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TARPTAUTINIAI SANTYKIAI ŽVEJYBOS SRITYJE

Europos Sąjunga (ES) atlieka pagrindinį tarptautinio bendradarbiavimo vaidmenį
žvejybos srityje. Pasinaudodama savo bendros žuvininkystės politikos (BŽP) išorės
aspektu, Sąjunga siekia užtikrinti, kad jos teisinė sistema apimtų ne tik ES laivus,
vykdančius veiklą tarptautiniuose vandenyse. Remdamasi BŽP tikslais ir gero
valdymo principais, ES yra įsipareigojusi pagal daug daugiašalių susitarimų ir
dalyvauja regioninių žvejybos valdymo organizacijų (RŽVO) veikloje, taip pat yra
sudariusi 30 dvišalių žvejybos susitarimų.

TEISINIS PAGRINDAS

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

BENDROJI INFORMACIJA

Kai XX a. 8-ojo dešimtmečio viduryje buvo nustatytos išskirtinės ekonominės zonos,
atsirado būtinybė sudaryti dvišalius ir daugiašalius žvejybos susitarimus. 1982 m.
Jungtinės Tautos priėmė Jūrų teisės konvenciją (UNCLOS), kuri įsigaliojo 1994 m.
Ji gali būti laikoma vandenynų konstitucija, kurioje pripažįstamos pakrantės valstybių
teisės kontroliuoti sužvejojamus kiekius su jų pakrante besiribojančiuose vandenyse.
Nors visos IEZ apima tik 35 proc. viso jūrų ploto, šiose zonose yra apie 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, todėl šiuo tikslu įsteigtos regioninės žvejybos valdymo
organizacijos. Tai reiškia, kad valstybės, turinčios tolimosios žvejybos laivynus, turi
sudaryti tarptautinius ir (arba) kitokius susitarimus, kad gautų teisę naudotis žvejybos
ištekliais trečiųjų valstybių išskirtinėse ekonominėse zonose arba regioninės žvejybos
valdymo organizacijos valdomuose tarptautiniuose vandenyse. Tačiau tik 2013 m.
priėmus 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES)
Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos į BŽP buvo įtrauktas žuvininkystės
išorės aspektas kaip vienas iš ES žuvininkystės politikos ramsčių. 2013 m. BŽP reforma
buvo proveržis – pirmenybė buvo suteikta tausios ir atsakingos žvejybos principams,
o ne ankstesniems tikslams išlaikyti Sąjungos laivynus išorės vandenyse ir užtikrinti
rinkos pasiūlą. ES tapo svarbia tarptautinio žvejybos valdymo veikėja, nes ji yra
didžiausia pasaulyje jūros gėrybių rinka, kuri pusę suvartojamo kiekio importuoja, o
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daugiau kaip penktadalį ES žvejybos laivynas sužvejoja ne Sąjungos teritorijose. Ji taip
pat yra galingas žvejybos subjektas.

TIKSLAI

BŽP išorės aspektas sudaro teisinį pagrindą Europos žvejybos laivų veiklai už ES
vandenų ribų. BŽP išorės aspekto, taigi ir tarptautinių santykių žvejybos srityje, tikslai
yra šie:
— aktyviai remti mokslinių žinių ir rekomendacijų plėtojimą ir prie jo prisidėti,

— didinti Sąjungos iniciatyvų politikos suderinamumą, ypač daug dėmesio
skiriant aplinkosaugos, prekybos ir vystymosi veiklai, ir didinti veiksmų, kurių
imamasi vykdant vystomąjį bendradarbiavimą ir mokslinį, techninį bei ekonominį
bendradarbiavimą, nuoseklumą,

— prisidėti prie tausios žvejybos veiklos, kuri yra ekonomiškai perspektyvi ir kuria
skatinamas užimtumas Sąjungoje,

— užtikrinti, kad Sąjungos žvejybos veikla ne Sąjungos vandenyse būtų grindžiama
tais pačiais principais ir standartais, kurie taikytini pagal bendros žuvininkystės
politikos srities Sąjungos teisę, ir sykiu skatinti Sąjungos veiklos vykdytojams
sudaryti vienodas sąlygas kitų trečiųjų valstybių veiklos vykdytojų atžvilgiu,

— visose tarptautinėse srityse skatinti ir remti veiksmus, reikalingus neteisėtai,
nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai išnaikinti,

— skatinti regioninių žvejybos valdymo organizacijų atitikties komitetų steigimą
ir stiprinimą, periodinių nepriklausomų veiklos rezultatų peržiūrų ir atitinkamų
taisomųjų veiksmų vykdymą, įskaitant veiksmingas ir atgrasomąsias sankcijas,
kurios turi būti taikomos remiantis skaidrumo ir nediskriminavimo principais.

