Sąjungos žvejybos ir aplinkosaugos valdymo principus. Pirma, 

žuvininkystės politika turi būti pagrįsta moksliniais duomenimis: sprendimai dėl mūsų bendrų 

gamtos išteklių valdymo turi būti pagrįsti kuo tikslesniais duomenimis, patikimiausiomis 

turimomis mokslinėmis rekomendacijomis, kurios turi būti viešos ir peržiūrimos, o tais 

atvejais, kai duomenys nepatikimi arba mokslinės rekomendacijos nepateikia galutinių 

išvadų, turi būti laikomasi atsargumo principo. Antra, ypač atsižvelgiant į tai, kad pereinama 

prie rezultatais grindžiamo žvejybos valdymo, pasiūlyme nustatytos įgyvendinimo, stebėjimo 

ir vykdymo užtikrinimo nuostatos turi atitikti keliamus tikslus. Valstybės narės taip pat turėtų 

taikyti naują sistemą ir laikytis iniciatyvaus, suinteresuotuosius subjektus įtraukiančio 

reguliavimo požiūrio, siekdamos puoselėti įstatymų laikymosi kultūrą. 

Žvelgiant iš aplinkosaugos perspektyvos, pagrindinis naujų techninių priemonių sistemos 

vaidmuo turėtų būti siekis užtikrinti teisingus techninių priemonių pradinius principus ir 

teisingas sąlygas, kuriomis turėtų vykti regionalizavimas. Aišku, kad sistema turi sugebėti 

greitai reaguoti tais atvejais, kai duomenys ar mokslinės rekomendacijos rodo, jog sistema 

veikia nepakankamai efektyviai. Naujomis techninėmis priemonėmis turėtų būti ne tik 

siekiama naujų tikslų, bet ir užtikrinama, kad būtų pasiekti jau nustatyti tikslai; jeigu tie tikslai 

nebus pasiekti, tai reikš, kad pasirinktos neteisingos techninės priemonės. 

PAKEITIMAI 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės 
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komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus: 

Pakeitimas   1 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (2a) būtina supaprastinti esamas 

taisykles, kad veiklos vykdytojai, 

nacionalinės valdžios institucijos ir 

suinteresuotieji subjektai jas geriau 

suprastų ir priimtų. Turėtų būti 

skatinamas sektoriaus dalyvavimas 

sprendimų priėmimo procese. Turėtų būti 

skiriamas dėmesys tam, kad nebūtų 

švelninami išsaugojimo ir tvarumo 

standartai; 

 

Pakeitimas   2 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) techninės priemonės, jeigu 

tinkama, turėtų būti taikomos mėgėjų 

žvejybai, kuri gali turėti didelį poveikį 

žuvų ir jūrinių bestuburių ištekliams; 

(6) techninės priemonės turėtų būti 

taikomos mėgėjų žvejybai, kuri gali turėti 

didelį poveikį jūros aplinkai, žuvų ir kitų 

gyvūnų rūšių ištekliams; 

 

Pakeitimas   3 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (8a) visų žvejybos ir žvejybos įrankių 

rūšių sektoriuose reikėtų visapusiškai 

spręsti saugomų rūšių gyvūnų atsitiktinio 

sugavimo ir žudymo problemą 

atsižvelgiant į griežtą apsaugą, kuri jiems 

suteikiama pagal Tarybos direktyvą 

92/43/EEB, didžiulį jų pažeidžiamumą ir 

įsipareigojimą iki 2020 m. pasiekti gerą 
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aplinkos būklę; 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) techninių priemonių 

veiksmingumui įvertinti turėtų būti 

nustatyti su nepageidaujamo laimikio 

dydžiu, pažeidžiamų rūšių gyvūnų 

priegaudos dydžiu ir neigiamo žvejybos 

poveikio jūros dugno buveinėms mastu 

susiję uždaviniai, kurie atitiktų BŽP, 

Sąjungos aplinkos apsaugos teisės aktų 

(visų pirma Tarybos direktyvos 92/43/EEB 

ir Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvos 2000/60/EB21) ir tarptautinės 

geriausios praktikos tikslus; 

(9) techninių priemonių 

veiksmingumui įvertinti turėtų būti 

nustatyti su nepageidaujamo laimikio 

dydžiu, pažeidžiamų rūšių gyvūnų 

priegaudos dydžiu ir neigiamo žvejybos 

poveikio jūros dugno buveinėms mastu 

susiję uždaviniai, kurie atitiktų BŽP, 

Sąjungos aplinkos apsaugos teisės aktų 

(visų pirma Tarybos direktyvos 

92/43/EEB, Direktyvos 2009/147/EB ir 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 

2000/60/EB21) ir tarptautinės geriausios 

praktikos tikslus; 

__________________ __________________ 

21 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, 

nustatanti Bendrijos veiksmų vandens 

politikos srityje pagrindus (OL L 327, 

2000 12 22, p. 1). 

21 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, 

nustatanti Bendrijos veiksmų vandens 

politikos srityje pagrindus (OL L 327, 

2000 12 22, p. 1). 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(15) netgi ribota tam tikrų retų rūšių 

žuvų, pvz., tam tikrų rūšių ryklių ir 

rombinių rajožuvių, žvejybos veikla galėtų 

kelti rimtą pavojų jų išsaugojimui. 

Tokioms rūšims apsaugoti reikėtų nustatyti 

bendrą jų žvejybos draudimą; 

(15) netgi ribota tam tikrų rūšių, kurios 

yra retos arba kurioms dėl jų biologinių 

ypatybių pernelyg intensyvus išteklių 

naudojimas kelia ypač didelį pavojų, žuvų, 

pvz., tam tikrų rūšių ryklių ir rombinių 

rajožuvių, žvejybos veikla galėtų kelti 

rimtą pavojų jų išsaugojimui. Tokioms 

rūšims apsaugoti reikėtų nustatyti bendrą jų 

žvejybos draudimą; 
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Pakeitimas   6 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(22) geriausios žuvies atrinkimo ir žuvų 

paleidimo praktika turėtų būti uždrausta, 

išskyrus tuos atvejus, kai nustatomos 

įpareigojimo iškrauti visą laimikį taikymo 

išimtys; 

(22) Geriausios žuvies atrinkimo ir žuvų 

paleidimo praktika turėtų būti uždrausta. 

