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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 iš dalies 
keičiamas 2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2019/833, kuriuo nustatomos išsaugojimo ir vykdymo užtikrinimo priemonės, taikytinos 
Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos reguliuojamame rajone
(COM(2020)0215 – C9-0157/2020 – 2020/0095(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2020)0215),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
43 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-
0157/2020),

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

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A9-0000/2020),

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 Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) po to, kai buvo priimtas Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2019/8332, Žvejybos šiaurės vakarų 
Atlante organizacija (NAFO) 41-ajame 
metiniame susitikime priėmė teisiškai 

(1) po to, kai buvo priimtas Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2019/8332, Žvejybos šiaurės vakarų 
Atlante organizacija (NAFO) 2019 ir 
2020 m. 41-ajame ir 42-ajame metiniuose 
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privalomų sprendimų dėl jos kompetencijai 
priklausančių žvejybos išteklių 
išsaugojimo;

susitikimuose priėmė teisiškai privalomų 
sprendimų dėl jos kompetencijai 
priklausančių žvejybos išteklių 
išsaugojimo;

__________________ __________________
2 2019 m. gegužės 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2019/833, kuriuo nustatomos išsaugojimo 
ir vykdymo užtikrinimo priemonės, 
taikytinos Žvejybos šiaurės vakarų Atlante 
organizacijos reguliuojamame rajone, iš 
dalies keičiamas Reglamentas (ES) 
2016/1627 ir panaikinami Tarybos 
reglamentai (EB) Nr. 2115/2005 ir (EB) 
Nr. 1386/2007 (OL L 141, 2019 5 28, p. 1).

2 2019 m. gegužės 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2019/833, kuriuo nustatomos išsaugojimo 
ir vykdymo užtikrinimo priemonės, 
taikytinos Žvejybos šiaurės vakarų Atlante 
organizacijos reguliuojamame rajone, iš 
dalies keičiamas Reglamentas (ES) 
2016/1627 ir panaikinami Tarybos 
reglamentai (EB) Nr. 2115/2005 ir (EB) 
Nr. 1386/2007 (OL L 141, 2019 5 28, p. 1).

Or. en

Pagrindimas

Būtina įtraukti nuorodą į 2020 m. susitikimą, nes kai kuriuos jame priimtus sprendimus 
pranešėja pateikė kaip pakeitimus.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) šie sprendimai yra skirti NAFO 
susitariančiosioms šalims, tačiau jais taip 
pat nustatomi įpareigojimai veiklos 
vykdytojams. 2019 m. gruodžio 2 d. 
įsigaliojusios NAFO išsaugojimo ir 
vykdymo užtikrinimo priemonės (CEM) 
yra privalomos visoms NAFO 
susitariančiosioms šalims. Į Sąjungos teisę 
turi būti įtraukti tik tie jų elementai, kurie 
joje dar nėra numatyti;

(2) šie sprendimai yra skirti NAFO 
susitariančiosioms šalims, tačiau jais taip 
pat nustatomi įpareigojimai veiklos 
vykdytojams. Įsigaliojo naujos NAFO 
išsaugojimo ir vykdymo užtikrinimo 
priemonės (CEM), kurios yra privalomos 
visoms NAFO susitariančiosioms šalims. Į 
Sąjungos teisę turi būti įtraukti tik tie jų 
elementai, kurie joje dar nėra numatyti;

Or. en

Pagrindimas

Būtina pakeisti nuorodą į dviejų skirtingų CEM (2019 m. ir 2020 m. CEM, kuriose padaryti 
pakeitimai yra privalomi visoms NAFO susitariančiosioms šalims ir dabar įtraukiami į 
Sąjungos teisę) įsigaliojimą.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) 2019/833
3 straipsnio 31 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31. MCS svetainė – NAFO stebėsenos, 
kontrolės ir priežiūros svetainė, kurioje 
pateikiama su inspektavimu jūroje ir uoste 
susijusi informacija. Prieigos prie šios 
interneto svetainės suteikimo 
susitariančiųjų šalių piliečiams tvarka 
išdėstyta šio reglamento priedo 45 punkte 
nurodytame CEM II.XX priede.

31. MCS svetainė – NAFO stebėsenos, 
kontrolės ir priežiūros svetainė, kurioje 
pateikiama su inspektavimu jūroje ir uoste 
susijusi informacija. Prieigos prie šios 
interneto svetainės suteikimo 
susitariančiųjų šalių piliečiams tvarka 
išdėstyta šio reglamento priedo 45 punkte 
nurodytame CEM II.H priede.

