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Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 17
Pavadinimas

Tarybos reglamento, nustatančio papildomų 
išlaidų, perkant tam tikrus žuvininkystės 
produktus iš Azorų, Madeiros, Kanarų salų 
ir Prancūzijos Gvianos bei Reuniono 
departamentų, kompensavimo sistemą 2007–
2013 m., pasiūlymas

Tarybos reglamento, nustatančio papildomų 
išlaidų, perkant tam tikrus žuvininkystės 
produktus iš Azorų, Madeiros, Kanarų salų 
ir Prancūzijos Gvianos bei Reuniono 
departamentų, kompensavimo sistemą 2007–
2013 m., pasiūlymas

Or. pt

Pagrindimas

S'agissant de reconduire le régime actuel de compensation des surcoûts induits par 
l'ultrapériphéricité pour l'écoulement de certains produits de la pêche des RUP, prévu par le 
règlement (CE) n° 2328/2003, qui est arrivé à échéance le 31 décembre 2006, il n'y a pas de 
raison de changer d'en changer le titre.

En outre, comme le régime institué est destiné à compenser les surcoûts supportés par les 
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opérateurs dans l'écoulement des produits de la pêche de ces RUP en raison de leurs 
handicaps particuliers qui sont permanents, le régime ne doit pas être limité dans le temps.

Pakeitimą pateikė Margie Sudre

Pakeitimas 18
Pavadinimas

Tarybos reglamento, nustatančio papildomų 
išlaidų, perkant tam tikrus žuvininkystės 
produktus iš Azorų, Madeiros, Kanarų salų 
ir Prancūzijos Gvianos bei Reuniono 
departamentų, kompensavimo sistemą 2007–
2013 m., pasiūlymas

Tarybos reglamento, nustatančio papildomų 
išlaidų, perkant tam tikrus žuvininkystės 
produktus iš Azorų, Madeiros, Kanarų salų 
ir Prancūzijos Gvianos bei Reuniono 
departamentų, kompensavimo sistemą 2007–
2013 m., pasiūlymas

Or. fr

Pagrindimas

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jei jis būtų priimtas, atitinkamus pakeitimus reikės 
padaryti visame tekste.) POSEI žuvininkystės sistema (ypatingo pasirinkimo dėl nuošalumo ir 
tai, kad yra salos programa) turės būti ilgalaikė ir neapibrėžta laiko sistema, kaip ir POSEI 
žemės ūkis, atsižvelgiant į tai, kad geografiniai ir struktūriniai apribojimai, kurie pateisina 
jos taikymą, yra nepakeičiami.

Pakeitimą pateikė Margie Sudre

Pakeitimas 19
5a konstatuojamoji dalis (nauja)

(5 bis)Il y a lieu d'autoriser 
l'approvisionnement au marché 
communautaire, dans la limite de la 
capacité de production actuelle, lorsque les 
captures des flottes de pêche des régions 
ultrapériphériques ne suffisent pas pour 
l’approvisionnement de l’industrie de 
transformation de poisson locale.

Or. fr

Pagrindimas

Kreipiantis dėl importo, prašymai turėtų būti patenkinami, kadangi atokiausių regionų 
laivynų sugaunamas kiekis nėra pakankamas siekiant užtikrinti žuvų perdirbimo įmonių 
struktūrų rentabilumą šiuose regionuose. Savo ataskaitos likusioje dalyje COM(2006)0734, 
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psl. 9 Europos Komisija nurodo, kad „kai kurioms pramonės šakoms importas būtinas norint 
išnaudoti masinės gamybos teikiamus pranašumus ir visą įmonės pajėgumą“.

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 20
7a konstatuojamoji dalis (nauja)

7a) Gali būti taikoma nuo Komisijos 
nuoseklios politikos nukrypstanti nuostata 
netvirtinti valstybės paramos veiklai 
susijusiai su Sutartyje nurodytų 
žuvininkystės produktų gamyba, 
perdirbimu ir komercializavimu, kad būtų 
galima sušvelninti konkrečias kliūtis, 
kylančias žuvininkystei atokiausiuose 
regionuose, dėl jų nutolimo, tai, kad yra 
salos ir vietovių atokumo, mažumo, 
kalnuotumo, klimato ir jų ekonominės 
priklausomybės nuo nedaugelio produktų.