Žuvis paleisti gali būti leidžiama tik tais 

atvejais, kai nustatomos įpareigojimo 

iškrauti visą laimikį taikymo išimtys, ir tik 

tada, kai kartu su išimtimis nustatomi 

duomenų rinkimo reikalavimai; 

Pagrindimas 

Slipping is a method to handle fish prior to hauling it on board, meaning that the sorting 

takes place already in the water. It is therefore in line with the intention of exemptions from 

the landing obligation in cases where high survivability rates have been proven. High-

grading is an economic choice for discarding low priced fish already on board. This practice 

may have tremendous effects on the different species according to their survival capacities, 

e.g.nephrops with survival rates are above 90% vs other species such as sole. Therefore a 

different approach shall be taken concerning these 2 practices 

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(24) jeigu nėra nustatyta regioninio 

lygmens techninių priemonių, turėtų būti 

taikomi apibrėžti pirminiai standartai. Šie 

pirminiai standartai turėtų būti nustatomi 

pagal esamas technines priemones, 

atsižvelgiant į STECF rekomendacijas ir 

suinteresuotųjų subjektų nuomones. 

Siekiant mažinti jūrų žinduolių ir jūrų 

paukščių priegaudą tam tikruose rajonuose, 

pirminiai standartai turėtų apimti 

pagrindinius velkamųjų žvejybos įrankių ir 

pasyviųjų tinklų tinklinio audeklo akių 

dydžius, mažiausius išteklių išsaugojimą 

užtikrinančius orientacinius dydžius, 

rajonus, kuriuose žvejyba draudžiama arba 

(24) jeigu nėra nustatyta regioninio 

lygmens techninių priemonių, turėtų būti 

taikomi apibrėžti pirminiai standartai. Šie 

pirminiai standartai turėtų būti nustatomi 

pagal esamas technines priemones, 

atsižvelgiant į STECF rekomendacijas ir 

suinteresuotųjų subjektų nuomones. 

Siekiant mažinti ir, jeigu įmanoma, 

panaikinti jūrų žinduolių ir jūrų paukščių 

priegaudą tam tikruose rajonuose, pirminiai 

standartai turėtų apimti pagrindinius 

velkamųjų žvejybos įrankių ir pasyviųjų 

tinklų tinklinio audeklo akių dydžius, 

mažiausius išteklių išsaugojimą 

užtikrinančius orientacinius dydžius, 
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ribojama, gamtos išsaugojimo priemones ir 

visas kitas konkretiems regionams šiuo 

metu taikomas priemones, kurių tebereikia, 

kad išsaugojimo tikslai būtų toliau 

įgyvendinami, kol, vykdant 

regionalizavimo procesą, bus nustatytos 

naujos priemonės; 

rajonus, kuriuose žvejyba draudžiama arba 

ribojama, gamtos išsaugojimo priemones ir 

visas kitas konkretiems regionams šiuo 

metu taikomas priemones, kurių tebereikia, 

kad išsaugojimo tikslai būtų toliau 

įgyvendinami, kol, vykdant 

regionalizavimo procesą, bus nustatytos 

naujos priemonės; 

 

Pakeitimas   8 

Pasiūlymas dėl reglamento 

25 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(25) valstybės narės kartu su 

suinteresuotaisiais subjektais gali rengti 

bendras rekomendacijas dėl atitinkamų 

techninių priemonių, kuriomis, vykdant 

pagal BŽP nustatytą regionalizavimo 

procesą, nukrypstama nuo pirminių 

standartų; 

(25) valstybės narės kartu su 

suinteresuotaisiais subjektais, vykdydamos 

pagal BŽP nustatytą regionalizavimo 

procesą, net jeigu ir nėra daugiamečio 

plano, turėtų parengti bendras 

rekomendacijas dėl atitinkamų techninių 

priemonių; 

 

Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl reglamento 

26 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(26) pagal išteklių naudojimo modelius 

ir pažeidžiamų rūšių bei buveinių apsaugą 

tokios regioninės techninės priemonės 
turėtų būti bent lygiavertės pirminiams 

standartams; 

(26) tokiomis regioninėmis techninėmis 

priemonėmis turėtų būti siekiama didelio 

aplinkosauginio tvarumo ir pagal išteklių 

naudojimo modelius ir pažeidžiamų rūšių 

bei buveinių apsaugą jos turėtų būti bent 

lygiavertės pirminiams standartams. 

Priimamos regioninės techninės 

priemonės turėtų būti grindžiamos 

patikimiausiomis turimomis mokslinėmis 

rekomendacijomis; 

 

Pakeitimas   10 

Pasiūlymas dėl reglamento 

26 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (26a) regionalizavimas turėtų būti 

taikomas kaip priemonė, siekiant skatinti 

dalyvauti visus suinteresuotuosius 

subjektus, įskaitant NVO, suteikti žvejams 

galių ir juos įtraukti, kad jie galėtų 

glaudžiai bendradarbiauti su valstybėmis 

narėmis, patariamosiomis tarybomis ir 

mokslininkais, siekiant sukurti pritaikytas 

priemones, kurias įgyvendinant būtų 

atsižvelgta į kiekvieno žvejybos rajono 

ypatumus ir išsaugota jų aplinkos būklė; 

 

Pakeitimas   11 

Pasiūlymas dėl reglamento 

26 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (26b) valstybių narių regioninių grupių 

sprendimai vykdant regionalizavimą 

turėtų atitikti tokius pačius demokratinės 

priežiūros standartus kaip atitinkamose 

valstybėse narėse taikomi standartai; 

 

Pakeitimas   12 

Pasiūlymas dėl reglamento 

27 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (27a) jeigu tiesioginių valdymo interesų 

turi tik viena valstybė narė, 

pasikonsultavus su atitinkamomis 

patariamosiomis tarybomis, galima 

pateikti individualių techninių priemonių 

pasiūlymus, siekiant pakoreguoti esamas 

išsaugojimo priemones; 

 

Pakeitimas   13 

Pasiūlymas dėl reglamento 
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28 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(28) rengdamos bendras rekomendacijas 

daugiamečiuose planuose nustatyti 

pagrindiniams tinklinio audeklo akių 

dydžiams alternatyvius žvejybos įrankius, 

kuriais užtikrinamas selektyvumas pagal 

dydį ir rūšį, valstybių narių regioninės 

grupės turėtų užtikrinti, kad tokių žvejybos 

įrankių selektyvumo modeliai būtų bent 

panašūs į pagrindinių žvejybos įrankių 

selektyvumo modelius arba tobulesni už 

juos; 

(28) rengdamos bendras rekomendacijas 

nustatyti pagrindiniams tinklinio audeklo 

akių dydžiams alternatyvius žvejybos 

įrankius, kuriais užtikrinamas 

selektyvumas pagal dydį ir rūšį, valstybių 

narių regioninės grupės turėtų užtikrinti, 

kad tokių žvejybos įrankių selektyvumo 

modeliai būtų bent panašūs į pagrindinių 

žvejybos įrankių selektyvumo modelius 

arba tobulesni už juos; 