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda į CEM priedą yra neteisinga.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2019/833
6 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 6 straipsnio 1 dalyje įterpiamas šis 
punktas:
„fa) nutraukia savo specializuotąją 
atlantinių menkių žvejybą 3M kvadrate 
nuo 2020 m. gruodžio 31 d. 24:00 UTC iki 
2021 m. kovo 31 d. 24:00 UTC;“

Or. en

Pagrindimas

2020 m. NAFO susitikime priimtas sprendimas, kuris turi būti įtrauktas į Sąjungos teisę.



PE657.419v01-00 8/17 PR\1213684LT.docx

LT

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2019/833
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) įterpiamas šis straipsnis:
„9a straipsnis
3M kvadrato menkių ištekliai
1. Laivams, kuriuose yra daugiau 
kaip 1 250 kg 3M kvadrate sužvejotų 
menkių, taikomos šios kontrolės 
priemonės:
a) laivai iškrauna arba perkrauna 
3M kvadrate sužvejotas menkes tik tuose 
uostuose, kurie paskirti pagal 39 
straipsnį;
b) likus ne mažiau kaip 48 valandoms 
iki numatomo atvykimo į uostą laiko, 
laivas ar jo vardu veikiantis jo atstovas 
praneša kompetentingai uosto institucijai 
apie numatomą laivo atvykimo laiką, 
apskaičiuotąjį laive laikomą 3M kvadrate 
sužvejotų menkių kiekį ir informaciją apie 
kvadratą ar kvadratus, kuriuose 
sužvejotas visas kitas menkių laimikis;
c) kiekviena valstybė narė 
inspektuoja kiekvieną jos uostuose 
iškraunamą ar perkraunamą 3M kvadrate 
sužvejotų menkių kiekį, parengia šio 
reglamento priedo 9 punkte nurodytame 
CEM IV.C priede nustatytos formos 
inspektavimo ataskaitą ir išsiunčia ją 
Komisijai ir jos kopiją EŽKA per 12 darbo 
dienų nuo dienos, kurią užbaigiamas 
inspektavimas. Ataskaitoje nurodomi visi 
šio reglamento pažeidimai, nustatyti 
atliekant inspektavimą uoste, ir pateikiami 
išsamūs jų duomenys. Joje pateikiama 
visa aktuali informacija, susijusi su jūroje 
nustatytais inspektuojamo žvejybos laivo 
tuometinio reiso metu padarytais 
pažeidimais.
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2. Kiekviena valstybė narė, 
remdamasi rizikos valdymo principu, 
inspektuoja laivus, kuriuose yra mažiau 
nei 1 250 kg 3M kvadrate sužvejotų 
menkių.
3. Komisija ar jos paskirta institucija 
užtikrina, kad 1 dalies c punkte nurodyta 
informacija nedelsiant būtų persiųsta 
NAFO vykdomajam sekretoriui skelbimo 
MCS svetainėje tikslu.“

Or. en

Pagrindimas

2020 m. NAFO susitikime priimtas sprendimas, kuris turi būti įtrauktas į Sąjungos teisę.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunkčio i punktas
Reglamentas (ES) 2019/833
10 straipsnio 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kiekviena valstybė narė išsiunčia 
Komisijai kiekvieno tokio paskirtojo uosto 
pavadinimą, o Komisija jį perduoda 
NEAFC vykdomajam sekretoriui. Jei 
sąrašas vėliau pakeičiamas, naujasis 
sąrašas vietoj senojo išsiunčiamas likus ne 
mažiau kaip 20 dienų iki pakeitimo 
įsigaliojimo.

c) kiekviena valstybė narė išsiunčia 
Komisijai kiekvieno tokio paskirtojo uosto 
pavadinimą, o Komisija jį perduoda NAFO 
vykdomajam sekretoriui. Jei sąrašas vėliau 
pakeičiamas, naujasis sąrašas vietoj senojo 
išsiunčiamas likus ne mažiau kaip 20 dienų 
iki pakeitimo įsigaliojimo.

Or. en

Pagrindimas

Neteisinga nuoroda į NEAFC turėtų būti pakeista nuoroda į NAFO.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 7 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2019/833
14 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a) į 14 straipsnį įterpiama ši dalis:
„3a. Traleriai, vykdantys 
specializuotąją menkių žvejybą 3M 
kvadrate, naudoja rūšiuojamąsias groteles 
smulkesnių menkių laimikiui mažinti, 
kurių strypeliai išdėstyti ne mažesniu kaip 
55 mm intervalu. Rūšiuojamosios grotelės 
įmontuojamos į viršutinę tralo dalį 
sekcijoje, kuri yra prieš tralo maišą.“

