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TARPTAUTINIAI SANTYKIAI ŽUVININKYSTĖS SRITYJE

Siekdama skatinti teisės, aplinkos apsaugos, ekonomikos ir socialinės politikos valdymo
pamatines priemones, kuriomis būtų užtikrinama tausi žvejyba, pagal kurias būtų galima
žvejoti pagrindiniuose pasaulio žvejybos rajonuose arba kuriomis būtų skatinama vykdyti
stebėjimo, kontrolės ir priežiūros programas siekiant kovoti su neteisėta žvejyba, Europos
Sąjunga sudarė daugiau kaip 20 tarptautinių žvejybos susitarimų. Europos Sąjunga
sudaro dvišalius susitarimus, pavyzdžiui, tausios žvejybos partnerystes, arba daugiašalius
susitarimus, pavyzdžiui, susitarimus su regioninėmis žuvininkystės valdymo organizacijomis
ir tarptautines konvencijas.

TEISINIS PAGRINDAS

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 38–43 straipsniai. Lisabonos sutartyje
numatyta, kad tarptautinius žvejybos susitarimus tvirtina Taryba, gavusi Parlamento pritarimą
(SESV 218 straipsnio 6 dalies a punktas).

TIKSLAI

— Užtikrinti tinkamą Europos Sąjungos prieigą prie pagrindinių pasaulio žvejybos zonų ir
išteklių;

— stiprinti dvišalį ir regioninį bendradarbiavimą;

— aprūpinti Europos rinkas žuvimi ir užtikrinti užimtumą;

— prisidėti prie tvarios pasaulinės žuvininkystės vystymosi;

— kovoti su žalingomis žvejybos praktikomis;

— gerinti mokslinių tyrimų ir duomenų rinkimo veiklą;

— kovoti su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama (NNN) žvejyba;

— stiprinti kontrolę ir inspektavimą, vykdomus atsižvelgiant į regioninių žuvininkystės
valdymo organizacijų veiklą.