 

Pakeitimas   14 

Pasiūlymas dėl reglamento 

29 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(29) rengdamos bendras rekomendacijas 

daugiamečiuose planuose iš dalies keisti 

arba nustatyti naujus rajonus, kuriuose 

žvejyba draudžiama arba apribota, žuvų 

jauniklių ir neršiančių žuvų santalkoms 

apsaugoti, valstybių narių regioninės 

grupės savo bendrose rekomendacijose 

turėtų apibrėžti žvejybos įrankių 

specifikacijas, žvejybos draudimo mastą ir 

trukmę, žvejybos įrankių naudojimo 

apribojimus ir kontrolės bei stebėsenos 

priemones; 

(29) rengdamos bendras rekomendacijas 

iš dalies keisti arba nustatyti naujus 

rajonus, kuriuose žvejyba draudžiama arba 

apribota, žuvų jauniklių ir neršiančių žuvų 

santalkoms apsaugoti, valstybių narių 

regioninės grupės savo bendrose 

rekomendacijose turėtų apibrėžti žvejybos 

įrankių specifikacijas, žvejybos draudimo 

mastą ir trukmę, žvejybos įrankių 

naudojimo apribojimus ir kontrolės bei 

stebėsenos priemones; 

 

Pakeitimas 15 

Pasiūlymas dėl reglamento 

30 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(30) rengdamos bendras rekomendacijas 

daugiamečiuose planuose iš dalies keisti 

arba nustatyti mažiausius išteklių 

išsaugojimą užtikrinančius orientacinius 

(30) rengdamos bendras rekomendacijas 

iš dalies keisti arba nustatyti mažiausius 

išteklių išsaugojimą užtikrinančius 

orientacinius dydžius, valstybių narių 
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dydžius, valstybių narių regioninės grupės 

turėtų užtikrinti, kad nebūtų trukdoma 

siekti BŽP tikslų, tuo tikslu užtikrindamos, 

kad būtų laikomasi jūrų gyvūnų jauniklių 

apsaugos reikalavimų, o rinkoje nebūtų 

iškraipoma konkurencija ir nebūtų sukurta 

mažesnio nei mažiausio išteklių 

išsaugojimą užtikrinančio orientacinio 

dydžio žuvų rinka; 

regioninės grupės turėtų užtikrinti, kad 

būtų pasiekti BŽP tikslai, tuo tikslu 

užtikrindamos, kad būtų laikomasi jūrų 

gyvūnų jauniklių apsaugos reikalavimų, o 

rinkoje nebūtų iškraipoma konkurencija ir 

nebūtų sukurta mažesnio nei mažiausio 

išteklių išsaugojimą užtikrinančio 

orientacinio dydžio žuvų rinka; 

 

Pakeitimas 16 

Pasiūlymas dėl reglamento 

31 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(31) rengiant bendras rekomendacijas, 

turėtų būti suteikta galimybė nustatyti 

tikralaikius žvejybos draudimus ir 

reikalavimo plaukti į kitą žvejybos rajoną 

nuostatas kaip papildomą priemonę žuvų 

jauniklių ar neršiančių žuvų santalkoms 

apsaugoti. Tokių rajonų nustatymo ir 

panaikinimo sąlygos bei kontrolės ir 

stebėsenos priemonės turėtų būti apibrėžtos 

atitinkamose bendrose rekomendacijose; 

(31) rengiant bendras rekomendacijas, 

turėtų būti suteikta galimybė nustatyti 

tikralaikius žvejybos draudimus ir 

reikalavimo plaukti į kitą žvejybos rajoną 

nuostatas kaip papildomą priemonę žuvų 

jauniklių ar neršiančių žuvų santalkoms 

arba pažeidžiamoms rūšims apsaugoti. 

Tokių rajonų nustatymo ir panaikinimo 

sąlygos bei kontrolės ir stebėsenos 

priemonės turėtų būti apibrėžtos 

atitinkamose bendrose rekomendacijose; 

 

Pakeitimas 17 

Pasiūlymas dėl reglamento 

32 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(32) remiantis STECF deramai atliktu 

naujoviškų žvejybos įrankių poveikio 

moksliniu vertinimu, tokių naujoviškų 

įrankių, kaip antai tralo su elektros srovės 

impulsais, naudojimo arba jų naudojimo 

srities išplėtimo galimybė galėtų būti 

įtraukta į valstybių narių regioninių grupių 

bendras rekomendacijas. Naujoviškų 

žvejybos įrankių neturėtų būti leidžiama 

naudoti, jeigu iš mokslinio vertinimo 

matyti, kad juos naudojant bus daromas 

(32) remiantis STECF deramai atliktu 

naujoviškų žvejybos įrankių poveikio 

moksliniu vertinimu, tokių naujoviškų 

įrankių, kaip antai tralo su elektros srovės 

impulsais, naudojimo arba jų naudojimo 

srities išplėtimo galimybė galėtų būti 

įtraukta į valstybių narių regioninių grupių 

bendras rekomendacijas. Naujoviškų 

žvejybos įrankių neturėtų būti leidžiama 

naudoti, jeigu iš mokslinio vertinimo 

matyti, kad juos naudojant bus daromas 
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neigiamas poveikis pažeidžiamoms 

buveinėms ir netikslinėms rūšims; 

tiesioginis ar kumuliacinis neigiamas 

poveikis jūrų buveinėms, visų pirma 

pažeidžiamoms buveinėms, arba 

netikslinėms rūšims; 

 

Pakeitimas 18 

Pasiūlymas dėl reglamento 

33 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(33) pažeidžiamų rūšių priegaudai ir 

žvejybos įrankių poveikiui pažeidžiamoms 

buveinėms kuo labiau sumažinti valstybių 

narių regioninės grupės turėtų parengti 

papildomas priegaudos mažinimo 

priemones, kuriomis būtų mažinamas 

žvejybos poveikis pažeidžiamoms rūšims ir 

buveinėms. Tais atvejais, kai, remiantis 

moksliniais duomenimis, nustatoma didelė 

grėsmė tokių rūšių ir buveinių išsaugojimo 

būklei, valstybės narės turėtų nustatyti 

papildomus tam tikrų žvejybos įrankių 

konstrukcijos ir naudojimo apribojimus ar 

netgi įvesti visišką draudimą naudoti juos 

tame regione. Tokios nuostatos visų pirma 

galėtų būti taikomos dreifuojančiųjų tinklų 

naudojimui, dėl kurio tam tikruose 

rajonuose sugaunama daug banginių 

šeimos gyvūnų ir jūrų paukščių; 