Or. en

Pagrindimas

2020 m. NAFO susitikime priimtas sprendimas, kuris turi būti įtrauktas į Sąjungos teisę.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 7 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2019/833
18 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

7b) 18 straipsnio 1 dalis pakeičiama 
taip:

1. Iki 2020 m. gruodžio 31 d. nė 
vienas laivas nevykdo dugninės žvejybos 
veiklos jokiame šio reglamento priedo 14 
punkte nurodytame CEM 3 paveiksle 
pavaizduotame rajone, apibrėžiamame 
sujungiant šio reglamento priedo 15 punkte 
nurodytoje CEM 5 lentelėje nurodytas 
koordinates jų numerių eilės tvarka ir 
baigiant 1-ąja koordinate.

1. Iki 2021 m. gruodžio 31 d. nė 
vienas laivas nevykdo dugninės žvejybos 
veiklos jokiame šio reglamento priedo 14 
punkte nurodytame CEM 3 paveiksle 
pavaizduotame rajone, apibrėžiamame 
sujungiant šio reglamento priedo 15 punkte 
nurodytoje CEM 5 lentelėje nurodytas 
koordinates jų numerių eilės tvarka ir 
baigiant 1-ąja koordinate.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX%3A32019R0833)

Pagrindimas

2020 m. NAFO susitikime priimtas sprendimas, kuris turi būti įtrauktas į Sąjungos teisę.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX%3A32019R0833
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX%3A32019R0833
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 7 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2019/833
18 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

7c) 18 straipsnio 2 dalis pakeičiama 
taip:

2. Iki 2020 m. gruodžio 31 d. nė 
vienas laivas nevykdo dugninės žvejybos 
veiklos šio reglamento priedo 16 punkte 
nurodytame CEM 4 paveiksle 
pavaizduotame 3O kvadrato rajone, 
apibrėžiamame sujungiant šio reglamento 
priedo 17 punkte nurodytoje CEM 6 
lentelėje nurodytas koordinates jų numerių 
eilės tvarka ir baigiant 1-ąja koordinate.

2. Iki 2021 m. gruodžio 31 d. nė 
vienas laivas nevykdo dugninės žvejybos 
veiklos šio reglamento priedo 16 punkte 
nurodytame CEM 4 paveiksle 
pavaizduotame 3O kvadrato rajone, 
apibrėžiamame sujungiant šio reglamento 
priedo 17 punkte nurodytoje CEM 6 
lentelėje nurodytas koordinates jų numerių 
eilės tvarka ir baigiant 1-ąja koordinate.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX%3A32019R0833)

Pagrindimas

2020 m. NAFO susitikime priimtas sprendimas, kuris turi būti įtrauktas į Sąjungos teisę.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 7 d punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2019/833
18 straipsnio 3 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

7d) 18 straipsnio 3 dalis pakeičiama 
taip:

3. Iki 2020 m. gruodžio 31 d. nė 
vienas laivas nevykdo dugninės žvejybos 
veiklos šio reglamento priedo 18 punkte 
nurodytame CEM 5 paveiksle 
pavaizduotuose 1–13 rajonuose, 

3. Iki 2021 m. gruodžio 31 d. nė 
vienas laivas nevykdo dugninės žvejybos 
veiklos šio reglamento priedo 18 punkte 
nurodytame CEM 5 paveiksle 
pavaizduotuose 1–13 rajonuose, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX%3A32019R0833
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX%3A32019R0833
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apibrėžiamuose sujungiant šio reglamento 
priedo 19 punkte nurodytoje CEM 7 
lentelėje nurodytas koordinates numerių 
eilės tvarka ir baigiant 1-ąja koordinate.

apibrėžiamuose sujungiant šio reglamento 
priedo 19 punkte nurodytoje CEM 7 
lentelėje nurodytas koordinates numerių 
eilės tvarka ir baigiant 1-ąja koordinate.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX%3A32019R0833)

Pagrindimas

2020 m. NAFO susitikime priimtas sprendimas, kuris turi būti įtrauktas į Sąjungos teisę.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 10 punkto c papunkčio ii punktas
Reglamentas (ES) 2019/833
25 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apie laimikį pranešama pagal rūšis, 
nurodant atitinkamą triraidį kodą, pateiktą 
šio reglamento priedo 11 punkte 
nurodytame CEM I.C priede arba, jei jame 
nėra, FAO vandens mokslų ir 
žuvininkystės informacinės sistemos 
(ASFIS) žvejybos statistikos tikslais 
naudojamame rūšių sąraše. Taip pat 
registruojamas per kiekvieną valksmą arba 
žvejybos įrankio pastatymo operaciją 
pagautų ryklių apytikris svoris.