PASIEKTI REZULTATAI

A. Dvišaliai žvejybos susitarimai
1. Tausios žvejybos partnerystės susitarimai
Tausios žvejybos partnerystės susitarimai yra tarptautiniai susitarimai, kuriuos ES
sudarė su keliomis ES nepriklausančiomis valstybėmis, siekdama prieigos prie
valstybės išskirtinės ekonominės zonos (IEZ), kad leidžiamo sužvejoti kiekio perviršis
būtų tausiai žvejojamas pagal teisiškai reglamentuotas taisykles. Siekiant užtikrinti
tausų jūrų biologinių išteklių naudojimą, tokių perteklinių išteklių nustatymas turi būti
grindžiamas patikimiausiomis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis, atitinkamos
informacijos mainų ir skaidrumo principais (3.3.2). Susitarimai turėtų būti abipusiai
naudingi ES ir atitinkamai trečiajai valstybei. Todėl mainais už žvejybos teises ES
teikia finansinius įnašus savo tausios žvejybos partnerystės susitarimų partnerėms,
įskaitant mokestį už prieigos teises ir paramą sektoriui. Finansiniu įnašu pagal šiuos
susitarimus siekiama prisidėti prie aukštos kokybės valdymo sistemos kūrimo tose ES
nepriklausančiose valstybėse. Visų pirma siekiama užtikrinti veiksmingas duomenų
rinkimo ir stebėsenos, kontrolės ir priežiūros priemones. Ne mažiau svarbu ir tai,
kad Sąjungos pagalba siekiama plėtoti ir remti šalių partnerių mokslo ir mokslinių
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tyrimų įstaigas, prisidedant prie pajėgumo stiprinimo iniciatyvų stebėjimo, kontrolės
ir priežiūros srityse ir prie darnesnės atitinkamų valstybių žuvininkystės politikos
plėtojimo.
Visus tausios žvejybos partnerystės susitarimus sudaro žvejybos susitarimas ir
protokolas, kuriame nustatomos susitarimo sąlygos. Pastaruoju metu į visus
protokolus kaip esminis tokių susitarimų elementas buvo įtraukta nuostata dėl
pagarbos demokratijos principams ir žmogaus teisėms. Tausios žvejybos partnerystės
susitarimai yra dviejų rūšių: vadinamieji susitarimai dėl tunų, pagal kuriuos leidžiama
žvejoti toli migruojančių žuvų išteklius, tokius kaip tunai ir jiems giminingos rūšys,
ir vadinamieji mišrieji susitarimai, pagal kuriuos suteikiama prieiga prie įvairių žuvų
išteklių. Šiuo metu galioja dvylika tausios žvejybos partnerystės susitarimų: aštuoni
tunų susitarimai su Žaliuoju Kyšuliu, Dramblio Kaulo Krantu, Gambija, Liberija, San
Tomė ir Prinsipe, Kuko Salomis, Mauricijumi ir Senegalu ir keturi mišrieji susitarimai
su Grenlandija, Bisau Gvinėja, Maroku ir Mauritanija. Dar septyni tausios žvejybos
partnerystės susitarimai yra vadinamieji neaktyvūs susitarimai: susitarimai dėl tunų
su Pusiaujo Gvinėja, Gabonu, Kiribačiu, Madagaskaru, Mikronezija, Mozambiku,
Senegalu ir Seišeliais – tausios žvejybos partnerystės susitarimą pasirašiusiomis,
tačiau galiojančio protokolo neturinčiomis valstybėmis. Dėl šios priežasties ES laivams
neleidžiama žvejoti tų valstybių teritoriniuose vandenyse.
2. Abipusiškumo susitarimai
Abipusiai susitarimai taip pat vadinami „Šiaurės susitarimais“. Šie susitarimai susiję su
Šiaurės jūra ir šiaurės rytų Atlantu ir apima žvejybos galimybių mainus tarp ES laivynų
ir trijų trečiųjų valstybių (Norvegijos, Islandijos ir Farerų salų); todėl 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). Didžiąją dalį, t. y. daugiau kaip 70 proc. sugauto
laimikio, sudaro vadinamųjų pramoninių rūšių žuvys (naudojamos žuvų miltų gamybai);
pagrindinė vertingiausia žuvų rūšis – menkė. Daugiausia laimikio (82 proc.) sugaunanti
Danija yra didžiausia gamintoja. Susitarimas su Norvegija apima daugiau kaip 70 proc.
ES suteiktų kvotų. Susitarimas su Islandija šiuo metu neaktyvus.
2021 m. sausio 8 d. ES ir Grenlandija užbaigė derybas dėl tausios žvejybos
partnerystės susitarimo ir protokolo, kuriais bus sustiprintas jų bendradarbiavimas
žuvininkystės sektoriuje. Tai vienintelis mišrus tausios žvejybos partnerystės
susitarimas Šiaurės Atlante ir trečias pagal finansavimo dydį ES susitarimas.
3. ES ir JK prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas
Jungtinė Karalystė ir ES susitarė dėl Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo (PBS),
kuris taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d. Bendradarbiavimas pagal PBS taip pat
apima žvejybą (PBS penktoji antraštinė dalis „Žvejyba“). Abi šalys naudojasi pakrantės