LAIMĖJIMAI

A. Vaidmuo ir svarba
1. Pagrindimas
Kai XX a. 8-ojo dešimtmečio viduryje buvo nustatytos 200 jūrmylių apimančios išskirtinės
ekonominės zonos, atsirado būtinybė sudaryti dvišalius ir daugiašalius žvejybos susitarimus.
1982 m. Jungtinės Tautos priėmė Jūrų teisės konvenciją (UNCLOS), kuri turėjo tapti pagrindiniu
vandenynų įstatymu ir kurioje pripažįstamos pakrantės valstybių teisės kontroliuoti žvejybos
su jomis besiribojančiuose vandenyse laimikius. Nors išskirtinės ekonominės zonos apima tik
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35 proc. viso jūrų ploto, šiose zonose yra 90 proc. pasaulio žuvų išteklių. Jūrų teisės konvencijoje
reglamentuojamos ne tik išskirtinės ekonominės zonos, bet ir veikla tarptautiniuose vandenyse.
Šia konvencija valstybės raginamos tarpusavyje bendradarbiauti, kad būtų galima išsaugoti ir
valdyti gyvuosius jūrų išteklius tarptautiniuose vandenyse, įsteigiant regioninės žuvininkystės
valdymo organizacijas. Tai reiškia, kad šalys, turinčios tolimosios žvejybos laivynus, turi
sudaryti tarptautinius ir (arba) kitokius susitarimus, kad gautų teisę naudotis žvejybos
ištekliais trečiųjų šalių išskirtinėse ekonominėse zonose arba regioninės žuvininkystės valdymo
organizacijos valdomuose tarptautiniuose vandenyse.
2. Finansinės investicijos ir nauda Europos Sąjungos laivynui
Tarptautiniams žvejybos susitarimams skiriamas biudžetas padidėjo nuo 5 mln. EUR 1981 m. iki
beveik 300 mln. EUR 1997 m. (tai sudarė 0,31 proc. viso Bendrijos biudžeto ir beveik 30 proc.
žuvininkystės sektoriui skirtų išteklių). Pastaraisiais metais žvejybos susitarimams skiriama
maždaug 150 mln. EUR. 2013 m. biudžetas buvo 144,23 mln. EUR. Tarptautiniai susitarimai
užtikrina tiesiogines darbo vietas apie 30 000 žmonių ir aktyvią ekonominę veiklą labai
priklausomuose nuo žvejybos sektoriuose ir regionuose. Šiuo metu finansinių kompensacijų
ir teisių naudotis žvejybos ištekliais požiūriu svarbiausias susitarimas turi būti pasirašytas su
Mauritanija. Jo vertė – 70 mln. EUR per metus, teisė žvejoti suteikiama maždaug 175 ES laivų.
3. Geografinė plėtra
2011 m. galiojo 24 žvejybos susitarimai, sudaryti su pakrantės valstybėmis Afrikoje (14),
Ramiajame vandenyne (6) ir su Šiaurės šalimis (Norvegija, Islandija, Farerų salomis
ir Grenlandija). 2015 m. galiojo 21 susitarimas. Sudarius susitarimus su regioninėmis
žuvininkystės valdymo organizacijomis, valdančiomis Atlanto vandenyno, Viduržemio jūros,
Indijos vandenyno, Ramiojo vandenyno ir Antarkties teritorijas, ES laivynas žvejoja jų
tarptautiniuose vandenyse.
B. Žvejybos susitarimų rūšys
1. Dvišaliai žvejybos susitarimai
a. Žvejybos partnerystės susitarimai
Žvejybos partnerystės susitarimai yra 2002 m. bendros žuvininkystės politikos (BŽP)
reformos ir Johanesburgo aukščiausiojo lygio susitikimo dėl darnaus vystymosi rezultatas.
Patvirtinti Tarybos išvadose Nr. 11485/1/2004 dėl Komisijos komunikato dėl integruotos
žuvininkystės partnerystės susitarimų su trečiosiomis šalimis programos, tokie susitarimai
užtikrina mechanizmą, pagal kurį ES gali teikti finansinę ir techninę paramą pirmiausia
besivystančioms pietinėms šalims partnerėms mainais į teises žvejoti. Susitarimai yra naudingi
