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Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 11
1 konstatuojamoji dalis

(1) Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos 
(ICES) naujausioje mokslinėje 
rekomendacijoje nurodoma, kad menkių 
ištekliai Baltijos jūros ICES 25−32 
pakvadračiuose sumažėjo iki lygių, kuriuose 
jų reprodukcinis pajėgumas pablogėjo, ir kad 
ištekliai žvejojami netausiai.

Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (ICES) 
naujausioje mokslinėje rekomendacijoje 
nurodoma, kad menkių ištekliai Baltijos 
jūros ICES 25−32 pakvadračiuose sumažėjo 
daugiau, negu leidžiama pagal nustatytas 
saugias biologines ribas, ir kuriuose jų 
reprodukcinis pajėgumas pablogėjo, ir kad 
ištekliai žvejojami netausiai.

Or. en
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Pagrindimas

Pagrindiniame bendros žuvininkystės politikos reglamente Nr. 2371/2002/EB nustatytos 
saugios biologinės ribos ir abiejų rūšių Baltijos jūros menkių išteklių yra mažiau, negu šios 
ribos.

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman and Frieda Brepoels

Pakeitimas 12
2a konstatuojamoji dalis (nauja)

(2a) Menkių išteklių, kurie labai svarbūs 
siekiant išsaugoti Baltijos jūros ekosistemą, 
išnykimas turėtų niokojamąjį poveikį dėl 
kelių priežasčių, iš kurių viena – būtų 
prarastos maistinių žuvų rūšys ir tai 
neigiamai paveiktų žuvininkystės pramonę, 
ir kita – menkės dėl savo gebėjimo 
sumažinti dumblių žydėjimą yra labai 
svarbios siekiant palaikyti ekologinę 
pusiausvyrą. Laikinai maždaug ketveriems 
metams sustabdžius menkių žvejybą būtų 
atsižvelgta į mokslines rekomendacijas, 
kuriose siūloma vadovautis atsargumo 
principu, ir tai suteiktų galimybę didesniu 
nei dabartinis mastu vykdyti nuolatinę ir 
tvarią žvejybą. 

Or. en

Pagrindimas

Menkės svarbios visai Baltijos jūros ekologinei sistemai. Kaip pavyzdį galima paminėti tai, 
kad menkės padeda mažinti dumblių žydėjimo problemą. Trumpai: jei menkių labai mažai, 
pernelyg padaugėja smulkių žuvų, labai sumažėja zooplanktono ir todėl pernelyg padaugėja 
fitoplanktono bei fosforo. 

Pakeitimą pateikė Frieda Brepoels

Pakeitimas 13
2a konstatuojamoji dalis (nauja)
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(2a) Pagrįstai parengtas ir tvarus 
daugiametis menkių žvejybos valdymo 
planas, pagrįstas atsargumo principu, 
suteiktų galimybę didesniu nei dabar mastu 
vykdyti nuolatinę ir tausią žvejybą.

Or. en

Pagrindimas

Menkės svarbios visai Baltijos jūros ekologinei sistemai. Per vidutinės trukmės ir ilgąjį 
laikotarpius tai būtų naudinga žuvininkystės sektoriui ir ekosistemai, kadangi suteiktų 
galimybę atkurti pusiausvyrą ir galimybę taikyti labai griežtas priemones. Jei nebus imtasi 
skubių veiksmų, rizikuojame susidurti su tokiomis pat problemomis, kokios pastebimos 
Niūfaundlende.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 14
3 konstatuojamoji dalis

(3) Reikia imtis priemonių daugiamečiam 
Baltijos jūros menkių išteklių žvejybos 
valdymo planui nustatyti.

(3) Daugiametį Baltijos jūros menkių 
išteklių valdymo planą 2003 m. priėmė 
Tarptautinė žvejybos Baltijos jūroje 
komisija (TŽBJK).  