(33) pažeidžiamų rūšių priegaudai ir 

žvejybos įrankių poveikiui pažeidžiamoms 

buveinėms kuo labiau sumažinti ir, jeigu 

įmanoma, panaikinti valstybių narių 

regioninės grupės turėtų parengti 

papildomas priegaudos mažinimo 

priemones, kuriomis būtų mažinamas 

žvejybos poveikis pažeidžiamoms rūšims ir 

buveinėms. Tais atvejais, kai, remiantis 

moksliniais duomenimis, nustatoma 

grėsmė tokių rūšių ir buveinių išsaugojimo 

būklei, valstybės narės turėtų nustatyti 

papildomus tam tikrų žvejybos įrankių 

konstrukcijos ir naudojimo apribojimus ar 

netgi įvesti visišką draudimą naudoti juos 

tame regione. Tokios nuostatos visų pirma 

galėtų būti taikomos dreifuojančiųjų tinklų 

naudojimui, dėl kurio tam tikruose 

rajonuose sugaunama daug banginių 

šeimos gyvūnų ir jūrų paukščių; 

 

Pakeitimas   19 

Pasiūlymas dėl reglamento 

38 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(38) Komisijai turėtų būti suteikti 

įgaliojimai pagal Sutarties 290 straipsnį 

priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų 

atnaujintas žuvų ir jūrinių bestuburių, kurių 

specializuotoji žvejyba draudžiama, sąrašas 

ir pažeidžiamų buveinių, kuriose žvejyba 

turėtų būti apribota, sąrašas, o pagal 

(38) Komisijai turėtų būti suteikti 

įgaliojimai pagal Sutarties 290 straipsnį 

priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų 

atnaujintas žuvų ir jūrinių bestuburių, kurių 

specializuotoji žvejyba draudžiama, sąrašas 

ir pažeidžiamų buveinių, kuriose žvejyba 

turėtų būti apribota, sąrašas, o pagal 
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daugiamečius planus, taip pat pagal 

laikinuosius žuvų išmetimo į jūrą 

mažinimo planus, būtų priimta techninių 

priemonių. Ypač svarbu, kad, atlikdama 

parengiamąjį darbą, Komisija tinkamai 

konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. 

Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį 

parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus, 

Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami 

dokumentai būtų vienu metu, laiku ir 

tinkamai perduodami Europos Parlamentui 

ir Tarybai; 

daugiamečius planus, taip pat pagal 

laikinuosius žuvų išmetimo į jūrą 

mažinimo planus, būtų priimta techninių 

priemonių. Ypač svarbu, kad atlikdama 

parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 

konsultuotųsi, be kita ko, su ekspertais ir 

remdamasi STECF vertinimu. Atlikdama 

su deleguotaisiais aktais susijusį 

parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus, 

Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami 

dokumentai būtų vienu metu, laiku ir 

tinkamai perduodami Europos Parlamentui 

ir Tarybai; 

Pagrindimas 

Visų techninių priemonių priėmimo sąlyga turėtų būti teigiamas Žuvininkystės mokslo, 

technikos ir ekonomikos komiteto (STECF) vertinimas.  Pagal BŽP šis komitetas yra tam, kad 

teiktų patikimas mokslines rekomendacijas. Todėl visas technines priemones turėtų įvertinti 

STECF, nes šių priemonių poveikis žvejybos rajonams arba netikslinėms rūšims gali būti 

nežinomas arba neištirtas. 

 

Pakeitimas   20 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Techninėmis priemonėmis, kurių 

paskirtis – padėti įgyvendinti bendrą 

žuvininkystės politiką (BŽP), prisidedama 

prie Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 

straipsnyje, visų pirma to straipsnio 2 ir 3 

dalyse bei 5 dalies a ir j punktuose, 

nustatytų BŽP tikslų įgyvendinimo. 

1. Techninėmis priemonėmis, kurių 

paskirtis – padėti įgyvendinti bendrą 

žuvininkystės politiką (BŽP), prisidedama 

prie Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 

straipsnyje, visų pirma to straipsnio 1, 2 ir 

3 dalyse bei 5 dalies a, i ir j punktuose, 

nustatytų BŽP tikslų įgyvendinimo. 

 

Pakeitimas 21 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 2 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) optimizuoti išteklių naudojimo 

metodus jūrų gyvūnų jauniklių ir 

neršiančių žuvų santalkoms apsaugoti; 

a) užtikrinti tvarius išteklių 

naudojimo metodus, kurie užtikrintų 

žvejybos išteklių išsaugojimą ir apsaugotų 
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saugotino dydžio ar amžiaus jūrų 

gyvūnus, ypač jauniklius ir neršiančių 

žuvų santalkas; 

 

Pakeitimas   22 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 2 dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) užtikrinti, kad būtų kuo labiau 

sumažinta ir, jeigu įmanoma, panaikinta 

Direktyvose 92/43/EEB ir 2009/147/EB 

nurodytų jūrų gyvūnų ir kitų pažeidžiamų 

rūšių gyvūnų žvejybos priegauda, taip 

užtikrinant, kad dėl jos nekiltų grėsmė šių 

rūšių išsaugojimo būklei; 

b) užtikrinti, kad būtų kuo labiau 

sumažinta ir, jeigu įmanoma, panaikinta 

Direktyvose 92/43/EEB ir 2009/147/EB 

nurodytų jūrų gyvūnų ir kitų pažeidžiamų 

rūšių gyvūnų žvejybos priegauda; 

 

Pakeitimas   23 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 2 dalies c punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) užtikrinti, kad būtų kuo labiau 

sumažintas ir, jeigu įmanoma, panaikintas 

ekologinis žvejybos poveikis jūrų 

buveinėms, taip užtikrinant, kad dėl jo 

nekiltų grėsmė šių buveinių išsaugojimo 

būklei; 

c) užtikrinti, kad būtų kuo labiau 

sumažintas ir, jeigu įmanoma, panaikintas 

ekologinis žvejybos poveikis jūrų 

buveinėms; 

 

Pakeitimas   24 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 da) užtikrinti, kad būtų įvykdyti 

Komisijos sprendimo 2010/477/ES priedo 

B dalyje nurodyti kriterijai, numatyti 1, 3, 

4 ir 6 deskriptoriams; 
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Pakeitimas 25 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Techninėmis priemonėmis 

siekiama įgyvendinti šiuos uždavinius: 

1. Techninėmis priemonėmis 

įgyvendinami šie uždaviniai: 

 