abiem pusėms. Šiais susitarimais ES siekia tapti trečiųjų šalių partnere siekiant vystyti tausią
ir atsakingą žvejybą ir didinti žvejybos produktų vertę. Žvejybos partnerystės susitarimais
taip pat siekiama užtikrinti šios politikos suderinamumą su kitų krypčių, pavyzdžiui,
vystomojo bendradarbiavimo, aplinkos, prekybos ir sveikatos apsaugos, politika. Visus
žvejybos partnerystės susitarimus sudaro žvejybos susitarimas ir protokolas (pavyzdžiui,
jame nustatomos susitarimo sąlygos). Remiantis šiais susitarimais, ES laivynui suteikiama
teisė naudotis daugiausia Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių, taip pat
Grenlandijos išskirtinių ekonominių zonų pertekliniais žuvų ištekliais. Finansinės sąlygos
apima vienkartinę ES sumokamą sumą ir laivų savininkų mokamus mokesčius. Finansinis ES
įnašas grindžiamas abipusiu šalių suinteresuotumu investuoti į tvarios žuvininkystės politiką;
tai ne vien užmokestis už žvejybos teises. Pagal dabartines Pasaulio prekybos organizacijos
(PPO) taisykles šie susitarimai nelaikomi subsidijavimu. Įnašais daugiausia padengiamos
valdymo, mokslinio žuvų išteklių vertinimo, žuvininkystės valdymo, žvejybos kontrolės ir
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stebėjimo veiklos išlaidos, taip pat su tolesnėmis tvarios žuvininkystės politikos priemonėmis
ir šios politikos vertinimu susijusios išlaidos. 2007 m. pabaigoje nustojo galioti pagal Kotonu
susitarimą AKR šalims ES taikomos (ir PPO patvirtintos) vienašalės prekybos lengvatos.
2008 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja sistema, vadinama ekonominės partnerystės susitarimais,
kuriuose daugiausia dėmesio skiriama komerciniams aspektams (pavyzdžiui, kilmės taisyklėms,
patekimui į rinką, sanitarijos ir fitosanitarijos normoms). Žvejybos partnerystės susitarimai
itin svarbūs tunų išteklių turinčioms šalims (Žaliajam Kyšuliui, Komorams, Dramblio Kaulo
Krantui, Gabonui, Kiribačiui, Madagaskarui, Mauricijui, Mozambikui, San Tomė ir Prinsipei,
Seišeliams ir Saliamono Saloms). Kiti galiojantys susitarimai dėl mišriosios žvejybos sudaryti
su Grenlandija, Maroku ir Mauritanija. Protokolo taikymo trukmė kiekvienos šalies atveju
skirtinga, t. y. 2–6 metai. Vis dar galioja susitarimai su kitomis šalimis, nors jos dėl įvairių
priežasčių sustabdė savo protokolų galiojimą arba su jomis nesudaryta jokio protokolo (Pusiaujo
Gvinėja, Bisau Gvinėja, Gambija, Mikronezija ir Senegalas). 2013 m. pagal persvarstytą
BŽP numatyta galimybė sudaryti tausios žvejybos partnerystės susitarimus su trečiosiomis
šalimis. Šiais susitarimais suteikiama galimybė naudotis ištekliais laikantis nustatytų sąlygų,
atitinkančių Sąjungos laivyno interesus, mainais mokant finansinį įnašą ir teikiant techninę
paramą, kuriais turėtų būti prisidedama prie veiksmingo duomenų rinkimo, stebėjimo, kontrolės
ir priežiūros.
Šiuo metu ES yra sudariusi 13 žvejybos partnerystės susitarimų, kurių protokolai galioja, su
rytų Atlanto šalimis partnerėmis (Žaliuoju Kyšuliu, Dramblio Kaulo Krantu, Gabonu, Bisau
Gvinėja, Liberija, Mauritanija, Maroku, San Tomė ir Prinsipe ir Senegalu) ir pietvakarių Indijos