Apie laimikį pranešama pagal rūšis, 
nurodant atitinkamą triraidį kodą, pateiktą 
šio reglamento priedo 11 punkte 
nurodytame CEM I.C priede arba, jei jame 
nėra, naudojamas FAO vandens mokslų ir 
žuvininkystės informacinės sistemos 
(ASFIS) žvejybos statistikos tikslais 
sudarytas rūšių sąrašas. Taip pat 
registruojamas per kiekvieną valksmą arba 
žvejybos įrankio pastatymo operaciją 
pagautų ryklių apytikris svoris.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su nuorodomis į CEM priedus.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 16 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) 2019/833
35 straipsnio 1 dalies e punktas

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX%3A32019R0833
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX%3A32019R0833
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) žvejyba rajone, kuriame ji 
uždrausta (pažeidžiama 9 straipsnio 5 dalis 
ir 18 straipsnis);

e) žvejyba rajone, kuriame ji 
uždrausta (pažeidžiama 9 straipsnio 5 dalis 
arba 18 straipsnis);

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su 2020 m. CEM.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 16 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2019/833
35 straipsnio 1 dalies g punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

ba) 35 straipsnio 1 dalies g punktas 
pakeičiamas taip:

g) neleidžiamo dydžio akių tinklo 
naudojimas (pažeidžiamas 13 straipsnis);

g) neleidžiamo dydžio akių tinklo ar 
grotelių naudojimas (pažeidžiamas 13 arba 
14 straipsnis);

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX%3A32019R0833)

Pagrindimas

Siekiama suderinti su 2020 m. NAFO susitikime priimtais sprendimais.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 16 punkto c papunktis
Reglamentas (ES) 2019/833
35 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) reikalavimo siųsti su laimikiu k) reikalavimo siųsti su laimikiu 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX%3A32019R0833
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX%3A32019R0833
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susijusius pranešimus nesilaikymas 
(pažeidžiama 10 straipsnio 1 dalis ir 25 
straipsnis);

 

susijusius pranešimus nesilaikymas 
(pažeidžiama 12 straipsnio 1 dalis arba 
25 straipsnis);

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su 2020 m. CEM.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 19 punktas
Reglamentas (ES) 2019/833
50 straipsnio 2 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) 14 straipsnio 2 dalyje nustatytų 
šiaurinių paprastųjų krevečių žvejybos 
įrankių rūšiuojamųjų tinklelių, grotelių ir 
jungiamųjų grandinių techninių 
specifikacijų;

j) 14 straipsnio 2 dalyje nustatytų 
šiaurinių paprastųjų krevečių žvejybos 
įrankių rūšiuojamųjų tinklelių, grotelių ir 
jungiamųjų grandinių techninių 
specifikacijų, taip pat 14 straipsnio 
3 dalyje arba 3a dalyje nustatytų 
rūšiuojamųjų grotelių ar priedų techninių 
specifikacijų;

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinti su 2020 m. NAFO susitikime priimtais sprendimais.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 19 punktas
Reglamentas (ES) 2019/833
50 straipsnio 2 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) 18 straipsnyje nustatytų rajonų, 
kuriuose ribojama dugninės žvejybos 

k) 18 straipsnyje nustatytų dugninės 
žvejybos veiklos ribojimų rajonų arba 
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veikla. laikotarpių.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinti su 2020 m. NAFO susitikime priimtais sprendimais.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 20 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) 2019/833
Priedo 45 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) 3 straipsnio 31 punkte nurodytas 
CEM II.XX priedas.

(45) 3 straipsnio 31 punkte nurodytas 
CEM II.H priedas.

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda į CEM priedą yra neteisinga.
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AIŠKINAMOJI DALIS

1) Pasiūlymo turinys

2020 m. gegužės 29 d. Komisija pateikė pasiūlymą iš dalies pakeisti Reglamentą (ES) 
2019/833, kuriuo į ES teisę perkeltos Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos (NAFO), 
kurios susitariančioji šalis nuo 1979 m. yra Europos Sąjunga (ES), priimtos išsaugojimo ir 
vykdymo užtikrinimo priemonės (CEM). Pagrindinis pasiūlymo tikslas – į Sąjungos teisę 
perkelti 2019 m. NAFO paskutiniame metiniame susitikime priimtus išsaugojimo ir vykdymo 
užtikrinimo priemonių pakeitimus. Taip pat perkeliami NAFO priimti redakcinio pobūdžio 
patobulinimai, o formuluotės pritaikomos pagal teisinį ES kontekstą. 

