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EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS

REGLAMENTAS (ES) 2016/…

… m. … … d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1342/2008, 

nustatantis menkių išteklių ir šių išteklių žvejybos būdų daugiametį planą

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę1,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros2,

1 OL C 44, 2013 2 15, p. 125.
2 2013 m. birželio 11 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame 

leidinyje) ir 2016 m. rugsėjo 29 d. Tarybos pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą (dar 
nepaskelbta Oficialiajame leidinyje). … m. … … d. Europos Parlamento pozicija (dar 
nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).
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kadangi:

(1) Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1342/20081 nustatomas menkių išteklių Kategato sąsiauryje, 

Šiaurės jūroje, Skagerako sąsiauryje ir rytinėje Lamanšo sąsiaurio dalyje, rajone į vakarus 

nuo Škotijos ir Airijos jūroje ir šių išteklių žvejybos būdų daugiametis planas. Reglamento 

(EB) Nr. 1342/2008 tikslas – tausus naudojimas, kuriuo atkuriami ir palaikomi tų menkių 

ištekliai virš dydžių, kuriais būtų galima užtikrinti didžiausią galimą tausios žvejybos 

laimikį;

(2) Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetui (ŽMTEK) atlikus Reglamento 

(EB) Nr. 1342/2008 veiksmingumo mokslinį vertinimą nustatyta keletas su to reglamento 

taikymu susijusių problemų. Tarptautinė jūrų tyrinėjimo taryba (ICES) pasiūlė iš naujo 

įvertinti valdymo strategiją, visų pirma atsižvelgiant į jos pakitusį išteklių Šiaurės jūroje 

vertinimą;

(3) pradėjus nuo 2014 m. sausio 1 d. taikyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 

Nr. 1380/20132, menkių valdymo sistema iš esmės pasikeitė, visų pirma nustačius 

įpareigojimą iškrauti laimikį;

1 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1342/2008, nustatantis menkių 
išteklių ir šių išteklių žvejybos būdų daugiametį planą ir panaikinantis Reglamentą (EB) 
Nr. 423/2004 (OL L 348, 2008 12 24, p. 20).

2 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl 
bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) 
Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) 
Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 
2013 12 28, p. 22).
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(4) šiuo metu rengiami nauji mišriosios žvejybos įvairiuose Atlanto vandenyno regionuose 

daugiamečiai planai, remiantis Reglamentu (ES) Nr. 1380/2013. Reglamentas (EB) 

Nr. 1342/2008 kiekvieno atitinkamo rajono atžvilgiu galiausiai bus pakeistas tais naujais 

mišriosios žvejybos daugiamečiais planais. Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1342/2008 bus 

taikomas tik trumpą laikotarpį. Vis dėlto reikėtų padaryti keletą skubių Reglamento (ES) 

Nr. 1342/2008 dalinių pakeitimų, taikytinų laikotarpiu iki kol pradės būti taikomi nauji 

mišriosios žvejybos daugiamečiai planai;

(5) įgyvendinant Reglamentu (EB) Nr. 1342/2008 nustatytą žvejybos pastangų sistemą 

pasiekta nemažai gerų rezultatų selektyvumo ir kitų menkių žvejybos vengimo priemonių 

atžvilgiu, tačiau ta sistema tapo kliūtimi įgyvendinant įpareigojimą iškrauti laimikį, 

kadangi ji trukdo toliau pritaikyti žvejybos būdus, pavyzdžiui, pasirenkant žvejybos rajoną 

ir įrankius. Todėl ši žvejybos pastangų sistema nebeturėtų būti įgyvendinama. Kadangi 

Reglamentu (EB) Nr. 1342/2008 buvo paskatinta padaryti svarbių patobulinimų 

selektyvumo ir menkių žvejybos vengimo srityse, įgyvendinant iniciatyvas, kurios buvo 

susietos su žvejybos pastangų sistema, ir įgyvendinant nacionalines priemones (menkių 

žvejybos vengimo arba išmetimo į jūrą mažinimo planus), itin svarbu, kad kol visam 

sužvejotam menkių kiekiui bus nustatytas įpareigojimas iškrauti laimikį, laikantis šio 

įpareigojimo taikymo pradžiai nustatyto tvarkaraščio, išdėstyto Reglamente (ES) 