Or. en

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman ir Frieda Brepoels

Pakeitimas 15
3a konstatuojamoji dalis (nauja)

(3a) Atsižvelgiant į tai, kad esama skirtingų 
ekosistemų, pasižyminčių visiškai 
skirtingomis savybėmis, Baltijos jūra 
padalyta į vakarinę (Tarptautinės jūrų 
tyrinėjimo tarybos nustatyti 22, 23 ir 24
pakvadračiai) ir rytinę dalis (Tarptautinės 
jūrų tyrinėjimo tarybos nustatyti 25–32
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pakvadračiai).

Or. en

Pagrindimas

Svarbu išlaikyti Baltijos jūros padalijimą į dvi atskiras zonas, kadangi jūroje yra dvi 
ekosistemos, pasižyminčios visiškai skirtingomis savybėmis. Taigi kvotas reikia nustatyti 
atskirai kiekvienai daliai. Atsisakius šio padalijimo, kyla grėsmė, kad daugiausia bus 
žvejojama vienoje iš šių zonų ir kad tos Baltijos jūros dalies ištekliai gali būti visiškai 
išeikvoti.
Didesnė rytinė dalis yra unikali ir menkių ištekliai šioje zonoje yra išskirtinai prisitaikę prie

Baltijos jūros.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 16
4a konstatuojamoji dalis (nauja)

(4a) Tarybos priimtuose sprendimuose 
nesivadovauta Tarptautinės žvejybos 
Baltijos jūros komisijos (TŽBJK) 2003 m. 
priimto plano, kuriame nustatytas bendras 
sugauti leidžiamas žuvų kiekis (BSLK), 
nuostatomis.

Or. en

Pagrindimas

Taryba nuolatos priimdavo pernelyg didelius BSLK.

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman ir Frieda Brepoels

Pakeitimas 17
4a konstatuojamoji dalis (nauja)

(4a) Didžiausią grėsmę tausiam menkių 
išteklių Baltijos jūroje valdymui kelia 
praeityje nustatytos pernelyg didelės 
žvejybos kvotos ir neteisėta žvejyba, kurią 
skatina nepakankama žvejybos kontrolė ir 
vengimas kelti baudžiamąsias bylas už 
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dabartinių reglamentų pažeidimus.

Or. en

Pagrindimas

Nelegali žvejyba kelia didelių problemų, kaip ir pernelyg didelės kvotos. Regis, kad laikinas 
žvejybos uždraudimas rytinėje jūros valdymo zonoje (Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos 
nustatyti 25–32 pakvadračiai) galėtų būti vienintelė saugi išteklių atkūrimo galimybė.
2005 m. sugavimai vakarinėje dalyje siekė 25 000 tonų, o rytinėje – 40 000 tonų.
Mokslininkai mano, kad rytinėje dalyje reikėtų menkių negaudyti. Pagal legalios ir nelegalios 
žvejybos santykį galima spręsti, kad nelegaliai sužvejojamas kiekis sudaro apie 40 proc. visų 
sugaunamų žuvų.

Pakeitimą pateikė Andres Tarand

Pakeitimas 18
4a konstatuojamoji dalis (nauja)

(4a) Didelių Baltijos jūros ekosistemos 
pokyčių sukėlė klimato kaita ir tarša, tačiau 
didžiausią grėsmę menkių ištekliams 
Baltijos jūroje kelia neteisėta žvejyba, kurią 
skatina nepakankama žvejybos kontrolė ir 
vengimas kelti baudžiamąsias bylas už 
dabartinių reglamentų pažeidimus.

