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ŽVEJYBOS IŠTEKLIŲ IŠSAUGOJIMAS

Norint išsaugoti žuvų išteklius, reikia užtikrinti aplinkos požiūriu tausų šių išteklių naudojimą
ir ilgalaikį sektoriaus gyvybingumą. Norėdama pasiekti šį tikslą, Europos Sąjunga priėmė
teisės aktus, kuriais reglamentuojama teisė naudotis ES vandenimis, išteklių paskirstymas
ir naudojimas, bendras leidžiamas sužvejoti kiekis, žvejybos pastangų apribojimai ir kitos
techninės priemonės.

TEISINIS PAGRINDAS

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 38–43 straipsniai.

TIKSLAI

Pagrindinis tikslas – užtikrinti ilgalaikį sektoriaus gyvybingumą tausiai naudojant išteklius.

LAIMĖJIMAI

A. Pagrindiniai teisei naudotis vandenimis ir ištekliais taikomi principai
1. Teisė naudotis Europos Sąjungos vandenimis
a. Vienodų teisių naudotis vandenimis principas
Pagal bendrą taisyklę ES žvejybos laivai turi vienodas teises naudotis visos Europos Sąjungos
vandenimis ir žuvų ištekliais.
b. Apribojimai 12 mylių zonoje
Tai vienodų teisių naudotis ES vandenimis principo išimtis, kuri taikoma 12 jūrmylių,
matuojamų nuo bazinių linijų, zonoje. Tose zonose valstybės narės gali išlaikyti išimtines
žvejybos teises. Ši išimtis daroma dėl būtinybės apsaugoti pažeidžiamiausias zonas, jose
apribojant žvejybos pastangas ir išsaugant tradicinę žvejybos veiklą, nuo kurios priklauso
kai kurių pakrančių bendruomenių socialinis ir ekonominis vystymasis. Priemonės, kuriomis
nustatomos teisės naudotis vandenimis ir žuvų ištekliais sąlygos, priimamos remiantis turima
biologine, socialine ir ekonomine bei technine informacija. Šis apribojimas Reglamentu (EB)
Nr. 1152/2012 pratęstas iki 2014 m. pabaigos.
c. Kiti teisės naudotis ištekliais už 12 mylių zonos ribų apribojimai
2005 m. Komisija paskelbė komunikatą (COM(2005)0422) dėl tam tikrų leidimų naudoti
išteklius apribojimų vykdant bendrą žuvininkystės politiką (BŽP) persvarstymo (Šetlando ir
jūrinių plekšnių zonos). Komunikatu siekiama įvykdyti įsipareigojimą įvertinti teisės naudotis
už 12 mylių zonos ribų esančiais vandenimis ir ištekliais apribojimų pagrįstumą. Šetlando
zona įsteigta siekiant kontroliuoti teisę naudotis regiono ypatingos svarbos rūšimis, kurios yra
biologiškai pažeidžiamos, o Jūrinių plekšnių zona įsteigta siekiant sumažinti į jūrą išmetamų
plekšniažuvių, visų pirma jūrinių plekšnių, kiekį, ypač žvejojant Šiaurės jūroje. Remiantis