Nr. 1380/2013, valstybės narės, turinčios tiesioginių interesų žvejybos srityje, toliau 

taikytų arba toliau plėtotų tas nacionalines priemones;



11309/1/16 REV 1 4
LT

(6) pereinamuoju etapu, kuriuo vykdomas parengiamasis darbas, siekiant pagal Reglamentą 

(ES) Nr. 1380/2013 parengti mišriosios žvejybos daugiamečius planus rajonuose, kuriems 

dabar taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1342/2008, įgyvendinant valdymo priemones turėtų 

būti atsižvelgiama į atitinkamas mažiausias ir prevencines biomasės normas. Jeigu išteklių 

lygis sumažės žemiau apsauginių biomasės normų (MSY Btrigger), numatytų mokslinėse 

rekomendacijose, atitinkančiose Reglamentą (ES) Nr. 1380/2013, turėtų būti imamasi visų 

reikiamų priemonių padėčiai spręsti;

(7) kai kuriuose rajonuose, kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1342/2008, informacijos 

apie išteklius ir žvejybą gali nepakakti siekiant nustatyti žvejybos galimybes pagal 

didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio principą. Tokiais atvejais turėtų būti 

vadovaujamasi atsargumo principu;

(8) Reglamentu (EB) Nr. 1342/2008 nustatyta ne tik žvejybos pastangų sistema, bet ir 

specialių žvejybos leidimų sistema, susieta su bendros žvejybos laivų variklių galios 

apribojimu atitinkamame rajone. Siekiant užkirsti kelią žalingam žvejybos veiklos 

sutrikdymui, kuris galėtų daryti neigiamą poveikį išteklių atkūrimui, tikslinga išlaikyti tą 

sistemą, kol bus visiškai nustota taikyti pačią žvejybos pastangų sistemą;
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(9) Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1224/20091 panaikinta nemažai Reglamento (EB) 

Nr. 1342/2008 nuostatų, kuriose buvo pateiktos nuorodos į jo II ir III priedus. Kadangi 

Reglamente (EB) Nr. 1342/2008 kitų nuorodų į tuos priedus nėra, jie yra nebeaktualūs ir 

turėtų būti išbraukti;

(11) todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1342/2008,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, nustatantis Sąjungos 
kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių 
laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) 
Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) 
Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 
1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) 
Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (OL L 343, 2009 12 22, p. 1).
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1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1342/2008 iš dalies keičiamas taip:

1) 2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (ES) Nr. 1380/2013* 4 straipsnio 1 dalyje.

______________________

* 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos 
reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos 
reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos 
sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22).“;

2) 4 straipsnis išbraukiamas;

3) 5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

Plano tikslas

1. 1 straipsnyje nurodytu planu siekiama užtikrinti, kad ištekliai būtų naudojami taip, 

kad atkurtų ir išlaikytų menkių išteklių dydžiai viršytų dydžius, kuriais gali būti 

užtikrintas didžiausias galimas tausios žvejybos laimikis.
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2. Visos valdymo priemonės, kurių imamasi pagal šį reglamentą, turi atitikti 

Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus ir to 

reglamento principus ir tikslus.“;

4) 6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

Mažiausios ir prevencinės biomasės normos

Tvirtinant valdymo priemones, kiekvienos menkių išteklių grupės mažiausios ir 

prevencinės biomasės normos turi atitikti Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 tikslus.“;

5) 7 ir 8 straipsniai išbraukiami;

6) 9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

BLSK nustatymas, kai trūksta duomenų

Jeigu dėl to, kad trūksta pakankamai tikslios ir reprezentatyvios informacijos, neįmanoma 

nustatyti žvejybos galimybių pagal 5 straipsnio 1 dalį, žvejybos galimybės nustatomos 

remiantis atsargumo principu pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 9 straipsnio 2 dalį, 

atsižvelgiant į su ištekliais bei žvejybos veikla susijusias tendencijas ir užtikrinant bent 

panašų atitinkamų menkių išteklių išsaugojimo lygį“;
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7) po 9 straipsnio įterpiama nauja skyriaus antraštė:

„IIa SKYRIUS

VALSTYBIŲ NARIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI“;

8) 10 straipsnis pakeičiamas taip:

„10 straipsnis

Žvejybos leidimai ir viršutinės pajėgumų ribos

1. Kiekvieno iš šio reglamento 1 straipsnyje nurodytų geografinių rajonų atveju 

kiekviena valstybė narė pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009* 7 straipsnį 

išduoda žvejybos leidimus su jos vėliava plaukiojantiems laivams, kurie vykdo 

žvejybos veiklą tame rajone ir naudoja vieną iš šių žvejybos įrankių:

a) dugninius tralus ir velkamuosius tinklus (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR), 

kurių tinklinio audeklo akies dydis:

i) TR1 100 mm arba didesnis,

ii) TR2 70 mm arba didesnis ir mažesnis nei 100 mm,

iii) TR3 16 mm arba didesnis ir mažesnis nei 32 mm;

b) sijinius tralus (TBB), kurių tinklinio audeklo akies dydis:

i) BT1 120 mm arba didesnis,

ii) BT2 80 mm arba didesnis ir mažesnis nei 120 mm;

c) žiauninius tinklaičius, pinkliuosius tinklus (GN);
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d) sieninius tinklus (GT);

e) ūdas (LL).

2. Nedarant poveikio Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 II priede nustatytoms 

viršutinėms pajėgumų riboms, kiekviename iš šio reglamento 1 straipsnyje nurodytų 

geografinių rajonų bendras laivų, turinčių pagal šio straipsnio 1 dalį išduotus 

žvejybos leidimus, pajėgumas, išreikštas kW (kilovatais), neturi viršyti laivų, kurie 

2006 m. ar 2007 m. vykdė veiklą naudodami vieną iš 1 dalyje nurodytų žvejybos 

įrankių atitinkamame geografiniame rajone, didžiausio pajėgumo.

3. Kiekviena valstybė narė sudaro ir tvarko laivų, turinčių 1 dalyje nurodytą žvejybos 

leidimą, sąrašą ir padaro jį prieinamu savo oficialioje svetainėje, kad su juo galėtų 

susipažinti Komisija ir kitos valstybės narės.

______________________

* 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, nustatantis 
Sąjungos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos 
taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) 
Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) 
Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) 
Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantis 
reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (OL L 343, 
2009 12 22, p. 1). “;

9) III skyrius išbraukiamas;

10) 30 ir 31 straipsniai išbraukiami;

11) I, II, III ir IV priedai išbraukiami.
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2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja ketvirtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2017 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta …

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas
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I. ĮVADAS

1. Europos Komisija pasiūlymą pateikė 2012 m. rugsėjo 14 d.1

2. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas nuomonę priėmė 2012 m. gruodžio 12 d.2.

3. 2012 m. gruodžio 19 d. Taryba nusprendė padalyti pasiūlymą į dvi dalis3 ir vieną galiojančio 

menkių išteklių plano dalį iš dalies pakeitė Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1243/20124.

4. 2013 m. birželio 11 d. Europos Parlamentas priėmė poziciją per pirmąjį svarstymą5.

5. 2015 m. gruodžio 1 d. Teisingumo Teismas panaikino Tarybos reglamentą (ES) 

Nr. 1243/2012, nes laikėsi nuomonės, kad pasiūlymas turėjo būti priimtas remiantis 

43 straipsnio 2 dalimi, o ne 43 straipsnio 3 dalimi6. Tačiau Teismas paliko galioti šį 

reglamentą, kol įsigalios naujas reglamentas, grindžiamas SESV 43 straipsnio 2 dalimi, ne 

vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d.

6. 2016 m. balandžio 27 d. Nuolatinių atstovų komitetas suteikė pirmininkaujančiai valstybei 

narei pirminius įgaliojimus vesti neoficialias derybas dėl pakeitimų reglamento, grindžiamo 

SESV 43 straipsnio 2 dalimi7. Europos Parlamentui peržiūrėjus savo derybų poziciją, kurią 

Taryba gavo 2016 m. birželio 7 d.8, 2016 m. birželio 22 d. buvo peržiūrėti pirmininkaujančiai 

valstybei narei suteikti įgaliojimai9.