vandenyno šalimis partnerėmis (Komorais, Mauricijumi, Madagaskaru ir Seišeliais). Bendrai
kalbant, sudaryti dviejų tipų žvejybos partnerystės susitarimai: devyni susitarimai apima tik
didžiąsias pelagines žuvis, o keturi apima mišriąją žvejybą (tiek pelagines, tiek ne pelagines
žuvis, įskaitant tunus).
b. Abipusiškumo susitarimai
Šie susitarimai (taip pat vadinami žvejybos partnerystės susitarimai su Šiaurės šalimis) apima
žvejybos galimybių mainus tarp ES laivynų ir trečiųjų šalių; tokiais atvejais dauguma išteklių,
kuriais dalijamasi, valdomi bendrai. Siekiant užtikrinti lygiaverčius mainus, naudojamas
standartas – vadinamas menkės ekvivalentas (vykdant mainus viena tona menkės prilyginama
x tonų kitos rūšies žuvies). Tokie susitarimai daugiausia taikomi pramoninėms reikmėms
žvejojamų žuvų rūšims (naudojamoms žuvų miltų gamybai), kurios sudaro daugiau kaip
70 proc. iškraunamo laimikio; vertingiausia iš šių žuvų rūšių – menkė. Daugiausia laimikio
(82 proc.) sugaunanti Danija yra didžiausia gamintoja. Vokietijos, Jungtinės Karalystės ir
Švedijos sugaunamas kiekis sudaro 15 proc. Šio tipo susitarimai sudaryti su Norvegija (jie apima
daugiau kaip 70 proc. ES suteikiamų kvotų), Farerų salomis ir Islandija.
Šiuo metu galioja ES žvejybos partnerystės susitarimas su Grenlandija, užtikrinantis beveik
40 proc. ES žvejybos galimybių Norvegijos ir Farerų salų vandenyse, pasinaudojant metiniais
subalansuotais pagal tą žvejybos partnerystės susitarimą nustatytų kvotų mainais.
2. Daugiašaliai susitarimai
a. Susitarimai su regioninėmis žuvininkystės valdymo organizacijomis
Šių susitarimų tikslas – stiprinti regioninį bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti tarptautinių
vandenų žuvų išteklių ir už vienos valstybės vandenų ribų išeinančių žuvų išteklių
apsaugą ir tausų naudojimą. Svarbu, kad susitarimais taip pat siekiama atgrasyti nuo
neteisėtos, nedeklaruojamos ir nereglamentuojamos žvejybos. Regioninių žuvininkystės
valdymo organizacijų pobūdis įvairus: kai kurios įsteigtos prie Jungtinių Tautų Maisto ir
žemės ūkio organizacijos (FAO), kitos yra nepriklausomos; kai kurios valdo tam tikros
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zonos biologinius išteklius, kitos – tam tikrus žuvų išteklius arba jų grupes. Kai kurių iš jų
taisyklės galioja tik tarptautiniuose vandenyse arba išskirtinėse ekonominėse zonose, kitų –
abiejų tipų teritorijose. Kai Komisija pradeda derybas su regioninėmis žuvininkystės valdymo
organizacijomis, siekiama dviejų tikslų: ES narystės organizacijoje (kaip susitariančiosios šalies
arba kaip stebėtojos) ir reglamentų, kuriais į ES teisę perkeliamos šių organizacijų patvirtintos
išteklių išsaugojimo ir valdymo priemonės, priėmimo. Regioninės žuvininkystės valdymo
organizacijos paprastai įsteigia komisijas, atsakingas už mokslinius tyrimus, rezultatų skelbimą
ir išteklių valdymo rekomendacijas. Šios rekomendacijos gali likti tik rekomendacijos arba
gali tapti privalomos, jeigu per tam tikrą laikotarpį nepateikiama prieštaravimų. Tokiomis
rekomendacijomis paprastai imamasi šių veiksmų:
— sugaunamų žuvų kiekis ribojamas dviem būdais – nustatant pasaulinę kvotą arba konkrečių