Or. en

Pagrindimas

Netiesioginis žmonių veiklos poveikis, pasireiškiantis dėl taršos, labiausiai žinomas kaip 
Baltijos jūros eutrofikacija (sukelianti dumblių žydėjimą). Nėra išsamiai moksliškai 
paaiškintas per pastaruosius 20 metų vykęs statistiškai didelis gėlo vandens įtekėjimo iš 
Danijos sąsiaurio pokytis, tačiau menkių ištekliai šiauriausioje Baltijos jūros dalyje labai 
priklauso nuo gėlo vandens įtekėjimo.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 19
- 5 konstatuojamoji dalis (nauja)
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(-5) Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 5 
straipsnio 1 dalyje reikalaujama, kad 
Taryba pirmumo tvarka priimtų išteklių 
atkūrimo planus tais atvejais, kai žvejojama 
turint mažesnius, negu nustatytos saugios 
biologinės ribos, išteklius.

Or. en

Pagrindimas

Taigi menkių išteklių žvejybos 25−32 pakvadračiuose planas turėtų būti šių išteklių atkūrimo 
planas, kuriame būtų atsižvelgiama į visus Reglamento Nr. 2371/2003 reikalavimus. 

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 20
5 konstatuojamoji dalis

(5) Reglamente (EB) Nr. 2371/2002 
reikalaujama inter alia, kad, siekiant šio 
tikslo, Bendrija turi laikytis atsargumo 
principo imdamasi priemonių ištekliams 
apsaugoti ir išsaugoti, numatyti jų tausų 
naudojimą ir kuo labiau sumažinti žvejybos 
poveikį jūrų ekosistemoms. Ji turėtų siekti 
palaipsniui įgyvendinti ekosistemomis 
pagrįstą žvejybos valdymo metodą ir turėtų 
prisidėti prie veiksmingos žvejybos veiklos 
ekonomiškai perspektyvioje ir 
konkurencingoje žvejybos pramonėje, 
suteikdama tinkamą gyvenimo lygį tiems, 
kurie priklauso nuo Baltijos jūros menkių 
žvejybos, ir atsižvelgdama į vartotojų 
interesus.

(5) Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 5 
straipsnio 3 dalyje reikalaujama, inter alia, 
kad atkūrimo planai: i) būtų rengiami 
vadovaujantis atsargumo principu, ii) 
užtikrintų tausų išteklių naudojimą ir kad 
žvejybos veiklos poveikis jūrų ekosistemoms 
nepažeistų jų tvarumo ir iii) būtų 
daugiamečiai ir juose būtų nurodomas 
laikas, per kurį tikimasi įgyvendinti 
planines užduotis. 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 21
9 konstatuojamoji dalis

(9) Siekiant užtikrinti žvejybos galimybių 
stabilumą, tikslinga apriboti bendro sugauti 
leidžiamo kiekio pokyčius nuo vienų iki 
kitų metų.

(9) Siekiant išvengti, kad neišnyktų žvejyba,  
ir siekiant padėti, kad būtų greitai atkurti 
tokie ištekliai, kad būtų galima nustatyti 
didesnius bendrus sugauti leidžiamus 
kiekius, svarbu bendrus sugauti leidžiamus 
kiekius nustatyti vadovaujantis 
Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos 
(TJTT) patarimais.

Or. en

Pagrindimas

ES tvirtina, kad į mokslininkų patarimus atsižvelgiama, tačiau su Tarptautinės jūrų tyrinėjimo 
tarybos mokslininkų nuomone dažnai prasilenkiama, todėl šiuo metu ištekliai išeikvoti.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 22
4 straipsnis

1. Šiuo planu siekiama padidinti 
subrendusių žuvų kiekį iki nurodytų ar 
didesnių kiekių:
1) 23 000 tonų menkių išteklių 22, 23 ir 24 
pakvadračiuose,
2) 160 000 tonų menkių išteklių 25–32 
pakvadračiuose.