Pakeitimas   26 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) užtikrinti, kad sugautų mažesnio nei 

mažiausio išteklių išsaugojimą 

užtikrinančio orientacinio dydžio jūrų 

gyvūnų kiekiai neviršytų 5 proc. pagal 

Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 

straipsnio 2 dalį ir 15 straipsnį, 

a) užtikrinti, kad sugautų mažesnio nei 

mažiausio išteklių išsaugojimą 

užtikrinančio orientacinio dydžio jūrų 

gyvūnų kiekiai neviršytų kiekio, nustatyto 

bendrose valstybių narių regioninių 

grupių rekomendacijose, ir atitiktų 

laimikio išmetimo į jūrą mažinimo planus, 

nors turėtų būti atsižvelgiama ir į žuvų 

rūšių ir žvejybos įrankių kintamumą, 

 

Pakeitimas 27 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) užtikrinti, kad jūrų žinduolių, jūrų 

roplių, jūrų paukščių ir kitų ne 

komerciniams tikslams naudojamų rūšių 

gyvūnų priegauda neviršytų Sąjungos 

teisės aktuose ir tarptautiniuose 

susitarimuose nustatytų kiekių, 

b) užtikrinti, kad jūrų žinduolių, jūrų 

roplių, jūrų paukščių ir kitų ne 

komerciniams tikslams naudojamų rūšių 

gyvūnų priegauda neviršytų Sąjungos 

teisės aktuose ir tarptautiniuose 

susitarimuose nustatytų kiekių, siekiant 

palaipsniui panaikinti tokią priegaudą; 

 

Pakeitimas   28 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies c punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) užtikrinti, kad žvejybos veiklos 

ekologinis poveikis jūros dugno buveinėms 

nebūtų didesnis, nei būtina norint 

kiekviename jūrų regione ar paregionyje 

buveinės kokybės ir ploto, kuriame turi 

būti pasiektas reikiamas ekologinis 

poveikis, atžvilgiu užtikrinti pagal 

Direktyvą 2008/56/EB kiekvieno tipo 

buveinėje įvertintą gerą aplinkos būklę. 

c) užtikrinti, kad žvejybos veiklos 

ekologinis poveikis jūrų buveinėms, 

įskaitant pažeidžiamas jūros dugno 

buveines, būtų kuo mažesnis ir nebūtų 

didesnis nei būtina norint kiekviename jūrų 

regione ar paregionyje buveinės kokybės ir 

ploto, kuriame turi būti pasiektas reikiamas 

ekologinis poveikis, atžvilgiu užtikrinti 

pagal Direktyvą 2008/56/EB kiekvieno 

tipo buveinėje įvertintą gerą aplinkos 

būklę, siekiant užtikrinti, kad būtų 

įvykdyti Komisijos sprendimo 

2010/477/ES priedo B dalyje nurodyti 

kriterijai, numatyti 6 deskriptoriui; 

 

Pakeitimas   29 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ca) užtikrinti, kad nepageidaujamos 

žuvies priegauda būtų nuosekliai ir 

palaipsniui panaikinta, siekiant užtikrinti, 

kad būtų įvykdyti Komisijos sprendimo 

2010/477/ES priedo B dalyje nurodyti 

kriterijai, numatyti 1, 3 ir 4 

deskriptoriams; 

 

Pakeitimas 30 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1) išteklių naudojimo modelis – 

žvejybos intensyvumo pasiskirstymas 

pagal ištekliaus žuvų amžių; 

1) išteklių naudojimo modelis – 

žvejybos intensyvumo pasiskirstymas 

pagal ištekliaus žuvų amžių ir dydį; 

 

Pakeitimas   31 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 1 dalies 3 punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3) selektyvioji žvejyba – žvejybos 

metodas, kuriuo galima užtikrinti, kad, 

vykdant žvejybos operaciją, žuvys ar 

jūriniai bestuburiai būtų atrenkami ir 

gaudomi pagal dydį bei rūšį, būtų 

vengiama sugauti netikslinių rūšių gyvūnus 

arba kad jie būtų paleisti nesužaloti; 

3) selektyvioji žvejyba – žvejybos 

metodas, kuriuo galima užtikrinti, kad, 

vykdant žvejybos operaciją, žuvys ar 

jūriniai bestuburiai būtų atrenkami ir 

gaudomi pagal dydį bei rūšį, būtų 

vengiama sugauti netikslinių rūšių gyvūnus 

ir reglamentuojamų rūšių gyvūnų 

jauniklius arba kad jie būtų paleisti 

nesužaloti; 

 

Pakeitimas 32 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 1 dalies 6 a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6a) natūralios buveinės išsaugojimo 

būklė – natūralios buveinės išsaugojimo 

būklė, apibrėžta Direktyvos 92/43/EEB 1 

straipsnio e punkte; 

 

Pakeitimas   33 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 1 dalies 9 punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

9) mėgėjų žvejyba – nekomercinė jūrų 

gyvųjų vandens išteklių žvejybos veikla 

poilsio, turizmo arba sporto tikslais; 

9) mėgėjų žvejyba – nekomercinė jūrų 

gyvųjų biologinių išteklių žvejybos veikla 

poilsio, turizmo arba sporto tikslais; 

 

Pakeitimas 34 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 1 dalies 10 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

10) patariamoji taryba – pagal BŽP 10) patariamoji taryba – pagal BŽP 
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įsteigta suinteresuotųjų subjektų grupė, 

kurios tikslas – skatinti proporcingą 

atstovavimą visiems suinteresuotiesiems 

subjektams ir prisidėti prie BŽP tikslų 

įgyvendinimo; 

reglamento 43–45 straipsnius įsteigta 

suinteresuotųjų subjektų, kuriems 

atstovaujama pagal Reglamento (ES) 

Nr. 1380/2013 III priedo nuostatas, grupė, 

kurios tikslas – skatinti proporcingą 

atstovavimą visiems suinteresuotiesiems 

subjektams ir prisidėti prie BŽP tikslų 

įgyvendinimo; 

Pagrindimas 

Patariamųjų tarybų sudėtis turėtų atitikti atstovavimo proporcijas, nustatytas BŽP 

reglamente. 

 

Pakeitimas   35 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 1 dalies 42 punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

42) geriausios žuvies atrinkimas – 

mažaverčių žuvų, kurių atžvilgiu taikomi 

žvejybos apribojimai ir kurias buvo galima 

teisėtai iškrauti, išmetimas į jūrą siekiant 

užtikrinti kuo didesnę bendrąją ekonominę 

ar piniginę į uostą atplukdomų žuvų vertę; 

42) geriausios žuvies atrinkimas – 

mažaverčių žuvų, kurių atžvilgiu taikomi 

žvejybos apribojimai ir kurias buvo 

privaloma teisėtai iškrauti, išmetimas į jūrą 

siekiant užtikrinti kuo didesnę bendrąją 

ekonominę ar piniginę į uostą atplukdomų 

žuvų vertę; 

Pagrindimas 

Taikant geriausių žuvų atrankos praktiką, jų išmetimas į jūrą yra ekonominis pasirinkimas, 

kuris dažnai turi didžiulį poveikį kai kurioms rūšims, nes išgyvenimo koeficientas skiriasi 

priklausomai nuo rūšių ir buvimo laive laiko. Reglamentuojant šią praktiką turėtų būti 

vadovaujamasi principu, kad šias žuvis reikėtų iškrauti, o ne lanksčiu metodu, pagrįstu 

ekonominiais veiksniais. 

