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ES ŽVEJYBOS VALDYMAS

Žvejybos valdymas pagal bendrą žuvininkystės politiką (BŽP) grindžiamas poreikiu
užtikrinti aplinkos požiūriu tausų jūrų biologinių išteklių naudojimą ir ilgalaikį
sektoriaus gyvybingumą. Norėdama pasiekti šį tikslą, Europos Sąjunga priėmė teisės
aktus, kuriais reglamentuojama prieiga prie ES vandenų, išteklių paskirstymas ir
naudojimas, bendras leidžiamas sužvejoti kiekis, žvejybos pastangų apribojimai ir
techninės priemonės.

TEISINIS PAGRINDAS

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 38–43 straipsniai.

TIKSLAI

Pagrindinis tikslas – užtikrinti ilgalaikį sektoriaus gyvybingumą tausiai naudojant
išteklius.

LAIMĖJIMAI

A. Taisyklės, reglamentuojančios prieigą prie vandenų ir išteklių
Pagal bendrą taisyklę visi registruoti ES žvejybos laivai turi vienodą prieigą prie visos
Sąjungos vandenų ir išteklių. Nustatyta keletas laikinų šios taisyklės išimčių, tačiau jų
galiojimas baigsis 2022 m. pabaigoje. Šios išimtys yra tokios, kaip nurodyta toliau.
1. Prieigos apribojimai 12 jūrmylių zonoje
Ne daugiau kaip 12 jūrmylių priekrantės zonoje valstybės narės gali leisti tik šių trijų
laivų grupių prieigą ir žvejybą:
— laivų, tradiciškai žvejojančių tuose vandenyse iš gretimų uostų,

— laivų, nustatytų pagal esamus kaimynystės santykius,

— laivų, susijusių su žvejyba, nurodyta pagrindinio BŽP reglamento I priede.

2. Prieigos apribojimai atokiausių regionų 100 jūrmylių zonoje
Vandenyse, esančiuose ne toliau kaip 100 mylių atstumu nuo ES atokiausių regionų
pakrantės bazinės linijos, gali būti leidžiama žvejoti tik šių grupių laivams:
— tų teritorijų uostuose registruotiems laivams,

— laivams, tradiciškai žvejojantiems tuose vandenyse.
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B. Didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio tikslas
Išteklių išsaugojimas koreguojant žvejybos pajėgumą pagal žvejybos galimybes yra
viena iš prioritetinių BŽP sričių. Siekiant užtikrinti tausų naudojimą, žuvų išteklius reikia
valdyti laikantis didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio principo. To siekiant, BŽP
sprendimai grindžiami patikimiausiomis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis ir
taikomas atsargumo principas, pagal kurį tais atvejais, kai nėra pakankamai mokslinės
informacijos, tai negali 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.
C. Žvejybos galimybės
Kasmet ES paskirsto daugumos savo verslinių rūšių žvejybos galimybes, išreikštas
bendru leidžiamu sužvejoti kiekiu (BLSK). Remdamasi Tarptautinės jūrų tyrinėjimo
tarybos (ICES) ir Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto (STECF)
moksliniais vertinimais, Komisija iki kiekvienų metų pabaigos pateikia Tarybai
pasiūlymus dėl BLSK. Pastaraisiais metais naudojant daugiamečio išteklių valdymo
sistemą sužvejojamo kiekio apribojimai tapo stabilesni, taigi žvejams suteikiamos
galimybės geriau planuoti savo veiklą.
D. Santykinio stabilumo principas
Žvejybos galimybės valstybėms narėms paskirstomos taip, kad būtų užtikrinamas
kiekvienos valstybės narės žvejybos veiklos santykinis stabilumas kiekvienų atitinkamų
išteklių atžvilgiu. Šis santykinio stabilumo principas, visų pirma grindžiamas tradiciškai
nusistovėjusiu sužvejojamu kiekiu, reiškia, kad turi būti išlaikomas nustatytas kiekvienai
valstybei narei leidžiamų pagrindinių verslinių 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.
E. Geresnis žvejybos pajėgumų koregavimas
Laikantis BŽP tausaus naudojimo tikslo, žvejybos galimybių ir žvejybos pajėgumų
derėjimas gerėja. Taip yra daugiausia dėl pagerėjusios svarbių žvejybos išteklių būklės,
nes vis daugiau išteklių atitinka didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio siekį,
tačiau taip pat dėl sumažėjusio ES žvejybos laivyno pajėgumo. Todėl per pastaruosius
kelerius metus daugumos ES žvejybos laivynų ekonominės veiklos rezultatai pagerėjo.
Apskaičiuota, kad bendroji pridėtinė vertė (BPV) 2014 m. sudarė 3,7 mlrd. EUR, o 2017
m. padidėjo iki 4,5 mlrd. EUR. Apytikslis bendrasis pelnas 2014 m. buvo 1,6 mlrd. EUR
ir 2017 m. padidėjo iki 2 mlrd. EUR.
F. Naujasis reglamentas dėl techninių priemonių
BŽP padeda įgyvendinti techninės priemonės. Paprastai šiomis priemonėmis siekiama
užkirsti kelią žuvų jauniklių, neverslinių žuvų rūšių ir kitų jūrų gyvūnų žvejybai.
Atsižvelgdami į poreikį laikytis naujo požiūrio siekiant padidinti techninių priemonių
veiksmingumą, 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė
Reglamentą (ES) 2019/1241 dėl žuvininkystės išteklių išsaugojimo ir jūrų ekosistemų
apsaugos taikant technines priemones. Juo atnaujinamos ir konsoliduojamos esamos
žvejybos įrankių ir žvejybos operacijų apibrėžtys ir siekiama aiškesnio ir vienodesnio
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techninių taisyklių aiškinimo ir įgyvendinimo. Šiuo reglamentu nustatomos techninės
priemonės, susijusios su jūrų biologinių išteklių žvejojimu ir iškrovimu, žvejybos įrankių
naudojimu ir žvejybos veiklos sąveika su jūrų ekosistemomis.
1. Bendrosios techninės priemonės
Reglamentu nustatomos bendros techninės priemonės, taikomos visuose Sąjungos
vandenyse ir, kai tikslinga, mėgėjų žvejybai:
— draudžiami tam tikri niokojamąjį poveikį turintys žvejybos įrankiai arba metodai,