valstybių kvotas,

— nustatomos žvejybos draudimo zonos arba laikotarpiai,

— uždraudžiamas žvejybos įrankis arba reguliuojamas jo naudojimas.

Regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos taip pat labai aktyviai dalyvauja nustatant
žvejybos kontrolės ir stebėjimo priemones, pavyzdžiui, tvirtina bendras inspektavimo
programas Žvejybos šiaurės rytų Atlante komisijoje (NEAFC), Žvejybos šiaurės vakarų Atlante
komisijoje (NAFO) ir Antarkties jūrų gyvųjų išteklių apsaugos komisijoje (CCAMLR). ES,
kaip susitariančioji šalis, priklauso šioms organizacijoms: Žvejybos šiaurės vakarų Atlante
organizacijai (NAFO), Žvejybos šiaurės rytų Atlante komisijai (NEAFC), Šiaurės Atlanto
lašišų apsaugos organizacijai (NASCO), Tarptautinei Atlanto tunų apsaugos komisijai (ICCAT),
Žvejybos rytų vidurio Atlante komitetui (CECAF), Vakarų vidurio Atlanto žuvininkystės
komisijai (WECAFC), Žvejybos pietryčių Atlante organizacijai (SEAFO), Indijos vandenyno
tunų komisijai (IOTC), Amerikos tropinių tunų komisijai (IATTC), Susitarimo dėl žvejybos
pietinėje Indijos vandenyno dalyje (SIOFA) organizacijai, Bendrajai Viduržemio jūros žvejybos
komisijai (GFCM), Vakarų ir vidurio Ramiojo vandenyno toli migruojančių žuvų išteklių
apsaugos ir valdymo komisijai (WCPFC) ir Antarkties jūrų gyvųjų išteklių apsaugos komisijai
(CCAMLR). Atskiroms valstybėms narėms sudarant susitarimus ES turi tik stebėtojos statusą.
2013 m. biudžete regioninėms žuvininkystės valdymo organizacijoms skirta 9,5 mln. EUR.
Dvi su JT Maisto ir žemės ūkio organizacija susijusios regioninės žuvininkystės organizacijos
– Vakarų vidurio Atlanto žuvininkystės komisija ir Žvejybos rytų vidurio Atlante komitetas –
yra tik patariamojo pobūdžio ir neturi žvejybos valdymo įgaliojimų.
b. Tarptautinės konvencijos
Konvencijomis ir kitais susitarimais kuriama jūrų ir vandenynų naudojimo teisinė tvarka ir
skatinama taikiai, lygiateisiškai ir veiksmingai naudoti jų išteklius, išsaugoti gyvuosius jų
išteklius, taip pat apsaugoti ir išsaugoti jūrų aplinką. ES ir jos valstybės narės yra Jūrų
teisės konvencijos šalys ir bendradarbiavo rengiant kitas priemones, kuriomis siekiama toliau
įgyvendinti tvarią žuvininkystę, kaip numatyta JT Generalinės Asamblėjos rezoliucijose,
įskaitant
— JT Maisto ir žemės ūkio organizacijos susitarimą dėl skatinimo žvejybos laivams atviroje

jūroje laikytis tarptautinių išsaugojimo ir valdymo priemonių (1993 m.),

— JT Maisto ir žemės ūkio organizacijos Atsakingos žuvininkystės kodeksą (1995 m.),

— JT Maisto ir žemės ūkio organizacijos Niujorko susitarimą dėl vienos valstybės ribas
viršijančių žuvų išteklių ir toli migruojančių žuvų išteklių,
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— JT Maisto ir žemės ūkio organizacijos susitarimą dėl uosto valstybės priemonių, kuriomis
siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai,
atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti (2009 m.).

2013 m. biudžete pagal Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją įsteigtiems organams skirta
200 000 EUR.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Norint patvirtinti tarptautinius žvejybos susitarimus reikalingas Parlamento pritarimas. Be
to, Parlamentas turi būti nedelsiant ir išsamiai informuojamas apie visus sprendimus dėl
susitarimų laikino taikymo ar sustabdymo. Parlamentas ne kartą pabrėžė tarptautinių žvejybos
susitarimų svarbą siekiant užtikrinti ES apsirūpinimą žuvimi, taip pat šių susitarimų svarbą
labiausiai nuo žuvininkystės priklausomiems ES regionams ir užimtumui šiame sektoriuje. Be
to, Parlamentas nagrinėjo tokių susitarimų suderinamumo su kitų krypčių (aplinkos ir vystomojo
bendradarbiavimo) ES išorės politika klausimą. Jis pritaria tam, kad laivams būtų uždrausta
plaukioti su patogios šalies vėliava, ir smerkia vis dažniau sudaromus privačius susitarimus,
kurių nekontroliuoja ES institucijos.
2017 m. kovo 6 d. Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl integruotos Europos Sąjungos Arkties
politikos[1], kuria pritarė tam, kad būtų sukurtas saugomų Arkties teritorijų tinklas ir kad už
pakrantės valstybių ekonominių zonų ribų aplink Šiaurės ašigalį esanti tarptautinė jūros teritorija
būtų saugoma.
Carmen-Paz Martí
09/2017

[1]Priimti tekstai, P8_TA(2017)0093.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2017)0093
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