Planu užtikrinamas tvarus atitinkamų 
menkių išteklių naudojimas laipsniškai 
mažinant ir išlaikant išžvejojamą žuvų 
populiacijos dalį lygiuose, ne žemesniuose
nei: 

2. Kai Tarptautinė jūrų tyrinėjimo taryba 
nustato, kad pasiektos šios planinės 
užduotys, rengiant planą turi būti 
užtikrinamas tvarus atitinkamų menkių 
išteklių naudojimas laipsniškai mažinant ir 
išlaikant išžvejojamą žuvų populiaciją ne 
didesnę, kaip:

1) 0,6 3−6 metų menkių ištekliams 22, 23 ir 
24 pakvadračiuose ir

1) 0,6 3−6 metų menkių ištekliams 22, 23 ir 
24 pakvadračiuose ir

2) 0,3 4−7 metų menkių ištekliams 25−32 2) 0,3 4−7 metų menkių ištekliams 25−32 
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pakvadračiuose. pakvadračiuose.

Or. en

Pagrindimas

Tarptautinė jūrų tyrinėjimo taryba mažiausią 25–32 pakvadračių menkių išteklių dydžio (Blim) 
ribą  nustatė 160 000 tonų, tačiau šios ribos 22–24 pakvadračiams nenustatė, taigi šiems 
ištekliams vietoje tos ribos, vadovaujantis atsargumo principu, buvo taikoma  23 000 tonų 
riba. Be to, Tarptautinė jūrų tyrinėjimo taryba pareiškė, kad menkių išteklių 22−32 
pakvadračiuose populiacijos lygis 0,3–0,6 ir 25−32 pakvadračiuose populiacijos lygis 0,3 
keltų nedidelę grėsmę reprodukcijai ir dideliems ilgalaikiams prieaugiams, taigi populiacija 
turi būti didesnė, nei nurodyto dydžio.

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman ir Frieda Brepoels

Pakeitimas 23
4 straipsnio 2 punktas

2) 0,3 4−7 metų menkių ištekliams 25−32 
pakvadračiuose.

2) 0 4−7 metų menkių ištekliams 25−32 
pakvadračiuose.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į mokslinę patirtį labai nerimaujama, kad rytinėje jūros valdymo zonoje greitai 
nyksta menkių ištekliai, ir siūloma kurį laiką visiškai uždrausti žvejybą norint atkurti išteklius.
Siekiant sudaryti galimybę atkurti menkių išteklius, geriau visoms šalims vienu metu visiškai 
uždrausti žvejybą, o ne įvairioms šalims taikyti draudimą skirtingais laikotarpiais. Visiškai 
uždraudus žvejybą, nelegali žvejyba tampa neįmanoma.

Pakeitimą pateikė Jens Holm

Pakeitimas 24
5 straipsnio 1 dalis

1. Kiekvienais metais Taryba kvalifikuotąja 
dauguma, remdamasi Komisijos pasiūlymu, 
nusprendžia dėl atitinkamų menkių išteklių 
BSLK kitiems metams.

1. Kiekvienais metais Taryba kvalifikuotąja 
dauguma, remdamasi Komisijos pasiūlymu, 
nusprendžia dėl atitinkamų menkių išteklių 
BSLK kitiems metams. Kiekviena 
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suinteresuota valstybė narė, jei mano esant 
reikalinga, turi turėti teisę taikyti laikiną 
draudimą žvejoti menkes.

Or. sv

Pagrindimas

Svarbu kiekvienai valstybei narei, jei ji mano esant reikalinga, suteikti teisę imtis tolesnių 
priemonių, kuriomis būtų galima išsaugoti žuvų išteklius.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 25
6 straipsnis

1. Taryba priima atitinkamų menkių išteklių 
BLL, kuris, remiantis Žuvininkystės mokslo, 
technikos ir ekonomikos komiteto (ŽMTEK) 
atliktu moksliniu vertinimu, yra didesnis 
nei:

1. Taryba priima atitinkamų menkių išteklių 
BSLK, kurie, remiantis Žuvininkystės 
mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto 
(ŽMTEK) atliktu moksliniu vertinimu, 
sudarytų galimybę, kad suaugusių žuvų 
kiekis jūroje padidėtų daugiau, negu 4 
straipsnio 1 dalyje numatytas kiekis.
Jei pagal mokslinio vertinimo rezultatus 
galima spręsti, kad taip ir įvyks, Taryba turi 
priimti BSLK, kurie padėtų pasiekti 4 
straipsnio 2 dalyje nustatytą žuvų 
populiacijos dydį.
Jei pagal mokslinio vertinimo rezultatus 
galima spręsti, kad taip neįvyks, Taryba turi 
priimti mažiausius įmanomus BSLK.