kuriuos taikant naudojami sprogmenys, nuodai, svaiginamosios medžiagos,
elektros srovė, pneumatiniai kūjai ar kiti mušamieji įrankiai, velkamieji įtaisai bei
griebtuvai raudoniesiems ar kitų rūšių koralams bei koralams giminingų rūšių
gyvūnams rinkti ir tam tikri žeberklai,

— nustatomi bendrieji velkamųjų įrankių, statomųjų tinklų ir dreifuojančiųjų tinklų
naudojimo apribojimai,

— taikomas bendras pažeidžiamų rūšių gyvūnų žvejybos draudimas,

— taikomas draudimas naudoti tam tikrus žvejybos įrankius pažeidžiamose
buveinėse, įskaitant pažeidžiamas jūrų ekosistemas,

— nustatytas mažiausias išteklių išsaugojimą užtikrinantis orientacinis dydis, t. y.
rūšių, kurias leidžiama laikyti laive ir (arba) iškrauti, žuvų mažiausias dydis,

— nustatytos priemonės, kuriomis siekiama sumažinti į jūrą išmetamų žuvų
kiekį, pavyzdžiui, plėtojami bandomieji projektai, kuriais siekiama tyrinėti
nepageidaujamos priegaudos mažinimo metodus.

2. Techninių priemonių regionalizavimas
Reglamentu nustatoma techninių priemonių pritaikymo prie regioninių žvejybos
ypatumų sistema. Regionalizavimo procesas turėtų būti vykdomas vadovaujantis
principu „iš apačios į viršų“, pagal kurį valstybės narės, glaudžiai bendradarbiaudamos
su sektoriaus atstovais vietos patariamosiose tarybose, gali pateikti bendras
rekomendacijas dėl šių techninių priemonių:
— atitinkamo dydžio žuvies selektyviosios žvejybos ir atitinkamų rūšių selektyviosios

žvejybos įrankių,

— žvejybos veiklos draudimo arba apribojimo tam tikrose zonose ir tam tikrais
laikotarpiais,

— mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio, t. y. rūšių, kurias
leidžiama laikyti laive ir (arba) iškrauti, žuvų mažiausio dydžio, nustatymo,

— žvejybos draudimų nustatymo realiuoju laiku, siekiant užtikrinti pažeidžiamų rūšių
arba jauniklių, neršiančių žuvų ar jūrinių bestuburių apsaugą,

— inovatyvių žvejybos įrankių naudojimo,

— išsaugojimo priemonių,

— laikinųjų išmetimo į jūrą planų,
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— bandomųjų projektų, kuriais būtų sukurta visa laimikių ir į jūrą išmetamų
kiekių dokumentavimo sistema, grindžiama išmatuojamais tikslais ir uždaviniais,
matmenų.