NAFO yra regioninė žvejybos valdymo organizacija (RŽVO), atsakinga už žvejybos išteklių 
valdymą šiaurės vakarų Atlante. NAFO išsaugojimo ir valdymo priemonės taikomos tik NAFO 
atvirosios jūros reguliuojamame rajone. Pagal NAFO konvencijos nuostatas NAFO komisija, 
kurios nariai yra visos susitariančiosios šalys, yra atsakinga už išsaugojimo ir vykdymo 
užtikrinimo priemonių priėmimą.  

NAFO konvencijoje taip pat teigiama, kad NAFO komisijos priimtos išsaugojimo priemonės 
yra privalomos ir susitariančiosios šalys privalo jas įgyvendinti. NAFO komisija savo 
metiniuose susitikimuose priima naujas priemones, priimdama sprendimus, apie kuriuos 
vykdantysis sekretorius vėliau praneša susitariančiosioms šalims. Europos Sąjungos sutarties 3 
straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad ES griežtai laikosi tarptautinės teisės. Tai apima NAFO 
išsaugojimo ir vykdymo užtikrinimo priemonių laikymąsi. 

Šiuo pasiūlymu perkeliamos 2019 m. NAFO priimtos priemonės, įsigaliojusios gruodžio 2 d. ir 
nuo to laiko tebetaikomos.

2) Pranešėjos pozicija

Pranešėja palankiai vertina šį siūlomą reglamento pakeitimą, kuriuo atnaujinami ES teisės aktai 
perkeliant naujas NAFO išsaugojimo ir vykdymo užtikrinimo priemones. 

Ji norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad nors ES laivų, kuriems 2020 m. leista žvejoti NAFO 
reguliuojamame rajone, skaičius sumažintas iki vos 47, vis dėlto, atsižvelgiant į laivyno dydį, 
sužvejojamų žuvų kiekis yra didelis. Remiantis NAFO interneto svetainėje pateiktais 
duomenimis, 2019 m. tame rajone žvejojo penkių valstybių narių laivai, o bendras ES sužvejotų 
žuvų kiekis buvo 51 076 tonų. Portugalijai ir Ispanijai tenka 80 % viso ES laimikio, t. y. 
atitinkamai 44,5 % (22 735 tonų) ir 35,5 % (18 151 tonų).

Atsižvelgiant į ypatingą tam tikrų tikslinių rūšių, ypač tų, kurių gyvenimo ciklas ilgas, jautrumą, 
labai svarbu užtikrinti, kad šiuose vandenyse būtų laikomasi geriausių žvejybos išteklių 
išsaugojimo priemonių. Turi būti nustatyti CEM standartai, siekiant apsaugoti Grenlandijos 
ryklius – iš visų žinomų stuburinių gyvūnų rūšių jų gyvenimo trukmė yra ilgiausia.  

Todėl būtina užtikrinti, kad visi Sąjungos žvejybos laivynai, neatsižvelgiant į geografinį jų 
veiklos rajoną, įgyvendintų bendrą žuvininkystės politiką, ir visų pirma kuo labiau sumažinti 
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išteklių naudojimo poveikį buveinėms, kitiems ištekliams ir kitoms rūšims. Pranešėja atkreipia 
dėmesį į tai, kad žvejybos veikla Konvencijos rajone apima tralų naudojimą, o tai gali pakenkti 
jūros dugnui, taigi ir buveinėms. Todėl ji ragina Komisiją užtikrinti, kad jos balsas būtų išgirstas 
NAFO susitikimuose, ir visų pirma užtikrinti, kad NAFO priimtos išsaugojimo ir valdymo 
priemonės atitiktų plataus užmojo BŽP tikslus. 

Atsižvelgdama į tai, kad labai svarbu kuo greičiau perkelti CEM pakeitimus į Sąjungos teisę, 
pranešėja pateikė keletą pakeitimų, tiesiogiai susijusių su 2020 m. rugsėjo mėn. vykusiame 
42-ajame NAFO metiniame susitikime priimtais sprendimais. Šiuo klausimu ji pabrėžia, kad 
reikia įtraukti nuostatas dėl 3M kvadrato menkių išteklių žvejybos sustabdymo nuo 2021 m. 
sausio 1 d. iki kovo 31 d. ir nustatyti specialias technines ir kontrolės priemones, taikomas to 
kvadrato menkių laimikiui likusią metų dalį. Pranešėja atitinkamai ragina nedelsiant perkelti 
šias svarbias priemones į Sąjungos teisę ir jas įgyvendinti, taip išvengiant poreikio daryti 
tolesnių reglamento pakeitimų, kad 2020 m. priimtos CEM taptų Sąjungos teisės dalimi.