valstybės teisėmis tyrinėdamos, naudodamos, saugodamos ir valdydamos gyvuosius
jūrų išteklius savo vandenyse. Priimdamos PBS nuostatas ir pereinamuoju laikotarpiu
iki 2026 m. birželio 30 d. kiekviena šalis sutiko suteikti kitos šalies laivams visapusišką
prieigą prie vandenų, kad jie galėtų žvejoti nurodytus BLSK ir nekvotinius išteklius
atitinkamose IEZ (12–200 jūrmylių).
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4. Biudžeto asignavimai
Tarptautiniams žvejybos susitarimams skiriamas biudžetas padidėjo nuo 5 mln. EUR
1981 m. iki beveik 300 mln. EUR 1997 m. (tai beveik 30 proc. žuvininkystės sektoriui
skirtų išteklių). 2020 m. tausios žvejybos partnerystės susitarimams skirta 142,6 mln.
EUR, t. y. 12 proc. BŽP biudžeto. Svarbiausias pagal finansinio įnašo dydį ir prieigos
teises šiuo metu yra susitarimas su Mauritanija. Jam skirtas 61,63 mln. EUR ES
biudžeto asignavimas, teisė žvejoti suteikiama maždaug 98 ES laivams.
B. Regioninės žvejybos valdymo organizacijos
Regioninės žvejybos valdymo organizacijos (RŽVO) yra tarptautinės organizacijos,
sudarytos iš valstybių, turinčių žvejybos interesų atvirosios jūros rajonuose. ES
aktyviai dalyvauja daugelio RŽVO veikloje, kur ji pasisako už išsaugojimo ir valdymo
priemones ir teikia finansinę paramą moksliniams tyrimams ir kitoms pagalbinėms
priemonėms. Šių susitarimų tikslas – stiprinti regioninį bendradarbiavimą, siekiant
užtikrinti tarptautinių vandenų žuvų išteklių ir daugiateritorių išteklių apsaugą ir tausų
naudojimą. Svarbu, kad susitarimais taip pat siekiama atgrasyti nuo neteisėtos,
nedeklaruojamos ir nereglamentuojamos žvejybos (3.3.3). Regioninių žvejybos
valdymo organizacijų pobūdis įvairus: kai kurios yra įsteigtos prie Jungtinių Tautų
maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO), kitos yra nepriklausomos; kai kurios valdo
tam tikros zonos biologinius išteklius, kitos – tam tikrus 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
žvejybos valdymo organizacijomis, ji vykdo veiksmus dviem kryptimis: prašo narystės
organizacijoje ir susitariančiosios šalies arba stebėtojos statuso ir priima reglamentus,
kuriais į ES teisę perkeliamos šių organizacijų patvirtintos išteklių išsaugojimo ir
valdymo priemonės.
Regioninės žvejybos valdymo organizacijos taip pat aktyviai dalyvauja nustatant
žvejybos kontrolės ir stebėjimo priemones, pavyzdžiui, tvirtina bendras inspektavimo
programas Žvejybos šiaurės rytų Atlante komisijoje (NEAFC), Žvejybos šiaurės vakarų
Atlante organizacijoje (NAFO) ir Antarkties jūrų gyvųjų išteklių apsaugos komisijoje
(CCAMLR). Šiuo metu ES aktyviai dalyvauja šešių tunų RŽVO ir vienuolikos ne tunų
RŽVO veikloje. Ji taip pat dalyvauja dar dviejų regioninių žvejybos valdymo organizacijų
veikloje, nors jos yra tik patariamosios institucijos ir neturi kompetencijos valdyti
žvejybos – tai Vakarų vidurio Atlanto žvejybos komisija (WECAFC) ir Žvejybos rytų
vidurio Atlante komitetas (CECAF).
C. Tarptautinis žvejybos valdymas
Tarptautinėmis konvencijomis kuriama jūrų ir vandenynų naudojimo teisinė tvarka ir
skatinama taikiai, lygiateisiškai ir veiksmingai naudoti jų išteklius, išsaugoti gyvuosius
išteklius, taip pat apsaugoti ir išsaugoti jūros aplinką.
ES ir jos valstybės narės yra Jūrų teisės konvencijos šalys ir bendradarbiauja rengiant
kitas priemones, kuriomis siekiama toliau įgyvendinti darnią žuvininkystę. Svarbus
žingsnis siekiant bendro tarptautinio valdymo žvejybos srityje buvo Jungtinių Tautų
susitarimas dėl žuvų išteklių (UNFSA). Jis buvo sudarytas pagal UNCLOS 1995 m. ir
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įsigaliojo 2001 m. UNFSA siekiama užtikrinti ilgalaikį daugiateritorių ir toli migruojančių
žuvų išteklių išsaugojimą ir tausų naudojimą.
ES taip pat yra bendradarbiaujanti FAO partnerė. Vadovaujant FAO, buvo priimtas 1993
m. Susitarimas dėl išsaugojimo ir valdymo priemonių laikymosi ir 1995 m. Atsakingos
žvejybos kodeksas. Pastaraisiais metais FAO rengia tarptautinių veiksmų planus,
kuriais siekiama pašalinti didelius tarptautinio vandenynų išsaugojimo trūkumus, visų
pirma susijusius su kova su NNN žvejyba, veiksmų planu dėl atsitiktinio jūrų paukščių
sugavimo žvejojant ūdomis ir ryklių išsaugojimu bei jų išteklių valdymu.

