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BENDRAS ŽVEJYBOS IR AKVAKULTŪROS
PRODUKTŲ RINKOS ORGANIZAVIMAS

Žvejybos ir akvakultūros produktų bendras rinkos organizavimas (BRO) buvo
pirmoji bendros žuvininkystės politikos (BŽP) sudedamoji dalis. Apskritai dabartiniu
BRO siekiama apsaugoti gamintojus ir užtikrinti žvejybos ir akvakultūros produktų
rinkos aplinkosauginį darnumą ir ekonominį perspektyvumą. Tobulinami ir stiprinami
pagrindiniai BRO elementai, pavyzdžiui, bendri rinkos standartai, vartotojų
informavimas ir gamintojų organizacijos, ir įvedami nauji elementai, pavyzdžiui,
rinkos tyrimai.

TEISINIS PAGRINDAS

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 42 straipsnis ir 43 straipsnio 2 dalis.

BENDROJI INFORMACIJA

Bendras rinkos organizavimas (BRO) yra Sąjungos žvejybos ir akvakultūros produktų
rinkos valdymo politika, sykiu užtikrinant jos aplinkosauginį darnumą ir ekonominį
perspektyvumą, ir vienas iš BŽP (3.3.1) ramsčių. BRO pradėtas įgyvendinti dar 1970
m.[1], kai priimtas pirmasis atskiras reglamentas žuvininkystės klausimais, tačiau jis
buvo taikomas vis dar pagal bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) (3.2.1) teisinę
sistemą. Taigi, žvejybos ir akvakultūros produktų BRO yra grindžiamas žemės ūkio
sektoriaus ir jo produktų uždaviniais ir principais. Pagal SESV 38 straipsnio 1
dalyje pateiktą apibrėžtį „žemės ūkio produktai“ yra „žemdirbystės, gyvulininkystės
bei žuvininkystės produktai ir tiesiogiai su jais susiję pirminio perdirbimo produktai“.
1981 m.[2] ir 1999 m.[3] BRO buvo iš esmės persvarstytas. 2013 m. BRO buvo
dar kartą reformuotas kaip naujausios BŽP reformos dokumentų rinkinio dalis,
atsižvelgiant į tam tikrus ankstesnių sistemų trūkumus ir žvejybos bei akvakultūros
veiklos raidą. Jis įsigaliojo 2014 m. sausio 1 d. Dabartinis reglamentas –
Reglamentas (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos
organizavimo[4] – atlieka labiau integruotą vaidmenį susiejant rinkos aspektus su
valdymo strategijomis. Be to, dabartiniu žvejybos ir akvakultūros BRO nustatoma
teisinė sistema, taikoma gamintojų organizacijoms, prekybos standartams, vartotojų
informavimui ir sertifikavimui (ekologiniams ženklams), konkurencijos taisyklėms ir

[1]OL L 236, 1970 10 27, p. 5–20.
[2]OL L 379, 1981 12 31, p. 1–26.
[3]OL L 17, 2000 1 21, p. 22–52.
[4]OL L 354, 2013 12 28, p. 1–21.
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rinkos tyrimams, pvz., Europos žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkos stebėjimo
centrui (EUMOFA).

TIKSLAI

Dabartiniu žvejybos ir akvakultūros produktų BRO siekiama apsaugoti gamintojus,
daugiausia dėmesio skiriant pirminiams gamintojams (žvejybos ir akvakultūros
įmonėms) ir susiejant rinkos aspektus su išteklių valdymo klausimais. Pagrindiniai BRO
tikslai yra šie:
— prisidėti prie tausaus gyvųjų jūrų biologinių išteklių naudojimo,

— sudaryti sąlygas žvejybos ir akvakultūros sektoriui atitinkamu lygiu taikyti bendrą
žuvininkystės politiką,

— stiprinti Sąjungos žvejybos ir akvakultūros sektoriaus, ypač gamintojų,
konkurencingumą,

— didinti rinkų skaidrumą ir stabilumą,

— užtikrinti, kad pridėtinės vertės paskirstymas sektoriaus tiekimo grandinėje būtų
labiau subalansuotas,