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2005)0422
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minėtu komunikatu, Šetlando zonoje ribota teisė naudotis vandenimis ir ištekliais galios dar
trejus metus, o dėl jūrinių plekšnių zonos nenustatyta jokios datos, nes nežinoma, kiek laiko
truks tyrimai ir kokia bus jų aprėptis.
2. Išteklių paskirstymas ir tausus naudojimas
a. Santykinio stabilumo principas
Žvejybos galimybės valstybėms narėms paskirstomos taip, kad būtų užtikrinamas visų valstybių
narių žvejybos veiklos santykinis stabilumas visų žuvų išteklių atžvilgiu. Šis santykinio
stabilumo principas, visų pirma grindžiamas tradiciškai nusistovėjusiu sužvejojamų žuvų
kiekiu, reiškia, kad turi būti išlaikomas kiekvienai valstybei narei leidžiamų pagrindinių
verslinių žuvų rūšių žvejybos pastangų procentinis dydis. Apskritai žvejybos pastangos turėtų
būti stabilios ilgą laiką, atsižvelgiant į tai, kaip svarbu užtikrinti žvejybos tęstinumą, ypač
regionuose, kurie nuo seno yra itin priklausomi nuo žvejybos.
b. Tausus naudojimas
Žuvų išteklių išsaugojimas koreguojant žvejybos pajėgumą pagal žvejybos galimybes yra viena
iš prioritetinių bendros žuvininkystės politikos (BŽP) sričių. Siekiant užtikrinti tausų naudojimą,
žuvų išteklius reikia valdyti laikantis didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio principo.
Taigi BŽP sprendimai grindžiami geriausiomis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis,
įgyvendinant šią politiką taikomas atsargumo principas, o tai, kad nėra pakankamai mokslinės
informacijos, neturėtų būti priežastis atidėti rūšių išsaugojimo priemonių taikymą ar jų netaikyti.
Be to, tausus naudojimas reiškia, kad turi būti laipsniškai pradėtas taikyti ekosisteminis
žuvininkystės valdymo metodas.
B. Žvejybos išteklių išsaugojimas
1. Bendras leidžiamas sužvejoti kiekis ir žvejybos pastangų ribojimas
a. Sužvejojamo kiekio ribojimas
Bendras leidžiamas sužvejoti kiekis (BLSK) nustatomas remiantis mokslinėmis Tarptautinės
jūrų tyrinėjimo tarybos (ICES) ir Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto
(ŽMTEK) rekomendacijomis, ir toliau daugeliui išteklių skaičiuojamas kasmet, siekiant, kad
jį būtų galima pakoreguoti atsižvelgiant į žuvų išteklių kiekio pokyčius. Vis dėlto naudojant
daugiamečio išteklių valdymo sistemą sužvejojamo kiekio apribojimai bus stabilesni, taigi
žvejams bus sudaromos galimybės geriau planuoti savo veiklą.
b. Žvejybos pastangų ribojimas
Žvejybos pastangų ribojimo priemonės gali būti taikomos įgyvendinant išteklių, kuriems gresia
pavojus, atkūrimo planus. Tai gali būti, pvz., per mėnesį leidžiamų žvejybos dienų skaičiaus
apribojimai. Šis skaičius gali kisti priklausomai nuo naudojamų žvejybos įrankių, žvejybos
zonos, į kurią nuplaukiama (pagal ICES kvadratus), tikslinių rūšių, išteklių būklės ir galbūt laivo
galingumo. Siekdamos užtikrinti daugiau lankstumo, valstybės narės gali šias dienas padalyti
įvairiems savo laivyno laivams.
c. Techninės priemonės
Šių priemonių tikslas – užkirsti kelią žuvų jauniklių, neverslinių žuvų rūšių ir kitų jūrų gyvūnų
žvejybai. Jos apima tikslines ir su jomis susijusias rūšis (mišriosios žvejybos atveju), veiklos
vykdymo zoną ir naudojamų įrankių tipus. Dažniausiai naudojamos techninės priemonės apima:
— žvejybos įrankius, mažiausio tinklo akių dydžio ir tinklų sandaros nustatymą, taip pat jų

skaičių laive;

— laive esančios priegaudos sudėtį ir apribojimus;
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— selektyvių žvejybos įrankių naudojimą siekiant sumažinti žvejybos veiklos poveikį jūrų
ekosistemoms ir netikslinėms rūšims;

— zonas ir laikotarpius, kuriose ir kuriais draudžiama vykdyti žvejybos veiklą arba ji
ribojama, be kita ko, siekiant apsaugoti neršto ir jauniklių auginimo vietas;

— rūšių, kurias leidžiama palikti laive ir (arba) iškrauti, mažiausio dydžio nustatymą.

