
 

 

P7_TA(2013)0538 

Bendras žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimas ***II 

2013 m. gruodžio 10 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį 

svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentą 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 (12005/2/2013 – C7-0376/2013 – 

2011/0194(COD)) 

 

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (12005/2/2013 – 

C7-0376/2013), 

– atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 28 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 

nuomonę1, 

– atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 4 d. Regionų komiteto nuomonę2, 

– atsižvelgdamas į savo poziciją3 dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai 

(COM(2011)0416) per pirmąjį svarstymą, 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 72 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A7-

0413/2013), 

1. pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai; 

2. pritaria Europos Parlamento ir Tarybos bendram pareiškimui, pridėtam prie šios 

rezoliucijos; 

3. pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija; 

4. paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį; 

5. paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, įsitikinus, kad buvo tinkamai įvykdytos 

visos procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad jis 

būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje; 

                                                 
1  OL C 181, 2012 6 21, p. 183. 
2  OL C 225, 2012 7 27, p. 20. 
3  Priimti tekstai 2012 9 12, P7_TA(2012)0333. 



 

 

6. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 

parlamentams. 



 

 

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS 

Europos Parlamento ir Tarybos pareiškimas dėl kontrolės taisyklių produkto 

atsekamumo ir vartotojų informavimo srityje 

 

Atsižvelgdami į tolesnį darbą, susijusį su Reglamento dėl bendro žvejybos ir akvakultūros 

produktų rinkų organizavimo reforma, Europos Parlamentas ir Taryba prašo Europos Komisijos 

pateikti jiems pasiūlymą, kuriuo būtų iš dalies keičiamas Kontrolės reglamentas (Reglamentas 

(EB) Nr. 1224/2009). Tokiu pakeitimu turėtų būti atsižvelgiama į poreikį reglamentuoti 

informacijos apie žvejybos įrankio rūšį teikimą dėl produktų, gautų vykdant laukinių žuvų 

žvejybą. 

 

Europos Parlamentas ir Taryba taip pat prašo Komisijos laiku priimti būtinus Komisijos 

įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 404/2011 pakeitimus, susijusius su privalomos informacijos 

vartotojams teikimu, kad būtų atsižvelgta į šio reglamento, iš dalies pakeisto Kontrolės 

reglamento ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1169/2011 dėl informacijos 

apie maistą teikimo vartotojams nuostatas. 

 