Or. pt

Pagrindimas

Considérant correspondant à la proposition de nouvel article 7 bis du rapporteur 
(amendement 15).

À l'instar du POSEI agriculture, établi par le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil, et 
parallèlement à ce régime, compte tenu des contraintes particulières qui caractérisent les 
régions ultrapériphériques, énoncées à l'article 299, paragraphe 2, du traité, un régime 
d'exception devra être accordé aux RUP en ce qui concerne les aides d'État, en permettant de 
compléter le régime de compensation par des aides nationales.

Pakeitimą pateikė Margie Sudre

Pakeitimas 21
7a konstatuojamoji dalis (nauja)

7a) Gali būti taikoma nuo Komisijos 
nuoseklios politikos nukrypstanti nuostata 
netvirtinti valstybės paramos veiklai 
susijusiai su Sutartyje nurodytų 
žuvininkystės produktų gamyba, 
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perdirbimu ir komercializavimu, kad būtų
galima sušvelninti konkrečias kliūtis, 
kylančias žuvininkystei atokiausiuose 
regionuose, dėl jų nutolimo, tai, kad yra 
salos ir vietovių atokumo, mažumo, 
kalnuotumo, klimato ir jų ekonominės 
priklausomybės nuo nedaugelio produktų.

Or. fr

Pagrindimas

Europos Komisija dėl valstybės paramos žuvininkystės sektoriui turėtų atokiausiems 
regionams padaryti prieinamą išskirtinę sistemą, kaip numatyta ir neseniai pakeistose POSEI 
žemės ūkio nuostatose.

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 22
9 konstatuojamoji dalis

9) kad būtų galima priimti sprendimą, ar 
reikia toliau taikyti kompensavimo sistemą 
nuo 2013 m., Komisija, likus pakankamai 
laiko iki sistemos galiojimo pabaigos, turėtų 
pateikti nepriklausomu įvertinimu pagrįstą 
ataskaitą Europos Parlamentui, Europos 
Vadovų Tarybai ir Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui;

(9) D'ici le 31 décembre 2011, il convient 
que la Commission présente un rapport au 
Parlement européen, au Conseil européen et 
au Comité économique et social européen, 
basé sur une évaluation indépendante, qui 
portera sur l'application de la 
compensation et analysera son impact sur 
la réalisation des objectifs du présent 
règlement, et sera accompagné, le cas 
échéant, de propositions législatives 
appropriées.

Or. pt

Pagrindimas

Le présent amendement est en cohérence avec les dispositions de l'article 8, paragraphe 2, de 
la présente proposition et à mettre en parallèle avec les dispositions similaires du règlement 
relatif au POSEI agriculture.

Pakeitimą pateikė Margie Sudre

Pakeitimas 23
9 konstatuojamoji dalis
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9) kad būtų galima priimti sprendimą, ar 
reikia toliau taikyti kompensavimo sistemą 
nuo 2013 m., Komisija, likus pakankamai 
laiko iki sistemos galiojimo pabaigos, turėtų 
pateikti nepriklausomu įvertinimu pagrįstą 
ataskaitą Europos Parlamentui, Europos 
Vadovų Tarybai ir Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui;

9) kad būtų galima priimti sprendimą, ar 
reikia toliau taikyti kompensavimo sistemą 
nuo 2013 m., Komisija, likus pakankamai 
laiko iki sistemos galiojimo pabaigos, turėtų 
pateikti nepriklausomu įvertinimu pagrįstą 
ataskaitą Europos Parlamentui, Europos 
Vadovų Tarybai ir Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui;

Or. fr

Pagrindimas

POSEI žuvininkystės sistema (ypatingo pasirinkimo dėl nuošalumo ir tai, kad yra salos 
programa) turės būti ilgalaikė ir neapibrėžta laiko sistema, kaip ir POSEI žemės ūkis, 
atsižvelgiant į tai, kad geografiniai ir struktūriniai apribojimai, kurie pateisina jos taikymą, 
yra nepakeičiami.