G. Daugiamečiai valdymo planai
Daugiamečiais išteklių valdymo planais siekiama palaikyti biologiškai saugų išteklių
dydį įvairiuose Sąjungos jūrų baseinuose. 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 atitinkamo tipo žvejybai.
H. Daugiamečiai išteklių atkūrimo planai
Daugiamečiai išteklių atkūrimo planai įgyvendinami siekiant atkurti žuvų išteklius,
kuriems gresia pavojus. Jie grindžiami mokslinėmis rekomendacijomis ir juose
numatomi žvejybos pastangų apribojimai, pvz., laivų buvimo jūroje dienų skaičiaus
apribojimai. Jais užtikrinama, kad būtų išlaikytas tvarus žvejybos veiklos poveikio jūrų
ekosistemoms lygis.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Parlamentas atlieka lemiamą vaidmenį rengiant teisės
aktus žuvininkystės valdymo srityje. Toliau nurodyti kai kurie naujausi ir svarbiausi
laimėjimai.
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[1].
Pagal šį naują regioninį metodą atsižvelgiama į esamą didelę biologinę sąveiką.
Reglamente nustatomas daugiarūšės žvejybos planas, kuriame atsižvelgiama į šio
baseino rajono menkių, silkių ir šprotų išteklių sąveikos dinamiką ir į tų išteklių, būtent
Baltijos jūrinių plekšnių, paprastųjų upinių plekšnių, paprastųjų otų ir švelniųjų rombų,
priegaudą.
2016 m. rugsėjo 14 d. Parlamentas ir Taryba priėmė Reglamentą (ES) 2016/1627 dėl
daugiamečio paprastųjų tunų išteklių rytinėje Atlanto vandenyno dalyje ir Viduržemio
jūroje atkūrimo plano[2]. Plane atsižvelgiama į įvairių rūšių žvejybos įrankių ir žvejybos
būdų ypatumus ir skatinama naudoti selektyviosios žvejybos įrankius ir būdus, kurie
daro mažesnį poveikį aplinkai, ir taip prisidedama prie deramo vietos bendruomenių
pragyvenimo lygio.
2016 m. lapkričio 23 d. Parlamentas ir Taryba priėmė Reglamentą (ES) 2016/2094,
kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1342/2008, nustatantis menkių
išteklių ir šių išteklių žvejybos būdų daugiametį planą[3]. Plano peržiūra buvo siekiama
užtikrinti, kad vykdant žvejybos veiklą menkių ištekliai bus atkurti ir išlaikyti tokio dydžio,
kuris viršytų dydį, kuriam esant galimas didžiausias tausios žvejybos laimikis.
2018 m. liepos 4 d. Parlamentas ir Taryba priėmė Reglamentą (ES) 2018/973,
kuriuos nustatomas Šiaurės jūros demersinių išteklių ir tų išteklių žvejybos daugiametis

[1]OL L 191, 2016 7 15, p. 1.
[2]OL L 252, 2016 9 16, p. 1.
[3]OL L 330, 2016 12 3, p. 1.
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planas[4] ir Šiaurės jūroje taikomo įpareigojimo iškrauti laimikį įgyvendinimo nuostatos.
Planas apima tam tikrų demersinių išteklių žvejybą Šiaurės jūroje ir tuos atvejus, kai
šie ištekliai paplitę gretimuose vandenyse už Šiaurės jūros ribų.
2018 m. lapkričio 13 d. Parlamentas priėmė teisėkūros rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas Adrijos jūros smulkiųjų
pelaginių žuvų išteklių ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas[5].
2019 m. kovo 19 d. Parlamentas ir Taryba priėmė Reglamentą (ES) 2019/472, kuriuo
nustatomas daugiametis vakarų vandenyse ir gretimuose vandenyse žvejojamų išteklių
ir tų išteklių žvejybos planas[6].
2019 m. birželio 20 d. Parlamentas ir Taryba priėmė Reglamentą (ES) 2019/1022,
kuriuo nustatomas daugiametis vakarų Viduržemio jūros demersinių išteklių žvejybos
valdymo planas[7].
2019 m. birželio 20 d. Parlamentas ir Taryba priėmė Reglamentą (ES) 2019/1154 dėl
daugiamečio Viduržemio jūros paprastųjų durklažuvių išteklių atkūrimo plano[8].
2019 m. birželio 20 d. Parlamentas ir Taryba priėmė Reglamentą (ES) 2019/1241
dėl žuvininkystės išteklių išsaugojimo ir jūrų ekosistemų apsaugos taikant technines
priemones[9].

Marcus Ernst Gerhard Breuer
03/2022

[4]OL L 179, 2018 7 16, p. 1.
[5]OL C 363, 2020 10 28, p. 240.
[6]OL L 83, 2019 3 25, p. 1.
[7]OL L 172, 2019 6 26, p. 1.
[8]OL L 188, 2019 7 12, p. 1.
[9]OL L 198, 2019 7 25, p. 105.
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