1 Plg. dok. 13745/12 PECHE 343 CODEC 2130.
2 OL C 44, 2013 2 15, p. 125.
3 Plg. dok. 17340/12 PECHE 528 CODEC 2934.
4 OL L 352, 2012 12 21, p. 10.
5 Plg. dok. 10685/13 CODEC 1375 PECHE 251 PE 272.
6 Sujungtos bylos C-124/13 ir C-125/13.
7 Plg. dok. 8030/16 PECHE 142 CODEC 481 + ADD 1.
8 Plg. dok. 9742/16 PECHE 198 CODEC 805.
9 Plg. dok. 10391/16 PECHE 230 CODEC 908 + ADD1.
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7. 2016 m. birželio 29 d. įvykusiame trišalio dialogo susitikime institucijų derybininkai pasiekė 

politinį kompromisą. 2016 m. liepos 13 d. laišku Europos Parlamento Žuvininkystės komiteto 

pirmininkas informavo Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) pirmininką, kad jei Taryba 

oficialiai perduos Europos Parlamentui sutartą savo poziciją, ją patikrinus teisininkams 

lingvistams, jis plenariniame posėdyje rekomenduos per antrąjį svarstymą Parlamente priimti 

Tarybos poziciją be pakeitimų. 2016 m. birželio 29 d. pasiektą kompromisą Nuolatinių 

atstovų komitetas patvirtino 2016 m. liepos 20 d.10, o Tarybos politinį pritarimą gavo 2016 m. 

liepos 27 d.11

II. TIKSLAS

8. Pasiūlymo tikslas – iš dalies pakeisti galiojantį 2008 m. reglamentą, kuriuo nustatomas 

menkių išteklių daugiametis planas12 (toliau – menkių išteklių planas). Pasiūlymu numatoma, 

inter alia, nustatyti tam tikrą taisyklių, kuriomis reglamentuojamas bendras leidžiamas 

sužvejoti kiekis, lankstumą, geriau suderinti žvejybos pastangų apskaičiavimą ir į žvejybos 

pastangų ribojimo sistemą įtraukti naujų ir iš dalies pakeistų paskatų, kurių tikslas yra menkių 

žvejybos vengimas ir į jūrą išmetamų žuvų kiekio mažinimas.

III. PER PIRMĄJĮ SVARSTYMĄ PRIIMTOS TARYBOS POZICIJOS ANALIZĖ

A. Bendros pastabos

9. Parlamento pozicijoje per pirmąjį svarstymą pritarta tam tikriems pasiūlymo pakeitimams, 

kuriems Taryba taip pat pritarė savo vėliau panaikintame Reglamente (ES) Nr. 1243/2012. 

Tačiau teisės aktų leidėjai, pritarus Komisijai, nusprendė iš esmės peržiūrėti savo pozicijas 

atsižvelgdami į tai, kad vykdant bendros žuvininkystės politikos (BŽP) reformą nuo 2014 m. 

buvo pakeista daugiamečių planų valdymo sistema.

10. Valdymo sistemos pakeitimais iš esmės padarytas trejopas poveikis diskusijoms dėl menkių 

išteklių plano keitimo:

10 Plg. dok. 11122/16 PECHE 271 CODEC 1047.
11 Plg. dok. CM 3652/16 PECHE PROCED.
12 OL L 348, 2008 12 24, p. 20.
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– dėl BŽP pagrindiniame reglamente (Reglamentas (ES) Nr. 1380/2013) nustatyto 

įpareigojimo iškrauti laimikį kyla abejonių dėl menkių išteklių plane nustatyto žvejybos 

pastangų režimo pridėtinės vertės, nes pastarasis buvo nustatytas siekiant spręsti tą pačią 

(išmetimo į jūrą) problemą. Be to, kadangi įpareigojimas iškrauti laimikį laipsniškai 

taikomas įvairių išteklių žvejybai, pagal naująją politiką iš žvejų reikalaujama didelio 

masto prisitaikymo ir lankstumo, o tai negali būti užtikrinta, jei reglamentu pagal 

pastangų režimą bus ribojamas žvejybos įrankių naudojimas ir jūroje praleistas laikas;

– tiek dėl įpareigojimo iškrauti laimikį, tiek dėl poreikio mišrios žvejybos atveju 

palaipsniui atsisakyti vienos rūšies išteklių valdymo koncepcijos reikia naujo tipo 

daugiamečio valdymo plano. Menkių išteklių planą pakeisiančius planus Komisija rengė 

laikydamasi rajonu grindžiamų kelių rūšių ištekliams skirtų valdymo planų koncepcijos. 