— gerinti vartotojų informavimą ir didinti jų sąmoningumą teikiant jiems informaciją ir
užtikrinant ženklinimą, kuris pateikia suprantamą informaciją,

— padėti užtikrinti vienodas visų Sąjungoje parduodamų produktų pardavimo sąlygas
skatinant tausų žuvininkystės išteklių naudojimą,

— padėti užtikrinti, kad vartotojams būtų tiekiami įvairūs žvejybos ir akvakultūros
produktai,

— teikti vartotojams patikrinamą ir tikslią informaciją apie produkto kilmę ir jo
pagaminimo būdą, visų pirma žymint ir ženklinant.

LAIMĖJIMAI

Pagrindiniai žvejybos ir akvakultūros rinkų BRO laimėjimai yra tokie, kaip nurodyta
toliau.
A. Bendri prekybos standartai
Bendri prekybos standartai yra bendros ypatybės, susijusios su žmonėms vartoti
skirtų žvejybos ir akvakultūros produktų kokybe, dydžiu, svoriu, pakavimu, pateikimu ir
ženklinimu, neatsižvelgiant į jų kilmę. Jie padeda išlaikyti aukštos kokybės produktus
vidaus rinkoje, palengvina prekybą, grindžiamą sąžininga konkurencija, ir taip padeda
didinti gamybos pelningumą. Nuo 2013 m. BRO reformos bendri rinkos standartai
taip pat turėtų sudaryti sąlygas tiekti rinkai darnius produktus. Šie standartai turėtų
būti nustatyti pagal išteklių išsaugojimo priemones, pvz., mažiausi parduodamų rūšių
gyvūnų dydžiai turi atitikti patikimiausias turimas mokslines rekomendacijas arba atitikti
mažiausius išteklių išsaugojimą užtikrinančius orientacinius dydžius (3.3.2). 2019 m.
Komisija pateikė žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos standartų sistemos veikimo
vertinimą.
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B. Vartotojų informavimas
Vartotojams teikiama privaloma ir savanoriška informacija siekiama teikti vartotojams
išsamią ir aiškią informaciją, kad būtų skatinamas atsakingas vartojimas. Naujuoju BRO
reglamentu išplečiamas ženklinant žmonėms vartoti skirtus žvejybos ir akvakultūros
produktus privalomos informacijos turinys ir apimtis. Be to, siekiant teikti geresnę
informaciją apie aplinkosauginį darnumą, reikėtų įvertinti ekologinių ženklų, kaip
savanoriškai teikiamos informacijos, naudojimą. 2016 m. gegužės mėn., remdamasi
BRO reglamento 36 straipsniu, po viešų konsultacijų Komisija paskelbė galimybių
ataskaitą dėl galimybių sukurti ES masto ekologinio ženklo sistemą žvejybos ir
akvakultūros produktams.
C. Gamintojų organizacijos ir gamybos bei prekybos planai
Naujuoju BRO reglamentu didinama žvejybos ir akvakultūros gamintojų organizacijų
atsakomybė už tai, kad būtų pasiekti BŽP ir BRO tikslai. Visos gamintojų organizacijos
turi parengti ir pateikti viešosioms institucijoms gamybos ir prekybos planą, kad
užtikrintų savo žvejybos ir akvakultūros veiklos aplinkosauginį darnumą. Taigi gamybos
ir prekybos planai yra esminė ir privaloma naujojo BRO priemonė. Siekdama sudaryti
palankesnes sąlygas visoms gamintojų organizacijoms rengti ir vienodai įgyvendinti
gamybos ir prekybos planus, Komisija priėmė įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr.
1418/2013[5] ir pateikė rekomendaciją 2014/117/ES[6]. Gamybos ir prekybos planų
rengimas ir įgyvendinimas gali būti bendrai finansuojamas EJRŽF (3.3.4) lėšomis.
D. Rinkos tyrimai
Komisija sukūrė Europos žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos observatoriją
(EUMOFA). Tai rinkos tyrimo priemonė, kuria siekiama skaidresnės ir efektyvesnės
žvejybos ir akvakultūros rinkos. Ji palengvina prieigą prie žvejybos ir akvakultūros
produktų duomenų, pateikia rinkos analizes ir padeda formuoti politiką. EUMOFA
duomenų bazėje pateikiami duomenys apie žvejybos ir akvakultūros produktus
visoje tiekimo grandinėje, pradedant nuo pirminio pardavimo, baigiant savaitiniais,
mėnesiniais ir metiniais suvartojamais kiekiais. Be to, ji teikia struktūrinę informaciją ir
analizes, susijusias su ES žvejybos ir akvakultūros sektoriumi tiek ES, tiek valstybių
narių lygmeniu, taip pat tyrimus.
E. Pašalinimo iš rinkos schemos pabaiga
Pašalinimo iš rinkos kainų sistema buvo rinkos intervencijos priemonė, kuri baigėsi
įgyvendinus naująjį BRO reglamentą. Pašalinimo iš rinkos kaina buvo nustatyta
minimali kaina. Mažiau nei už šią kainą žuvies nebuvo galima parduoti. Ši intervencijos
priemonė sudarė sąlygas gamintojų organizacijoms, atsižvelgiant į tam tikrus rinkos
svyravimų apribojimus, pašalinti žuvį iš rinkos. Todėl šios schemos užbaigimas
paskatino gamintojus planuojant gamybą numatyti rinkos paklausą ir vengti produktų
pašalinimo iš rinkos.