 

Pakeitimas   36 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a.  Nepaisant 2 straipsnio nuostatų, 

šis straipsnis taikomas atvirosios jūros 

vandenims ir trečiųjų šalių vandenims. 
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Pakeitimas 37 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Jeigu, remiantis geriausiomis 

turimomis mokslinėmis rekomendacijomis, 

nustatoma, kad I priede pateikiamą sąrašą 

būtina iš dalies pakeisti įtraukiant naujas 

rūšis, kurioms reikia apsaugos, pagal 32 

straipsnį Komisijai suteikiami įgaliojimai 

deleguotaisiais aktais priimti tokius 

pakeitimus. 

4. Jeigu, remiantis geriausiomis 

turimomis mokslinėmis rekomendacijomis, 

nustatoma, kad I priede pateikiamą sąrašą 

būtina iš dalies pakeisti, pagal 32 straipsnį 

Komisijai suteikiami įgaliojimai 

deleguotaisiais aktais priimti tokius 

pakeitimus. 

Pagrindimas 

Sąrašą turėtų būti galima keisti ne tik tada, kai yra nauja rūšis, kuriai reikia apsaugos, bet ir 

tada, kai, pavyzdžiui, rūšiai reikalinga apsauga kitame, papildomame rajone arba, priešingai, 

rūšiai apsauga nebereikalinga. 

 

Pakeitimas 38 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Pagal šio straipsnio 4 dalį 

priimtomis priemonėmis siekiama 

įgyvendinti 4 straipsnio 1 dalies b punkte 

nustatytą uždavinį. 

5. Pagal šio straipsnio 4 dalį 

priimtomis priemonėmis siekiama 

įgyvendinti 4 straipsnio 1 dalies b ir ca 

punktuose nustatytą uždavinį. 

 

Pakeitimas 39 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Jeigu 1 dalyje nurodytų rūšių 

gyvūnai sužvejojami kaip priegauda, jų 

negalima sužaloti ir jie nedelsiant 

paleidžiami. 

2. Jeigu 1 dalyje nurodytų rūšių 

gyvūnai sužvejojami kaip priegauda, jų 

negalima sužaloti ir jie nedelsiant 

paleidžiami. 1 dalyje nurodytų rūšių 
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atveju žvejybos laivo operatorius pagal 

Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 

2016/12511a fiksuoja ir atitinkamoms 

institucijoms perduoda duomenis apie 

sugautą kaip priegauda ir paleistą 

egzempliorių. 

 __________________ 

 1a 2016 m. rugpjūčio 19 d. Komisijos 

įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1701, 

kuriuo nustatomos žvejybos ir 

akvakultūros sektorių duomenų rinkimo 

darbo planų teikimo formato taisyklės 

(pranešta dokumentu Nr. C(2016) 5304), 

OL L 260, 2016 9 27, p. 153). 

Pagrindimas 

Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2016/1251 dėl duomenų rinkimo nustatyta, kad 

pažeidžiamų rūšių gyvūnų priegauda gali būti fiksuojama žvejybos žurnale. Be to, žvejai 

dažnai bendradarbiauja su mokslininkais ir perduoda jiems negyvus egzempliorius. Taip jie 

svariai prisideda prie žinių apie tas rūšis gerinimo. 

 

Pakeitimas 40 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Nepaisant 1 ir 2 dalių nuostatų, 1 

dalyje nurodytų jūrų gyvūnus, kurie 

sužvejojami kaip priegauda, leidžiama 

laikyti laivuose, perkrauti ar iškrauti, jeigu 

tai būtina siekiant padėti atskiriems 

gyvūnams išgyti ir jeigu apie tai iš anksto 

išsamiai informuojamos atitinkamos 

kompetentingos nacionalinės institucijos. 

3. Nepaisant 1 ir 2 dalių nuostatų, 1 

dalyje nurodytų jūrų gyvūnus, kurie 

sužvejojami kaip priegauda, leidžiama 

laikyti laivuose, perkrauti ar iškrauti, jeigu 

tai būtina siekiant padėti atskiriems 

gyvūnams išgyti arba jeigu gyvūnas 

negyvas ir todėl gali būti panaudotas 

moksliniais tikslais. Visa informacija 

pateikiama atitinkamoms 

kompetentingoms nacionalinėms 

institucijoms. 

Pagrindimas 

Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2016/1251 dėl duomenų rinkimo nustatyta, kad 

pažeidžiamų rūšių gyvūnų priegauda gali būti fiksuojama žvejybos žurnale. Be to, žvejai 

dažnai bendradarbiauja su mokslininkais ir perduoda jiems negyvus egzempliorius. Taip jie 

svariai prisideda prie žinių apie tas rūšis gerinimo. 
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Pakeitimas   41 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Remdamasi geriausiomis turimomis 

mokslinėmis rekomendacijomis, valstybė 

narė gali, taikydama Reglamento (ES) Nr. 

1380/2013 19 straipsnyje nustatytą 

procedūrą, su jos vėliava plaukiojantiems 

laivams nustatyti priegaudos mažinimo 

priemones arba tam tikrų žvejybos įrankių 

naudojimo apribojimus. Tokios priemonės 

turi padėti kuo labiau sumažinti 1 dalyje 

nurodytų rūšių gyvūnų laimikį ir, jeigu 

įmanoma, jo atsisakyti, turi būti 

suderinamos su Reglamento (ES) Nr. 

1380/2013 2 straipsnyje nustatytais tikslais 

ir būti bent tokios pat griežtos kaip pagal 

Sąjungos teisę taikytinos techninės 

priemonės. 

4. Remdamasi geriausiomis turimomis 

mokslinėmis rekomendacijomis, valstybė 

narė gali, taikydama Reglamento (ES) Nr. 

1380/2013 19 straipsnyje nustatytą 

procedūrą, su jos vėliava plaukiojantiems 

laivams nustatyti priegaudos mažinimo 

priemones arba tam tikrų žvejybos įrankių 

naudojimo apribojimus. Tokios priemonės 

turi padėti kuo labiau sumažinti 1 dalyje 

nurodytų rūšių gyvūnų arba atsitiktinai 

sugautų kitų rūšių gyvūnų laimikį ir, jeigu 

įmanoma, jo atsisakyti, turi būti 

suderinamos su Reglamento (ES) Nr. 