Pirmasis, skirtas Šiaurės jūrai, jau pateiktas teisės aktų leidėjams13. Todėl netikslinga į 

menkių išteklių planą įtraukti naujų elementų, kurie darytų poveikį diskusijoms dėl 

reforma grindžiamų daugiamečių valdymo planų;

– pagrindiniame reglamente taip pat nustatyta regionalizavimo koncepcija, suprantama 

kaip antrinės ES teisės aktų lygio mechanizmas, inicijuojamas vykdant valstybių narių 

bendradarbiavimą regioniniu jūros baseino lygmeniu. Plėtojant regionalizavimą pagal 

pagrindinį reglamentą, pavyzdžiui, nustatant atskiriems rajonams skirtus planus dėl 

išmetimo į jūrą, tikslinga menkių išteklių plane nustatyti mažiau detalų menkių žvejybos 

valdymą.

B. Menkių išteklių valdymo plano tikslas

11. Į Tarybos poziciją įtrauktas menkių išteklių plano tikslo pakeitimas (Tarybos pozicijos 

1 straipsnio 3 dalis). Jis grindžiamas tuo, kad pagrindiniame reglamente nurodytas bendras 

išteklių valdymui skirtas išsaugojimo tikslas, ir ketinimu išvengti nuodugnios menkių išteklių 

biologinių atskaitos taškų peržiūros, kuri turėtų būti atlikta šį planą pakeisiančiuose 

daugiamečiuose planuose. Kartu su Europos Parlamentu rastas sprendimas panašus į tą, dėl 

kurio susitarta neseniai priimtame daugiamečiame Baltijos jūros menkių, silkių ir šprotų 

išteklių plane14.

13 Plg. dok. 11636/16 PECHE 293 CODEC 1142 IA 62.
14 OL L 191, 2016 7 15, p. 1.
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C. Pastangų reguliavimas

12. Taryba išbraukė visas nuostatas dėl pastangų reguliavimo (žr. Tarybos pozicijos 1 straipsnio 

1, 2 ir 9–11 dalis). Ši pozicija atitinka patikslintą Parlamento poziciją, kurioje pritarta šiam 

sprendimui siekiant pašalinti kliūtį įgyvendinti įpareigojimą iškrauti laimikį (jis nuo 2016 m. 

diegiamas šiaurės rytų Atlanto žvejybos rajonuose). Šia radikalesne priemone pakeisti 

Parlamento 2013 m. pozicijos per pirmąjį svarstymą 4, 5, 9–17 ir 19–21 pakeitimai, kurių 

motyvai buvo panašūs (supaprastinimas, lankstumas), tačiau jie buvo padaryti vis dar laikantis 

žvejybos pastangų reguliavimo sistemos.

13. Menkių išteklių plane Taryba paliko valstybių narių pareigą riboti reglamentuojamų žvejybos 

priemonių bendrus žvejybos pajėgumus (kW) tam tikrame rajone (Tarybos pozicijos 

1 straipsnio 8 dalis). Ši pareiga, kuri anksčiau buvo įtraukta į pastangų reguliavimo skyrių, 

dabar yra visiškai atskira.

14. Atsižvelgdama į pirminius Parlamento 8 ir 18 pakeitimus Taryba sutiko įtraukti 

konstatuojamąją dalį (5 konstatuojamoji dalis), kurioje pabrėžiama valstybių narių išmetimo į 

jūrą mažinimo ir menkių žvejybos vengimo priemonių svarba, kadangi jos laikomos 

vertingais pasiekimais įgyvendinant menkių išteklių planą ir galėtų palengvinti įpareigojimo 

iškrauti laimikį įgyvendinimą.

D. Bendrą leidžiamą sužvejoti kiekį reglamentuojančios taisyklės

15. Tarybos pozicijoje bendrą leidžiamą sužvejoti kiekį reglamentuojančios taisyklės (menkių 

išteklių plano 6–10 straipsniai) sutrumpinamos ir užtikrinamas didesnis jų lankstumas. Visų 

pirma 6 straipsnyje nebelieka prevencinės neršiančių žuvų biomasės normų, nes šias normas 

teisės aktų leidėjai turėtų persvarstyti gavę Komisijos pasiūlymus dėl naujų daugiamečių 

valdymo planų, kartu su susijusiais valdymo įpareigojimais (menkių išteklių plano 7 ir 

8 straipsniai).
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16. Iš menkių išteklių plano 6 straipsnio supaprastinimo ir 7 bei 8 straipsnių išbraukimo 

(žr. Tarybos pozicijos 1 straipsnio 4 ir 5 dalis) aiškiai matyti, kad iš dalies pakeistas menkių 

išteklių planas yra pereinamojo pobūdžio, kaip nurodyta naujoje 6 konstatuojamojoje dalyje. 