Dėl žvejybos veiklos iškilus didelei grėsmei gyvųjų vandens išteklių išsaugojimui arba jūrų
ekosistemai, kai reikia imtis neatidėliotinų veiksmų, Komisija ir valstybės narės (arba valstybės
narės savo iniciatyva) gali imtis neatidėliotinų priemonių žuvų ištekliams apsaugoti ir pavojuje
atsidūrusių jūrų ekosistemų pusiausvyrai atkurti.
Kaip alternatyvą valstybės narės gali priimti išteklių išsaugojimo ir valdymo priemones, kurios
būtų taikomos visiems joms priklausančioje 12 mylių zonoje esantiems žvejybos laivams, jei
šios priemonės yra nediskriminacinės ir jei buvo konsultuotasi su Komisija, kitomis susijusiomis
valstybėmis narėmis bei atitinkama regionine patariamąja taryba (RPT). Vis dėlto, jei tokios
priemonės yra griežtesnės nei ES teisės aktai, valstybės narės jas gali taikyti tik jų teritorijai ir
jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse su jų vėliava plaukiojantiems žvejybos laivams.
Galiausiai verta paminėti, kad eksperimentinės žvejybos projektais siekiama skatinti išteklių
išsaugojimą ir ištirti planuojamus taikyti selektyvius žvejybos būdus.
2. Ilgalaikė žvejybos išteklių valdymo strategija
Daugiamečiais išteklių valdymo planais siekiama palaikyti biologiškai saugų išteklių kiekį.
Šiuose planuose nustatomas didžiausias galimas žvejybos laimikis ir techninės priemonės,
kurias numatant atsižvelgiama į kiekvienos rūšies išteklių ir jų žvejybos ypatumus (tikslinės
rūšys, naudojami žvejybos įrankiai, tikslinių išteklių būklė) ir į ekonominį priemonių poveikį
atitinkamai žvejybos rūšiai.
Daugiamečiai išteklių atkūrimo planai bus įgyvendinami siekiant atkurti žuvų išteklius, kuriems
gresia pavojus. Jie grindžiami mokslinėmis rekomendacijomis ir juose numatomi žvejybos
pastangų apribojimai (laivų buvimo jūroje dienų skaičiaus apribojimai). Įgyvendinant šiuos
planus užtikrinama, kad būtų išlaikytas tvarus žvejybos veiklos poveikio jūrų ekosistemoms
lygis.
3. Laivyno valdymas
Laivyno valdymas – tai būdas pakoreguoti žvejybos pajėgumą taip, kad būtų užtikrinta pastovi ir
nuolatinė žvejybos pajėgumo ir žvejybos galimybių pusiausvyra. Toliau išvardyta keletas būdų:
— nustatomas laivų, kuriems leidžiama žvejoti, skaičius ir tipas (pvz., suteikiant žvejybos

licencijas);

— naudojamas laivų registras siekiant kontroliuoti ir stebėti žvejybos pajėgumą;

— taikomos žvejybos veiklos pradžios ir nutraukimo sistemos ir bendro pajėgumo mažinimo
priemonės;

— įgyvendinamos žvejybos pastangų mažinimo priemonės ir nustatomi orientaciniai lygiai;

— reikalaujama, kad valstybės narės praneštų apie savo laivynų pajėgumą;