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 24
3 straipsnio 1 dalies įvadinė frazė

1. Kompensacija išmokama toliau 
išvardytiems operatoriams, kurie patiria 
papildomų išlaidų prekiaudami 
žuvininkystės produktais:

1. Kompensacija išmokama toliau 
išvardytiems operatoriams, kurie, 
prekiaudami žuvininkystės produktais, 
patiria papildomų išlaidų, susijusių su 1 
straipsnyje išvardytų regionų atokumu:

Or. pt

Pagrindimas

En cohérence avec le titre proposé pour le règlement. Voir l'amendement 17.

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 25
3 straipsnio 1 dalies c punktas

c) perdirbimo bei prekybos sektoriaus 
operatoriai ir šių operatorių asociacijos, dėl 
minėtų regionų atokumo patiriantys 
papildomų išlaidų prekiaudami minimais 

c) perdirbimo bei prekybos sektoriaus 
operatoriai ir šių operatorių asociacijos, dėl 
minėtų regionų atokumo patiriantys 
papildomų išlaidų prekiaudami minimais 
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produktais. produktais.

Or. pt

Pagrindimas

Texte redondant, qui figure déjà dans la phrase introductive du paragraphe 1.

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro

Pakeitimas 26
3 straipsnio 1 dalies c punktas

c) perdirbimo bei prekybos sektoriaus 
operatoriai ir šių operatorių asociacijos, dėl 
minėtų regionų atokumo patiriantys 
papildomų išlaidų prekiaudami minimais 
produktais.

c) perdirbimo bei prekybos sektoriaus 
operatoriai ir šių operatorių asociacijos, dėl 
minėtų regionų atokumo patiriantys 
papildomų perdirbimo išlaidų ir
prekiaudami minimais produktais.

Or. pt

Pagrindimas

Reikėtų atsižvelgti ir į kitus veiksnius, susijusius su atokiausias regionais, ypač masto 
ekonomijos nebuvimą ir didesnes gamybos išlaidas. Todėl nereikėtų pernelyg sutelkti dėmesio 
vien tik į transporto išlaidas, o derėtų atsižvelgti ir į kitas gamybos ir prekybos išlaidas.

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 27
4 straipsnio 4a pastraipa (nauja)

4 bis. Toutefois, par dérogation au 
paragraphe 4, point b), lorsque la pêche 
dans les régions visées à l'article premier 
ne suffit pas à assurer l'activité de 
l'industrie transformatrice locale, la 
compensation est accordée, à titre 
exceptionnel, aux produits de la pêche qui 
ont été prélevés par des navires de pêche 
communautaires.

Or. pt
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Pagrindimas

Pour remédier à l'insuffisance fréquente de la pêche des flottes immatriculées dans les RUP 
et assurer l'activité normale des industries locales, il devra être possible d'attribuer 
également la compensation aux produits de la pêche prélevés par des navires de pêche 
communautaires qui ne sont pas immatriculés dans les RUP.

Pakeitimą pateikė Margie Sudre

Pakeitimas 28
4 straipsnio 4a pastraipa (nauja)

4 bis. Cependant, lorsque les produits de la 
pêche prélevés localement ne sont pas 
suffisants pour assurer l’activité des usines 
locales de transformation, une 
compensation est octroyée pour 
l'approvisionnement en produits de la 
pêche non transformés provenant d’États 
membres de l’Union européenne.

Or. fr

Pagrindimas

Kreipiantis dėl importo, prašymai turėtų būti patenkinami, kadangi atokiausių regionų 
laivynų sugaunamas kiekis nėra pakankamas siekiant užtikrinti žuvų perdirbimo įmonių 
struktūrų rentabilumą šiuose regionuose. Savo ataskaitos likusioje dalyje COM(2006)0734, 
psl. 9 Europos Komisija nurodo, kad „kai kurioms pramonės šakoms importas būtinas norint 
išnaudoti masinės gamybos teikiamus pranašumus ir visą įmonės pajėgumą“.