1380/2013 2 straipsnyje nustatytais tikslais 

ir būti bent tokios pat griežtos kaip pagal 

Sąjungos teisę taikytinos techninės 

priemonės. 

 

Pakeitimas 42 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Draudžiama II priede nurodytus 

žvejybos įrankius naudoti tame priede 

nustatytuose atitinkamuose rajonuose. 

1. Draudžiama II priede nurodytus 

žvejybos įrankius naudoti tame priede 

nustatytuose atitinkamuose rajonuose. 

Specialiose pagal Direktyvą 92/43/EEB 

saugomose teritorijose ir specialiose 

apsaugos pagal Direktyvą 2009/147/EB 

teritorijose žvejybos įrankius naudoti 

galima tik laikantis Direktyvos 92/43/EEB 

6 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatų. 
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Pakeitimas 43 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio 1 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) užtikrinti jūrų gyvūnų jauniklių 

apsaugą pagal Reglamento (ES) Nr. 

1380/2013 15 straipsnio 11 ir 12 dalis; 

a) užtikrinti jūrų gyvūnų jauniklių 

apsaugą pagal Reglamento (ES) Nr. 

1380/2013 15 straipsnio 11 ir 12 dalis, kad 

dauguma sužvejotų žuvų būtų jau prieš 

sužvejojimo dieną subrendusios nerštui; 

 

Pakeitimas   44 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. 1 dalis netaikoma sugautiems tų 

rūšių, kurioms pagal Reglamento (ES) Nr. 

1380/2013 15 straipsnio 4 dalį netaikomas 

įpareigojimas iškrauti visą laimikį, 

gyvūnams. 

2. Nedarant poveikio 1 dalies 

taikymui, laimikio paleidimo metodas gali 

būti taikomas sugautiems tų rūšių, kurioms 

pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 

straipsnio 4 dalį netaikomas įpareigojimas 

iškrauti visą laimikį, gyvūnams. 

Pagrindimas 

Taikant paleidimo metodą, žuvies atrinkimas vyksta dar vandenyje. Todėl tai atitinka siekį 

taikyti įpareigojimo iškrauti laimikį išimtis tais atvejais, kai įrodoma, kad išgyvenimo 

koeficientas didelis. Geriausios žuvies atrinkimas yra ekonominis pasirinkimas, kai į jūrą 

išmetamos jau laive esančios mažavertės žuvys. Ši praktika gali turėti didžiulį poveikį 

įvairioms rūšims priklausomai nuo jų išgyvenamumo, todėl šių dviejų praktikų atveju turi būti 

laikomasi skirtingų požiūrių į įpareigojimus iškrauti laimikį. 

 

Pakeitimas   45 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio pavadinimas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Rūšys, kurioms netaikomi žvejybos 

apribojimai 

Nepageidaujamų rūšių, kurioms 

netaikomi sužvejojamo kiekio apribojimai, 

žvejyba 
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Pakeitimas   46 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Pagal Reglamento (ES) Nr. 

1380/2013 18 straipsnyje nustatytą 

procedūrą valstybės narės gali pateikti 

bendras rekomendacijas, kuriose 

apibrėžiamos regioniniu lygmeniu 

tinkamos taikyti techninės priemonės, 

kuriomis nukrypstama nuo 1 dalyje 

nustatytų priemonių. 

2. Pagal Reglamento (ES) Nr. 

1380/2013 18 straipsnyje nustatytą 

procedūrą valstybės narės gali pateikti 

bendras rekomendacijas, kuriose 

apibrėžiamos regioniniu lygmeniu 

tinkamos taikyti techninės priemonės, 

kuriomis nukrypstama nuo 1 dalyje 

nustatytų priemonių. Tai darydamos, 

valstybės narės turėtų siekti kuo labiau 

įtraukti visus suinteresuotuosius 

subjektus. 

 

Pakeitimas 47 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Remiantis 2 dalimi 

rekomenduojamos techninės priemonės 
pagal išteklių naudojimo modelius ir 

pažeidžiamų rūšių bei buveinių apsaugos 

lygį turi būti bent lygiavertės 1 dalyje 

nurodytoms priemonėms. 

3. Pagal 2 dalį rekomenduojamomis 

techninėmis priemonėmis turi būti 

siekiama didelio aplinkos tvarumo ir pagal 

išteklių naudojimo modelius ir 

pažeidžiamų rūšių bei buveinių apsaugos 

lygį jos turi būti bent lygiavertės 1 dalyje 

nurodytoms priemonėms. 

 

Pakeitimas   48 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio pavadinimas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pagal daugiamečius planus taikomos 

regioninės priemonės 

Vykdant regionalizavimą taikomos 

techninės priemonės 

 

Pakeitimas   49 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai 

regioniniu lygmeniu nustatyti technines 

priemones Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 

9 ir 10 straipsniuose nurodytiems 

daugiamečių planų tikslams pasiekti. 

Tokios priemonės nustatomos pagal šio 

reglamento 32 straipsnį ir Reglamento (ES) 

Nr. 1380/2013 18 straipsnį priimtais 

deleguotaisiais aktais. 

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai 

regioniniu lygmeniu nustatyti technines 

priemones Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 

9 ir 10 straipsniuose nurodytiems 

daugiamečių planų tikslams pasiekti. 

Tokios priemonės nustatomos pagal šio 

reglamento 32 straipsnį ir Reglamento (ES) 

Nr. 1380/2013 18 straipsnį priimtais 

deleguotaisiais aktais. Nepaisant 

Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 

straipsnio 1 ir 3 dalių nuostatų, Komisija 

taip pat gali priimti tokius deleguotuosius 

aktus ir tais atvejais, kai nėra tose dalyse 

minimos bendros rekomendacijos. 

 

Pakeitimas 50 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Teikdamos bendras rekomendacijas 

nustatyti 1 dalyje nurodytas technines 

priemones, valstybės narės pateikia 

mokslinių duomenų šių priemonių 

priėmimui pagrįsti. 

5. Teikdamos bendras rekomendacijas 

nustatyti 1 dalyje nurodytas technines 

priemones, valstybės narės pateikia 

mokslinių duomenų šių priemonių 

priėmimui pagrįsti. Moksliniai duomenys 

turi būti viešai paskelbti ne vėliau kaip 

bendros rekomendacijos perdavimo 

Komisijai metu. 

 

Pakeitimas   51 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 6 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Komisija gali reikalauti, kad 5 

dalyje nurodytas bendras rekomendacijas 

įvertintų STECF. 

