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Pakeitimas 7
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalis

Europos Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Laikydamasi 111 straipsnyje nurodytos 
tvarkos Komisija tam tikrų kategorijų 
žvejybos laivams gali leisti tam tikrą 
laikotarpį, kurio trukmę galima pratęsti, 
netaikyti šio straipsnio 1 dalyje nustatyto 
įpareigojimo arba numatyti nuostatą dėl 
pranešimo pateikimo kito laikotarpio, 
atsižvelgiant inter alia į žuvininkystės
produktų tipą, atstumą tarp žvejybos 
rajonų, iškrovimo vietų ir uostų, kuriuose 
atitinkami laivai įregistruoti.

4. Kompetentinga institucija tam tikrų 
kategorijų žvejybos laivams gali leisti tam 
tikrą laikotarpį, kurio trukmę galima 
pratęsti, netaikyti šio straipsnio 1 dalyje 
nustatyto įpareigojimo arba numatyti 
nuostatą dėl pranešimo pateikimo kito 
laikotarpio, atsižvelgiant inter alia į 
žuvininkystės produktų tipą, atstumą tarp 
žvejybos rajonų, iškrovimo vietų ir uostų, 
kuriuose atitinkami laivai įregistruoti.

Or. sv

Pagrindimas

Pagrindinis tikslas rengiant teisės akto projektą – supaprastinti ir patobulinti Bendrijos teisės 
aktus. Šis reglamentas netūrėtų būti išimtis; jame taip pat turėtų būti numatyta, kaip 
patobulinti kontrolę ir nesukurti daugiau biurokratijos. Kiekvienos valstybės narės 
kompetentingos institucijos, kurios, manoma, siekia užtikrinti teisės aktų laikymąsi, kiekvienu 
atskiru atveju gali geriausiai įvertinti, kokiomis sąlygomis reikia iš anksto pranešti apie 
atvykimą į uostą ir ar galima netaikyti bendrų taisyklių.

Pakeitimas 8
Åsa Westlund, Jan Andersson, Anna Hedh, Göran Färm, Inger Segelström

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnis

Europos Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

47 straipsnis išbraukiamas.

Or. en
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Pagrindimas

Recreational fishing is a common leisure activity for many Europeans and it is essential to 
support this tradition also in the future without increased burdens of excessive bureaucracy 
and regulations. The proposed article should be rejected because of the following reasons. 1. 
It appears unreasonable to regulate recreational fishing when problems with fish stocks are 
not caused by excessive recreational fishing, but rather by unsustainable industrial fishing. 2. 
A requirement on behalf of recreational fisheries to register their catches is costly, 
burdensome and unnecessarily bureaucratic.  3. Other methods than direct registration of 
catches from recreational fishing can be used to asses the scope of recreational fishing.

Pakeitimas 9
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnis

Europos Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

47 straipsnis išbraukiamas.

Or. sv

Pagrindimas

Dėl vykdomos bendrosios žuvininkystės politikos šiandien mūsų jūrose nebėra žuvų. Šiame 
reglamente siekiama ne tik numatyti veikiančią ir veiksmingą kontrolės sistemą, bet ir 
užtikrinti visuomenės pasitikėjimą Bendrijos pagal žuvininkystės politiką vykdoma kontrole. 
Atsižvelgus į politiką, kuri iki šiol sukūrė problemų, nepriimtina siūlyti Sąjungoje išplėsti 
kontrolę ir pradėti ją taikyti pramoginės žvejybos atveju. 

Pakeitimas 10
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straispnio 3 dalis

Europos Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypdamos nuo šio straipsnio 1 dalies 
nuostatų valstybės narės gali leisti šviežias 
žuvis pasverti po to, kai jos buvo išvežtos 
iš iškrovimo vietos, jeigu iškraunant žuvų 
nebuvo įmanoma pasverti ir jeigu žuvys į 

3. Nukrypdamos nuo šio straipsnio 1 dalies 
nuostatų valstybės narės gali leisti šviežias 
žuvis pasverti po to, kai jos buvo išvežtos 
iš iškrovimo vietos, jeigu iškraunant žuvų 
nebuvo įmanoma pasverti ir jeigu žuvys į 
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valstybės narės teritorijoje esančią 
paskirties vietą vežamos ne toliau kaip 20 
kilometrų nuo iškrovimo vietos.

valstybės narės teritorijoje esančią 
paskirties vietą vežamos ne toliau kaip 20 
kilometrų nuo iškrovimo vietos. 
Kompetentingai institucijai paprašius, 
Komisija, laikydamasi 111 straipsnyje 
nurodytos tvarkos, turėtų išduoti leidimą 
netaikyti 20 km apribojimo toms 
žuvininkystės įmonėms, kurios nurodytos 
kompetentingos institucijos prašyme.

Or. sv

Pagrindimas

Šalyse, kuriose dideli atstumai, dėl reikalavimo, kad didžiausias atstumas tarp iškrovimo 
vietos ir svėrimo vietos turėtų būti 20 km, žvejyba tam tikrais atvejais gali būti neįmanoma. 
Kompetentingai institucijai ir Komisijai turėtų būti suteikta galimybė susitarti, taikant itin 
griežtą kontrolę, dėl leidimo netaikyti apribojimo. 

Pakeitimas 11
Anders Wijkman

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Europos Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Šiame skyriuje numatytos sankcijos 
taikomos kartu su kitomis sankcijomis ir 
priemonėmis, ypač reikalavimu grąžinti 
viešąją paramą arba subsidijas, kurias per 
finansinį laikotarpį gavo NNN laivai.

Or. en

Pagrindimas

NNN laivai neturėtų gauti mokesčių mokėtojų pinigų, o laivai, kurie šių pinigų gavo veiklos 
programos laikotarpiu, turėtų šiuos pinigus sugrąžinti.
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Pakeitimas 12
Anders Wijkman

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Europos Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Informacija apie atitinkamus žvejybos 
laivus ir asmenis skelbiama viešai.

Or. en

Pagrindimas

Daug valstybių narių riboja detales ir informaciją apie NNN žvejybos laivų pavadinimus ir 
skaičių jų vandenyse.
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