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 29
5 straipsnio 2 dalies a punktas

a) į dėl kiekvieno žuvininkystės produkto 
atsirandančias papildomas išlaidas, 
patiriamas dėl minimų regionų tam tikrų 
trūkumų, pirmiausia į išlaidas, patiriamas 
gabenant produktus į žemyninę Europą, ir į 1 
straipsnyje išvardytus regionus;

a) į dėl kiekvieno žuvininkystės produkto 
atsirandančias papildomas išlaidas, 
patiriamas dėl minimų regionų tam tikrų 
trūkumų, pirmiausia į išlaidas, patiriamas 
gabenant produktus į žemyninę Europą, ir į 1 
straipsnyje išvardytus regionus;

Or. pt
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Pagrindimas

Voir amendement 5 du rapporteur.

La compensation doit tenir compte d'autres dépenses qui influencent le niveau des surcoûts, 
en plus des frais de transport. En outre, dans ces frais de transport, il convient de ne pas se 
focaliser uniquement sur l'acheminement vers le continent européen, mais de tenir compte 
également des transports entre les RUP et à l'intérieur des RUP. Du reste, cette démarche est 
conforme aux objectifs du programme spécifique de compensation des surcoûts, proposé par 
la Commission dans le cadre du partenariat renforcé pour les régions ultrapériphériques:
réduction du déficit d’accessibilité de ces régions non seulement par rapport au continent 
européen mais aussi entre les régions ultrapériphériques et à l’intérieur de leur territoire.

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 30
5 straipsnio 2 dalies b punktas

b) į bet kokias kitas valstybės kišimosi 
priemones, darančias poveikį papildomų 
išlaidų lygiui.

b) į bet kokias kitas valstybės kišimosi 
priemones, darančias poveikį papildomų 
išlaidų lygiui.

Or. pt

Pagrindimas

Outre les frais de transport, il existe d'autres dépenses connexes, qui contribuent aux surcoûts 
supportés par les opérateurs dans l'écoulement des produits de la pêche – par exemple, les 
coûts supplémentaires que représentent le sel, les huiles et les autres matières premières 
utilisées dans la transformation du poisson – et qui doivent également être prises en 
considération dans la compensation.

Pakeitimą pateikė Margie Sudre

Pakeitimas 31
5 straipsnio 3 dalis

3. Papildomų išlaidų kompensacija yra 
proporcinga kompensuojamoms 
papildomoms išlaidoms ir neviršija 75 % 
produktų gabenimo į žemyninę Europą ir 
kitų susijusių išlaidų.

3. Papildomų išlaidų kompensacija yra 
proporcinga kompensuojamoms 
papildomoms išlaidoms.

Or. fr
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Pagrindimas

Kompensacija neturi remtis vien tik transporto išlaidomis ir neturi būti ribojama 75 proc. 
išlaidų (POSEI žemės ūkyje nėra ribų), net jei pripažįstama, kad reikėtų vengti per didelės 
kompensacijos.

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 32
5 straipsnio 3 dalis

3. Papildomų išlaidų kompensacija yra 
proporcinga kompensuojamoms 
papildomoms išlaidoms ir neviršija 75 % 
produktų gabenimo į žemyninę Europą ir 
kitų susijusių išlaidų.

3. Papildomų išlaidų kompensacija yra 
proporcinga kompensuojamoms 
papildomoms išlaidoms.

Or. pt

Pagrindimas

Il convient de ne pas prévoir de plafond pour la compensation des surcoûts, par analogie et 
parallèlement avec le POSEI agriculture.

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 33
6 straipsnis

Minėtos valstybės narės gali keisti 4 
straipsnio 1 dalyje minėtus kompensuotinų 
žuvininkystės produktų sąrašą ir kiekius ir 5 
straipsnio 1 dalyje minėtą kompensacijos 
lygį, atsižvelgdamos į besikeičiančias 
sąlygas ir neviršydamos 5 straipsnio 4 dalyje 
nurodytų bendrųjų sumų.

1. Minėtos valstybės narės gali keisti 4 
straipsnio 1 dalyje minėtus kompensuotinų 
žuvininkystės produktų sąrašą ir kiekius ir 5 
straipsnio 1 dalyje minėtą kompensacijos 
lygį, atsižvelgdamos į besikeičiančias 
sąlygas ir neviršydamos 5 straipsnio 4 dalyje 
nurodytų bendrųjų sumų.

2. Les adaptations visées au paragraphe 1 
peuvent consister en une modulation des 
quantités des produits de la pêche 
admissibles au bénéfice de la 
compensation, ainsi que du niveau de la 
compensation, à l'intérieur d'une région ou 
entre des régions appartenant à un même 
État membre.