6. Komisija reikalauja, kad 5 dalyje 

nurodytas bendras rekomendacijas įvertintų 

STECF. 
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Pagrindimas 

Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto (STECF) vertinimas turėtų būti 

privalomas. Pagal BŽP šis komitetas yra tam, kad teiktų patikimas mokslines rekomendacijas. 

Todėl bendras rekomendacijas, pagal kurias nustatomos techninės priemonės, visada turėtų 

įvertinti STECF, nes šių priemonių poveikis žvejybos rajonams ir netikslinėms rūšims gali 

būti nevisapusiškai ištirtas. 

 

Pakeitimas   52 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 6 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6a. Techninių priemonių priėmimo 

pagal 1 ir 2 dalis sąlyga – teigiamas 

STECF vertinimas. 

Pagrindimas 

Visas rekomendacijas, pagal kurias taikomos priemonės keičiamos, papildomos arba 

leidžiama nuo šių priemonių nukrypti, turėtų moksliškai įvertinti STECF, nes šių priemonių 

poveikis žvejybos rajonams ir netikslinėms rūšims gali būti dar nežinomas arba gali būti 

nevisapusiškai ištirtas. Šios priemonės turėtų būti priimamos tik tuomet, jei šis vertinimas yra 

teigiamas. 

 

Pakeitimas 53 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Pagal 19 straipsnį teikdamos 

bendras rekomendacijas keisti arba 

nustatyti V–X priedų A dalyje nurodytus 

mažiausius išteklių išsaugojimą 

užtikrinančius orientacinius dydžius, 

valstybės narės turi siekti tikslo užtikrinti 

jūrų gyvūnų jauniklių apsaugą. 

1. Pagal 19 straipsnį teikdamos 

bendras rekomendacijas keisti arba 

nustatyti V–X priedų A dalyje nurodytus 

mažiausius išteklių išsaugojimą 

užtikrinančius orientacinius dydžius, 

valstybės narės turi siekti tikslo užtikrinti 

jūrų gyvūnų jauniklių apsaugą. Bendros 

rekomendacijos grindžiamos 

patikimiausiais turimais moksliniais 

duomenimis ir jose atsižvelgiama į 

biologinius argumentus, visų pirma 

subrendusių rūšies gyvūnų dydį. Bendros 

rekomendacijos negali trukdyti 

įgyvendinti kontrolės ir vykdymo 
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užtikrinimo nuostatų, susijusių su žuvų 

produktų iškrovimu ir prekyba. 

 

Pakeitimas   54 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pagal 19 straipsnį teikdamos bendras 

rekomendacijas leisti nustatyti tikralaikius 

žvejybos draudimus ir reikalavimo plaukti į 

kitą žvejybos rajoną nuostatas žuvų ar 

jūrinių bestuburių jauniklių arba neršiančių 

žuvų ar jūrinių bestuburių apsaugai 

užtikrinti, valstybės narės įtraukia šiuos 

elementus: 

Pagal 19 straipsnį teikdamos bendras 

rekomendacijas leisti nustatyti tikralaikius 

žvejybos draudimus ir reikalavimo plaukti į 

kitą žvejybos rajoną nuostatas žuvų ar 

jūrinių bestuburių jauniklių arba neršiančių 

žuvų ar jūrinių bestuburių arba 

pažeidžiamų rūšių apsaugai užtikrinti, 

valstybės narės įtraukia šiuos elementus: 

Pagrindimas 

Pažeidžiamos rūšys, kaip apibrėžta 6 straipsnio 7 dalyje, yra tokios rūšys, kurių apsauga 

būtina, kad būtų pasiekta gera aplinkos būklė pagal Direktyvą 2008/56/EB. Tikralaikiai 

draudimai žvejoti taip pat turėtų būti taikomi kaip papildoma galimybė apsaugoti šias rūšis. 

 

Pakeitimas   55 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Pagal 19 straipsnį teikdamos 

bendras rekomendacijas leisti naudoti 

naujoviškus žvejybos įrankius, įskaitant V 

priedo E dalyje aprašytą tralą su elektros 

srovės impulsais, arba išplėsti jų 

naudojimo sritį konkrečiame jūrų baseine, 

valstybės narės pateikia tikėtino tokių 

žvejybos įrankių naudojimo poveikio 

tikslinei rūšiai ir pažeidžiamoms rūšims bei 

buveinėms vertinimą. 

1. Pagal 19 straipsnį teikdamos 

bendras rekomendacijas leisti naudoti 

naujoviškus žvejybos įrankius, įskaitant V 

priedo E dalyje aprašytą tralą su elektros 

srovės impulsais, arba išplėsti jų 

naudojimo sritį konkrečiame jūrų baseine, 

valstybės narės pateikia tikėtino tokių 

žvejybos įrankių naudojimo poveikio 

tikslinei rūšiai ar kitoms ekosistemos 

rūšims bei buveinėms vertinimą. Toks 

vertinimas grindžiamas naujoviškų 

žvejybos įrankių naudojimu bandomuoju 

laikotarpiu – įrankis turi būti naudojamas 

ne daugiau kaip 5 proc. tos specializacijos 

laivų ir jis turi būti naudojamas bent 
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dvejus metus. 

 

Pakeitimas 56 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Naujoviškų žvejybos įrankių 

neleidžiama naudoti, jeigu iš minėtų 

vertinimų matyti, kad juos naudojant bus 

daromas neigiamas poveikis 

pažeidžiamoms buveinėms ir netikslinėms 

rūšims. 

3. Naujoviškų žvejybos įrankių 

neleidžiama naudoti, jeigu iš minėtų 

vertinimų matyti, kad juos naudojant bus 

daromas tiesioginis ar kumuliacinis 

neigiamas poveikis jūrų buveinėms, 

įskaitant pažeidžiamas buveines, arba 
netikslinėms rūšims. 

Pakeitimas   57 

Pasiūlymas dėl reglamento 

26 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. 1 dalyje nurodytomis priemonėmis 

turi būti siekiama įgyvendinti 3 straipsnyje 

nustatytus tikslus, kad visų pirma būtų 

galima užtikrinti žuvų ar jūrinių bestuburių 

jauniklių arba neršiančių žuvų ar jūrinių 

bestuburių apsaugą. 

2. 1 dalyje nurodytomis priemonėmis 

turi būti siekiama įgyvendinti 3 straipsnyje 

nustatytus tikslus, kad visų pirma būtų 

galima užtikrinti žuvų ar jūrinių bestuburių 

jauniklių arba neršiančių žuvų ar jūrinių 

bestuburių apsaugą. Jos turi būti bent 

tokios pat griežtos kaip pagal Sąjungos 

teisę taikomos techninės priemonės. 
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