[5]OL L 353, 2013 12 28, p. 40–42.
[6]OL L 65, 2014 3 5, p. 31–38.
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EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Kartu su vėliau priimtu atnaujintu pagrindiniu reglamentu dėl bendros žuvininkystės
politikos (BŽP) ir nauju Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu (EJRŽF) BRO
schema sudaro vieną iš trijų naujausios BŽP reformos ramsčių. Iki 2022 m. pabaigos
Komisija turi pateikti BRO reglamento taikymo rezultatų vertinimo ataskaitą.
Per paskutinį BŽP reformos ciklą Parlamentas atliko svarbų vaidmenį formuojant
dabartinį BRO. Jis tvirtai pasisakė už BRO persvarstymą siekiant sukurti klestinčiam
sektoriui skirtą teisinę sistemą, pagal kurią būtų išlaikytos pajamos, užtikrintas didesnis
rinkos stabilumas, aukšti prekybos standartai ir padidinta žvejybos ir akvakultūros
produktų pridėtinė vertė.
2018 m. gegužės 29 d. Parlamentas priėmė rezoliuciją „ES žuvininkystės sektoriaus
vertės grandinės optimizavimas“[7]. Parlamentas paragino Komisiją, valstybes nares
ir regionines institucijas imtis veiksmų sudėtingoms ES žuvininkystės sektoriaus
problemoms spręsti, pvz., palengvinti gamintojų organizacijų steigimą, suteikti galių
smulkiajai žvejybai ir įtraukti lyčių aspektą į žuvininkystės politiką.
2018 m. gegužės 30 d. Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl kontrolės priemonių, kurias
naudojant nustatoma, ar žuvininkystės produktai atitinka patekimo į ES rinką kriterijus,
įgyvendinimo[8], ir joje paragino, kad visi importuoti produktai atitiktų atitinkamas ES
maisto produktų taisykles ir kriterijus, įskaitant BŽP, taip pat sanitarijos, darbo, laivų
saugos ir aplinkos standartus.
2020 m. sausio 15 d. Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl Europos žaliojo kurso[9]. Joje
Komisija raginama į savo strategiją „Nuo lauko iki stalo“ įtraukti žvejybos ir akvakultūros
produktus siekiant sustiprinti darnią vertės grandinę žuvininkystės sektoriuje. Be to,
joje pabrėžiama, kad reikia imtis veiksmų kovojant su tarša plastiku, mažinant maisto
švaistymą, kovojant su sukčiavimu maisto produktų srityje ir gerinant maisto produktų
ženklinimą.

Marcus Ernst Gerhard Breuer
04/2023

[7]Priimti tekstai, P8_TA(2018)0210.
[8]Priimti tekstai, P8_TA(2018)0223.
[9]Priimti tekstai, P9_TA(2020)0005.
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