(a) BSLK, dėl kurio išžvejojama žuvų 
populiacijos dalis sumažėtų 10 % jo 
taikymo metais, palyginti su praėjusiesiems 
metams numatyta išžvejojama žuvų 
populiacijos dalimi.
(b) BSLK, dėl kurio išžvejojama žuvų 
populiacijos dalis taptų tokia, kaip 
apibrėžta 4 straipsnyje.
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2. Jei dėl 1 dalies taikymo BSLK viršytų 
BSLK praėjusiesiems metams daugiau nei 
15 %, Taryba priima BSLK, kuris yra 15 % 
didesnis nei tų metų BSLK. 

2. Jei dėl 1 dalies taikymo BSLK daugiau 
kaip 15 proc. viršytų praėjusiųjų metų
BSLK, Taryba turi priimti BSLK, kuris yra 
15 proc. didesnis nei tų metų BSLK.

3. Jei dėl 1 dalies taikymo BSLK taptų 
daugiau kaip 15 % mažesnis nei 
praėjusiųjų metų BSLK, Taryba priima 
BSLK, kuris yra 15 % mažesnis nei tų metų 
BSLK. 
4. 3 dalis netaikoma, kai ŽMTEK atliktas 
mokslinis vertinimas rodo, kad išžvejojama 
žuvų populiacijos dalis BSLK taikymo 
metais viršys 1 vertę per metus 3−6 metų 
menkių ištekliams 22, 23 ir 24 
pakvadračiuose arba 0,6 vertę per metus 
4−7 metų menkių ištekliams 25−32 
pakvadračiuose.

Or. en

Pagrindimas

Komisija siūlo, kad BSLK nebūtų mažinamas daugiau kaip 15 proc. per metus, tačiau tais 
atvejais, kai ištekliai išeikvoti ir reikia imtis skubių išsaugojimo priemonių, pernelyg ilgas 
delsimas gali padidinti išteklių išnykimo pavojų.

Pakeitimą pateikė Frieda Brepoels

Pakeitimas 26
6 straipsnio 1 dalies a punktas

(a) BSLK, dėl kurio išžvejojama žuvų
populiacijos dalis sumažėtų 10 % jo taikymo 
metais, palyginti su praėjusiesiems metams 
numatyta išžvejojama žuvų populiacijos 
dalimi.

a) BSLK, dėl kurio žvejojamų žuvų 
populiacijos dalis sumažėtų 30 proc. tais 
metais, kai jis pradėtas taikyti, palyginti su
apskaičiuota žvejojamų žuvų populiacija 
praėjusiais metais.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Anders Wijkman ir Frieda Brepoels

Pakeitimas 27
6 straipsnio 1 dalies a punktas

(a) BSLK, dėl kurio išžvejojama žuvų 
populiacijos dalis sumažėtų 10 % jo taikymo
metais, palyginti su praėjusiesiems metams
numatyta išžvejojama žuvų populiacijos 
dalimi.

a) BSLK, dėl kurio žvejojamų žuvų 
populiacijos dalis sumažėtų 10 proc. tais
metais, kai jis pradėtas taikyti, palyginti su 
apskaičiuota žvejojamų žuvų populiacija
praėjusiais metais (išskyrus 25–32 
pakvadračius, kuriuose siūloma laikinai 
uždrausti žvejybą).