— žvejybos pajėgumui koreguoti taikomos Europos žuvininkystės fondo (EŽF) priemonės.
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EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Europos Parlamentas (EP) visada teigė, kad su ištekliais susijusiais klausimais reikia paisyti
atsargumo ir tvarumo principų. Pastaruoju metu į Parlamento Žuvininkystės komiteto pateiktus
žuvų išteklių valdymo ir atkūrimo planų pakeitimus atsižvelgiama labiau nei anksčiau.
Pavyzdžiui, nebuvo priimtas nė vienas EP pateiktas pakeitimas, susijęs su 2004 m. menkių
išteklių planu. Tačiau kai kurie iš jų (bent iš dalies) buvo įtraukti į 2008 m. menkių išteklių planą.
Iš viso 80 proc. EP pakeitimų buvo pritarta visiškai arba iš dalies. Panaši padėtis susiklostė dėl
2007 m. ir 2009 m. paprastųjų tunų išteklių planų.
2008 m. menkių išteklių atkūrimo plano peržiūra buvo procedūra, kuriai vykstant buvo padaryta
daugiausia pakeitimų prieš jį priimant. Į vakarus nuo Škotijos esančių silkių išteklių planas
buvo pasiūlymas, dėl kurio pateikta mažiausiai pakeitimų. Dauguma pakeitimų buvo susiję
su pastangų kontrolės priemonėmis. Septyniuose iš 12 planų, kurie išnagrinėti nuo 2002 m.,
buvo išbraukta daug teksto iš skyrių, susijusių su pastangų apribojimu. Tai buvo šie planai: 1)
menkių (2004); 2) šiaurinių jūrų lydekų; 3) Europinių jūrinių lydekų ir norveginių omarų; 4)
Biskajos įlankos jūrų liežuvių; 5) Lamanšo sąsiaurio vakarinės dalies paprastųjų jūrų liežuvių;
6) Šiaurės jūros plekšnių ir jūrų liežuvių ir 7) Baltijos menkių. Į pradinę šių planų redakciją buvo
įtrauktas skyrius, kuriame buvo išdėstytos tam tikros nuostatos (8 straipsniai) dėl kilovatdienių
naudojimo žvejybos pastangoms reguliuoti ir dėl duomenų bazės sukūrimo bei laivų sąrašo
sudarymo siekiant surinkti duomenis. Visas šis skyrius buvo pašalintas visų pirma iš 2004
m. menkių plano, o vėliau ir iš kitų planų, kuriuose toks skyrius buvo, nes manyta, kad
šiomis priemonėmis būtų diskriminuojamos valstybės narės, turinčios didelius menkių žvejybos
laivynus, palyginti su valstybėmis narėmis, kurios sužvejodavo menkes tik kaip priegaudą.
Vietoj išbraukto skyriaus į kiekvieną planą įtrauktos tam tikros nuostatos, kuriomis siekiama
riboti pastangas, todėl pritaikyti įvairūs ir sudėtingi pastangų ribojimo metodai. Pagal 2004
m. menkių planui taikytą sistemą (vienam žvejybos įrankiui tenkančių dienų jūroje skaičius)
iš pradžių nepavyko sumažinti žvejybos pastangų ir 2008 m. reglamentu ji buvo pakeista
bendro vienam laivynui tenkančių kilovatdienių skaičiaus ribojimo mechanizmu, kuriuo buvo
konkrečiai atsižvelgiama į kiekvieno laivyno poveikį menkių mirtingumui.
2016 m. liepos 6 d. Parlamentas ir Taryba priėmė Reglamentą (ES) 2016/1139, kuriuo
nustatomas daugiametis Baltijos jūros menkių, silkių ir šprotų išteklių valdymo planas. Pagal
šį naują regioninį metodą atsižvelgiama į esamą didelę biologinę sąveiką. Pagal jį nustatomas
daugiarūšės žvejybos planas, kuriame atsižvelgiama į šios baseino teritorijos menkių, silkių ir
šprotų išteklių sąveikos dinamiką ir į tų išteklių, būtent Baltijos jūrinių plekšnių, paprastųjų
upinių plekšnių, paprastųjų otų ir švelniųjų rombų, priegaudą.
Taip pat atlikta daug Europinių jūrinių lydekų ir norveginių omarų plano pakeitimų,
įskaitant pakeitimus, susijusius su pastangų ribojimo ir inspektavimo, stebėsenos ir kontrolės
priemonėmis, kurių daugumą pasiūlė EP. EP ir Tarybai pateikus pastabas, atlikti reikšmingi
pakeitimai, sutvirtinę paprastųjų tunų planą, įskaitant įpareigojimo valstybėms narėms turėti
žvejybos planus įtraukimą.
Vienas iš pagrindinių pasiūlymo dėl upinių ungurių išteklių atkūrimo priemonių ir galutinio
reglamento skirtumų yra tai, kad buvo pašalintos nuostatos dėl sezoninio žvejybos draudimo.
Vietoj to, daugiau dėmesio skirta ungurių išteklių valdymo planams, kuriuose kaip viena iš
valdymo priemonių galėtų būti numatytas žvejybos draudimas. EP Žuvininkystės komitetas
nepritarė sezoniniam žvejybos draudimui ir pasiūlė, kad žvejybos pastangos būtų perpus
sumažintos. Tačiau pastangų mažinimo priemonės bus taikomos tik tais atvejais, kai nėra
patvirtinto ungurių išteklių valdymo plano.
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Giliavandenių žuvų išteklių žvejybos klausimu EP įsipareigojo pagerinti tausų tokių išteklių
naudojimą ir jūrų gelmių ekosistemų apsaugą. 2016 m. birželio 30 d. EP ir Taryba sutarė,
kad būtina atlikti esamų taisyklių, nustatytų 2002 m. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2347/2002,
peržiūrą. Tikslas yra nustatyti persvarstytą giliavandenių žuvų rūšių žvejybos ES ir rytų vidurio
Atlanto išorės vandenyse tvarką.
Carmen-Paz Martí
09/2017
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