PE 386.314v01-00 10/14 AM\655523LT.doc

LT

3. Afin de tenir compte de l'évolution des 
circonstances, la Commission peut, à la 
suite des informations qu'elle reçoit des 
États membres intéressés, moduler les 
quantités des produits de la pêche 
admissibles au bénéfice de la 
compensation, ainsi que le niveau de la 
compensation, entre les différents États 
membres.
La modulation s'effectue dans la limite du 
montant total annuel de la compensation 
fixé par l'autorité budgétaire et sans 
préjudice de la clé de répartition respective, 
conformément aux montants prévus à 
l'article 5, paragraphe 4.
En outre, la modulation doit tenir compte, 
notamment, de la situation des stocks 
biologiquement sensibles, du niveau des 
surcoûts et des aspects qualitatifs et 
quantitatifs de la production et de 
l'écoulement.

Or. pt

Pagrindimas

Il s'agit d'accorder davantage de souplesse aux États membres dans la définition et 
l'adaptation des listes de produits de la pêche et des quantités correspondantes admissibles 
au bénéfice de la compensation, ainsi que du niveau de la compensation, dans la limite d'un 
montant total annuel fixé. Cette souplesse peut consister en une modulation à l'intérieur d'une 
région ou entre des régions appartenant à un même État membre, moyennant le respect du 
plafond fixé et de la clé de répartition. Elle concerne la modulation entre les différents États 
membres, en vue d'optimiser la compensation prévue au présent règlement.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 34
7 straipsnio 1 dalis

1. Per keturis mėnesius nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos minėtos valstybės narės 
pateikia Komisijai 4 straipsnio 1 dalyje 
minėtus sąrašą ir kiekius ir 5 straipsnio 1 
dalyje minėtą kompensacijos lygį, toliau 
kartu vadinamus „kompensavimo planu“.

1. Per keturis mėnesius nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos minėtos valstybės narės 
pateikia Komisijai 4 straipsnio 1 dalyje 
minėtus sąrašą ir kiekius ir 5 straipsnio 1 
dalyje minėtą kompensacijos lygį, toliau 
kartu vadinamus „kompensavimo planu“.
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Or. en

Pagrindimas

Le présent amendement vise à garantir que seuls les poissons pêchés en toute légalité 
puissent bénéficier des compensations prévues dans le règlement.

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 35
7 straipsnio 4 dalis

4. Jeigu valstybė narė daro pakeitimus pagal 
6 straipsnį, ji pateikia Komisijai pakeistą 
kompensavimo planą, o 2 ir 3 dalyse 
nustatyta procedūra taikoma mutatis 
mutandis.

4. Jeigu valstybė narė daro pakeitimus pagal 
6 straipsnį, ji pateikia Komisijai pakeistą 
kompensavimo planą. Jei Komisija per 
keturias savaites nuo pakeitimų gavimo 
datos nereaguoja, laikoma, kad 
pakeitimams pritarta.

Or. pt

Pagrindimas

Il convient de prévoir une procédure plus rapide dans le cas d'une modification du dispositif 
de compensation.

Pakeitimą pateikė Margie Sudre

Pakeitimas 36
7 straipsnio 4 dalis

4. Jeigu valstybė narė daro pakeitimus pagal 
6 straipsnį, ji pateikia Komisijai pakeistą 
kompensavimo planą, o 2 ir 3 dalyse 
nustatyta procedūra taikoma mutatis 
mutandis.

4. Jeigu valstybė narė daro pakeitimus pagal 
6 straipsnį, ji pateikia Komisijai pakeistą 
kompensavimo planą. Jei Komisija per 
keturias savaites nuo pakeitimų gavimo 
datos nereaguoja, laikoma, kad 
pakeitimams pritarta.

Or. fr

Pagrindimas

Cette procédure simplifiée et raccourcie doit permettre une meilleure réactivité face à 
l'"évolution des circonstances".
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Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 37
8 straipsnio 1 dalis

1. Kiekviena atitinkama valstybė narė rengia 
metinę kompensavimo sistemos 
įgyvendinimo ataskaitą ir pateikia ją 
Komisijai iki kiekvienų metų balandžio 30 
d.

