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PAKEITIMAI 3–6 

Nuomonės projektas (PE 347.216) 
Satu Hassi 
dėl pasiūlymo parengti Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 
850/98 dėl giliųjų vandenų koralų rifų apsaugos nuo žvejybos tralais padarinių kai kuriose 
Atlanto vandenyno teritorijose 

Pasiūlymas dėl reglamento (KOM(2004)0058 – C6-0074/2004 – 2004/0020(CNS)). 

Komisijos siūlomas tekstas 

 

Parlamento siūlomi pakeitimai 

Pakeitimą pateikė Luis Manuel Capoulas Santos 

Pakeitimas 3 
1a KONSTATUOJAMOJI DALIS (NAUJA) 

 1a) 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų 
išteklių apsaugos ir tausojamojo naudojimo 
pagal Bendrąją  
žuvininkystės politiką 2 straipsnyje 
nurodoma, kad būtinas šios politikos 
tinkamo valdymo pagrindas – tai 
sprendimų priėmimas, atsižvelgiama į 
mokslininkų nuomonę, ir aktyvus 
suinteresuotų šalių dalyvavimas visose 
politikos srityse. Tai reiškia, kad šituose 
rajonuose, kur Bendrija siūlo numatyti 
apsaugos ir valdymo priemones, 
žuvininkystės veiklos valdymo klausimais 
reikia konsultuotis su regionų 
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patariamosiomis tarybomis. 

Orig. pt 

Pagrindimas 

Būtų nekorektiška nepaminėti BŽP (Bendrosios žuvininkystės politikos reglamente (Reglamentas 
(EB) Nr. 2371/2002)) nustatytų procedūros kriterijų.  
 

Pakeitimą pateikė  Luis Manuel Capoulas Santos 

Pakeitimas 4 
4 KONSTATUOJAMOJI DALIS 

4) Mokslo duomenimis, neįmanoma arba 
labai sunku ir prireikia daug laiko atitaisyti 
žalą, padarytą šiai natūraliajai aplinkai, 
velkant dugnu tralinę įrangą. Todėl svarbu 
uždrausti naudoti dugninius žvejybos tralus 
ir panašią įrangą teritorijose, kur šią 
natūralią aplinką vis dar galima išsaugoti. 
 

4) Mokslo duomenimis, neįmanoma arba 
labai sunku ir prireikia daug laiko atitaisyti 
žalą, padarytą šiai natūraliajai aplinkai, 
velkant dugnu tralinę įrangą. Todėl svarbu 
uždrausti naudoti įrangą, kuri iš tiesų gali 
pakenkti koralų rifams teritorijose, kur šią 
natūralią aplinką vis dar galima išsaugoti. 

Orig. pt 

Pagrindimas 

Reikia paaiškinti, kad Komisijos priemonės numatomos koralų rifus žalojančiai įrangai. 

 

 

Pakeitimą pateikė  Luis Manuel Capoulas Santos 

Pakeitimas 5 
1 STRAIPSNIS 

30 straipsnio 4 dalis, (Reglamentas (EB) Nr. 850/98) 
 
 

4. Laivams draudžiama naudoti bet kokius 
dugninius tralus ar panašius jūros dugnu 
velkamus tinklus teritorijose, kurios riboja 
toliau išvardytas koordinates jungiančios 
linijos: 

4. Draudžiama naudoti įrangą, kuri iš tiesų 
gali pakenkti koralų rifams ir jų 
natūraliajai aplinkai, ypač bet kokius 
dugninius tralus, dugninius gaubiamuosius 
tinklus ar panašius jūros dugnu velkamus 
tinklus Azorų salų autonominio regiono, 
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a) teritorijoje, vadinamoje „Madera ir 
Kanarų salos“: 

27° 00’ šiaurės platumos,  19° 00’ 
vakarų ilgumos;  

26° 00’ šiaurės platumos,  15° 00’ 
vakarų ilgumos;  

29° 00’ šiaurės platumos,  13° 00’ 
vakarų ilgumos;  

36° 00’ šiaurės platumos,  13° 00’ 
vakarų ilgumos;  

36° 00’ šiaurės platumos,  19° 00’ 
vakarų ilgumos;  

b) teritorijoje, vadinamoje „Azorų 
salos“: 

36° 00’ šiaurės platumos,  23° 00’ 
vakarų ilgumos;  

42° 00’ šiaurės platumos,  23° 00’ 
vakarų ilgumos;  

42° 00’ šiaurės platumos,  34° 00’ 
vakarų ilgumos;  

36° 00’ šiaurės platumos,  34° 00’ 
vakarų ilgumos. 

 

Maderos autonominio regiono ir Kanarų 
salų išskirtinėse ekonominėse zonose, 
apibrėžtose 1995 m. birželio 15 d. Tarybos 
Reglamente (EB) Nr. 2027/95, kuriame 
nustatoma žvejybinės pastangos, susijusios 
su tam tikromis Bendrijos žūklės zonomis ir 
ištekliais, valdymo sistema (1), suderinus su 
atitinkamos valstybės narės teise.  
 
(1) OL L 199, 1995 8 24, p. 1. 
 

  

Orig. pt 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu paaiškinama draudimo aprėptis, apibrėžiamos teritorijos, kuriose jis turi būti 
taikomas pagal Reglamentą (EB) Nr. 2027/95, kuriuo iki šiol buvo siekiama išsaugoti minėtą 
natūraliąją aplinką (plg. KOM(2004) 0058 – 2004/0020 (CNS) aiškinamasis memorandumas dėl 
pasiūlymo parengti reglamentą, aptariamą šioje nuomonėje). 
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Pakeitimą pateikė  Luis Manuel Capoulas Santos 

Pakeitimas 6 
1 STRAIPSNIS 

30 straipsnio 4a dalis (nauja), (Reglamentas (EB) Nr. 850/98) 

 Reglamento (EB) Nr. 850/98 30 straipsnis 
papildomas šia 4a dalimi: 

„4a. Dėl šio straipsnio 4 dalies nuostatų 
įgyvendinimo reikia konsultuotis su 
regionų patariamosiomis tarybomis.“ 

Orig. pt 

Pagrindimas 

Būtų nekorektiška neatsižvelgti į naujos BŽP pamatinį reglamentą (Reglamentas (EB) Nr. 
2371/2002). 
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