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 jų taikymo sustabdymo. Parlamentas ne kartą
pabrėžė tarptautinių žvejybos susitarimų svarbą siekiant užtikrinti ES apsirūpinimą
žuvimi, taip pat šių susitarimų svarbą labiausiai nuo žvejybos priklausomiems
ES regionams ir užimtumui šiame sektoriuje. Be to, Parlamentas nagrinėja 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.
2016 m. balandžio 12 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl bendrų
taisyklių siekiant taikyti BŽP išorės aspektą, įskaitant žvejybos susitarimus[1]. Joje
pabrėžiama, kad svarbu užtikrinti žvejybos, aplinkos ir prekybos politikos ir vystomojo
bendradarbiavimo darną ir kad tausios žvejybos partnerystės susitarimai turėtų
užtikrinti visišką jūrų žvejybos produktų atsekamumą.
2017 m. kovo 16 d. Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl integruotos Europos Sąjungos
Arkties politikos[2], kurioje 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.
2019 m. vasario 12 d. Parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioje pritarė Tarybos
sprendimui dėl susitarimo, kuriuo siekiama užkirsti kelią nereglamentuojamai žvejybai
atvirojoje jūroje, vykdomai Arkties vandenyno centrinėje dalyje[3], sudarymo Europos
Sąjungos vardu.
2019 m. kovo 25 d. Parlamentas ir Taryba priėmė reglamentą (ES) 2019/498,
kuriuo dėl Jungtinės Karalystės vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams
skirtų žvejybos leidimų ir Jungtinės Karalystės žvejybos laivų Sąjungos vandenyse
vykdomų žvejybos operacijų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/2403[4].
Šis reglamentas buvo atsarginių priemonių, priimtų ES ir JK derybų metu, dalis.
Remiantis šiuo reglamentu, žvejybos leidimai buvo išduodami iki 2019 m. pabaigos.
2019 m. spalio 24 d. Parlamentas ir Taryba priėmė reglamentą (ES) 2019/1797, kuriuo

[1] OL L 58, 2018 2 15, p. 93.
[2]OL C 263.2018 7 25, p. 136.
[3]OL C 449, 2020 12 23, p. 196.
[4]OL L 85 I, 2019 3 27, p. 25.
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dėl Jungtinės Karalystės vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams skirtų
žvejybos leidimų ir Jungtinės Karalystės žvejybos laivų Sąjungos vandenyse vykdomų
žvejybos operacijų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/2403[5]. Priėmus šį
reglamentą, visų su žvejybos veikla susijusių priemonių taikymo laikotarpis buvo
pratęstas iki 2020 m. gruodžio 31 d.
2019 m. kovo 26 d. Parlamentas priėmė teisėkūros rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tam tikrų žvejybos Bendrosios
Viduržemio jūros žvejybos komisijos susitarimo rajone[6] nuostatų.
2020 m. vasario 12 d. Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl siūlomų derybų įgaliojimų
dėl naujos partnerystės su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste[7].
Joje aptariami su žuvininkyste susiję klausimai, pabrėžiant, kad laisvos prieigos prie
vandenų ir uostų klausimas yra neatsiejamas nuo laisvos prekybos ir Jungtinės
Karalystės žuvininkystės produktų patekimo į ES rinką klausimo.

Kristiina Milt
03/2022

[5]OL L 279 I, 2019 10 31, p. 7.
[6]OL C 108, 2021 3 26, p. 238.
[7]Priimti tekstai, P9_TA(2020)0033.
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