1. Kiekviena atitinkama valstybė narė rengia 
metinę kompensavimo sistemos 
įgyvendinimo ataskaitą ir pateikia ją 
Komisijai iki kiekvienų metų birželio 30 d.

Or. pt

Pagrindimas

Cet amendement tient compte de la difficulté de disposer des données statistiques avant la fin 
du premier trimestre.

Pakeitimą pateikė Margie Sudre

Pakeitimas 38
8 straipsnio 1 dalis

1. Kiekviena atitinkama valstybė narė rengia 
metinę kompensavimo sistemos 
įgyvendinimo ataskaitą ir pateikia ją 
Komisijai iki kiekvienų metų balandžio 30 
d.

1. Kiekviena atitinkama valstybė narė rengia 
metinę kompensavimo sistemos 
įgyvendinimo ataskaitą ir pateikia ją 
Komisijai iki kiekvienų metų birželio 30 d.

Or. fr

Pagrindimas

Certains États membres ont besoin de davantage de temps pour élaborer leur rapport sur la 
base d'informations solides.

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 39
8 straipsnio 2 dalis

2. Vėliausiai iki 2011 m. gruodžio 31 d. 
Komisija, remdamasi nepriklausomu 

2. Vėliausiai iki 2011 m. gruodžio 31 d., po 
to kas penkeri metai, Komisija, remdamasi 
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įvertinimu, pateikia Europos Parlamentui, 
Tarybai ir Europos Ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui kompensavimo sistemos 
įgyvendinimo ataskaitą, prireikus kartu 
pateikdama teisės aktų pasiūlymus.

nepriklausomu įvertinimu, pateikia Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Europos 
Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
kompensavimo sistemos įgyvendinimo 
ataskaitą, prireikus kartu pateikdama teisės 
aktų pasiūlymus.

Or. pt

Pagrindimas

Cet amendement fait suite à l'élimination des référence à la période 2007-2013 et de la clause 
de caducité, ainsi qu'à l'insertion d'une clause de révision, à l'instar du POSEI agriculture.

Pakeitimą pateikė Margie Sudre

Pakeitimas 40
8 straipsnio 2 dalis

2. Vėliausiai iki 2011 m. gruodžio 31 d. 
Komisija, remdamasi nepriklausomu 
įvertinimu, pateikia Europos Parlamentui, 
Tarybai ir Europos Ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui kompensavimo sistemos 
įgyvendinimo ataskaitą, prireikus kartu 
pateikdama teisės aktų pasiūlymus.

3. Vėliausiai iki 2011 m. gruodžio 31 d., po 
to kas penkeri metai, Komisija, remdamasi 
nepriklausomu įvertinimu, pateikia Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Europos 
Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
kompensavimo sistemos įgyvendinimo 
ataskaitą, prireikus kartu pateikdama teisės 
aktų pasiūlymus.

Or. fr

Pagrindimas

POSEI žuvininkystės sistema (ypatingo pasirinkimo dėl nuošalumo ir tai, kad yra salos 
programa) turės būti ilgalaikė ir neapibrėžta laiko sistema, kaip ir POSEI žemės ūkis, 
atsižvelgiant į tai, kad geografiniai ir struktūriniai apribojimai, kurie pateisina jos taikymą, 
yra nepakeičiami. Il est par conséquent demandé un rapport périodique à la Commission.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 41
10 straipsnis

Valstybės narės priima reikiamas nuostatas,
pagal kurias būtų užtikrinta šiame 
reglamente nustatytų reikalavimų atitiktis ir 

Valstybės narės priima reikiamas nuostatas, 
pagal kurias būtų užtikrinta šiame 
reglamente nustatytų reikalavimų atitiktis ir 
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veiklos reguliarumas. veiklos reguliarumas. Les dispositions 
relatives à la traçabilité des produits de la 
pêche sont suffisamment détaillées pour 
permettre l'identification des produits qui 
ne sont pas admissibles au bénéfice de la 
compensation.

Or. en

Pagrindimas

Il convient d'introduire des exigences plus détaillées, afin de veiller à ce que seuls les 
produits légaux de la pêche puissent faire l'objet des compensations.
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