Or. en

Pagrindimas

10 proc. dydis nustatytas vadovaujantis politiniu valstybių narių susitarimu, o ne mokslininkų 
rekomendacijomis. Siekiant taikyti griežtesnes priemones minėtųjų žuvų ištekliams išsaugoti, 
šį procentą reikia padidinti, kad būtų galima užtikrinti tinkamesnę Baltijos jūros menkių 
išteklių apsaugą ir jų atkūrimo galimybę.

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman ir Frieda Brepoels

Pakeitimas 28
8 straipsnio 1 dalies b punktas

(b) 25−27 pakvadračiuose – nuo birželio 15 
d. iki rugsėjo 14 d.

25–32 pakvadračiuose žvejyba turi būti 
visiškai uždrausta.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su F. Brepoels ir A. Wijkmano pakeitimu dėl 4 straipsnio 2 dalies.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 29
11 straipsnio 2 dalis
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2. Valstybės narės 1 dalyje nurodytą 
specialų leidimą žvejoti menkes išduoda tik 
Bendrijos laivams, kurie 2005 m. turėjo 
pagal 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos
reglamento (EB) Nr. 27/2005, nustatančio 
2005 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų 
išteklių grupių bendrąsias žvejybos 
galimybes ir susijusias sąlygas, taikomas 
Bendrijos vandenyse ir Bendrijos laivams 
vandenyse, kuriuose privaloma nustatyti 
sugavimo apribojimus, III priedo 6.2.1 
punktą išduotą specialų leidimą žvejoti 
menkes Baltijos jūroje. Tačiau valstybė narė 
Bendrijos laivui, plaukiojančiam su tos 
valstybės narės vėliava ir 2005 m. 
neturėjusiam specialaus žvejybos leidimo, 
gali išduoti specialų leidimą žvejoti menkes, 
jeigu valstybė narė užtikrina, kad mažiausiai 
lygiavertis pajėgumas (išmatuotas kilovatais 
(kW)) Baltijos jūroje yra neleidžiamas
žvejybai, kuri vykdoma bet kuriuo 1 dalyje 
nurodytu žvejybos įrankiu.

2. Valstybės narės 1 dalyje nurodytą 
specialų leidimą žvejoti menkes išduoda tik 
Bendrijos laivams, kurie 2005 m. turėjo 
specialų leidimą žvejoti menkes Baltijos 
jūroje, išduotą pagal 2004 m. gruodžio 22 d. 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 27/2005, 
nustatančio 2005 m. tam tikrų žuvų išteklių 
ir žuvų išteklių grupių bendrąsias žvejybos 
galimybes ir susijusias sąlygas, taikomas 
Bendrijos vandenyse ir Bendrijos laivams 
vandenyse, kuriuose privaloma nustatyti 
sugavimo apribojimus, III priedo 6.2.1 
punktą. Tačiau valstybė narė Bendrijos 
laivui, plaukiojančiam su tos valstybės narės 
vėliava ir 2005 m. neturėjusiam specialaus 
žvejybos leidimo, gali išduoti specialų 
leidimą žvejoti menkes, jeigu valstybė narė 
užtikrina, kad mažiausiai 1,2 karto didesniu, 
negu lygiavertis pajėgumas (išmatuotas 
kilovatais (kW)), Baltijos jūroje yra 
neleidžiama žvejyba, kuri vykdoma bet 
kuriuo 1 dalyje nurodytu žvejybos įrankiu.

Or. en

Pagrindimas

Šitaip būtų sumažintas pernelyg didelis Baltijos jūros menkių žvejybos laivyno pajėgumas.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 30
11 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Prie 2 dalyje nurodyto ekvivalentiško 
žvejybos pajėgumų galima nepriskirti 
žvejybos laivų, kuriems nutraukta finansinė 
valstybės parama. 

Or. en

Pagrindimas

Menkių žvejybos Baltijos jūroje laivynas yra pernelyg didelis, taigi šitaip būtų sumažintas jo 
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pajėgumas.