Šis požiūris patvirtintas patikslintoje Europos Parlamento derybų pozicijoje. Be to, teisės aktų 

leidėjai apsvarstė poreikį dėl menkių išteklių plano pakeitimų susitarti dar 2016 m., taip pat 

tai, kad, atsižvelgiant į mokslines rekomendacijas dėl Šiaurės jūros menkių išteklių, reikėtų iš 

naujo įvertinti valdymo strategiją (žr. 2 konstatuojamosios dalies pakeitimą).

17. Komisijos pasiūlymas dėl 9 straipsnio dėl specialios BLSK nustatymo procedūros tais 

atvejais, kai nepakanka duomenų, naujos formuluotės jau buvo iš dalies pakeistas per pirmąjį 

svarstymą Europos Parlamente (7 pakeitimas). Tarybos pozicijoje, kuri atspindi patikslintą 

Europos Parlamento derybų poziciją, siekiama to paties – mažinti griežtumą, tačiau 

pirmenybė teikiama daug mažesniam nuostatų detalizavimui.

18. Galiausiai, Tarybos pozicijoje išbrauktas menkių išteklių plano 10 straipsnis, atsižvelgiant į 

Parlamento prašymą, kuriame nurodyta, kad tas straipsnis nebeatitinka teisės aktų leidėjų 

susitarimo dėl politikos pasirinkimo sprendimų.

IV. IŠVADA

19. Nustatydama savo poziciją, Taryba visapusiškai atsižvelgė į Komisijos pasiūlymą ir į Europos 

Parlamento poziciją per pirmąjį svarstymą bei patikslintą derybų poziciją.
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1. 2012 m. rugsėjo 12 d. Komisija pateikė Tarybai pirmiau nurodytą pasiūlymą1, grindžiamą 

SESV 43 straipsnio 2 dalimi.

2. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas nuomonę pateikė 2012 m. gruodžio 12 d.2

3. Europos Parlamentas savo poziciją per pirmąjį svarstymą priėmė 2013 m. birželio 11 d.3

4. Taikant rašytinę procedūrą, kuri buvo baigta 2016 m. liepos 27 d., Taryba pasiekė politinį 

susitarimą dėl per pirmąjį svarstymą priimamos Tarybos pozicijos dėl pirmiau nurodyto 

reglamento4.

1 Dok. 13745/12.
2 OL C 44, 2013 2 15, p. 125.
3 Dok. 10685/13.
4 Vadovaujantis 2016 m. liepos 13 d. Europos Parlamento Žuvininkystės komiteto pirmininko 

laišku Nuolatinių atstovų komiteto pirmininkui, Europos Parlamentas per antrąjį svarstymą 
turėtų be pakeitimų patvirtinti Tarybos per pirmąjį svarstymą priimtą poziciją.
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5. Nuolatinių atstovų komiteto prašoma pasiūlyti Tarybai vieno iš būsimų posėdžių darbotvarkės 

A punktu priimti dokumente 11309/16 išdėstytą per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos 

poziciją ir dokumente 11309/16 ADD 1 išdėstytą motyvų pareiškimą.
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2012/0236 (COD) 

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI 

 

pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 6 dalį 

 

dėl 

Tarybos pozicijos dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies 

keičiamas 2008 m. gruodžio 18 d. Reglamentas (EB) Nr. 1342/2008, nustatantis menkių 

išteklių ir šių išteklių žvejybos būdų daugiametį planą, priėmimo 

1. PAGRINDINIAI FAKTAI 

Pasiūlymo perdavimo (dokumentas COM(2012) 498 final – 2012/236 

COD) Europos Parlamentui ir Tarybai data – 

2012 m. rugsėjo 12 d. 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonės data – 2012 m. gruodžio 12 d. 

Per pirmąjį svarstymą priimtos Europos Parlamento pozicijos data – 2013 m. birželio 11 d. 

Pakeisto pasiūlymo perdavimo data – 2016 m. spalio 3 d. 

Tarybos pozicijos priėmimo data – 2016 m. rugsėjo 29 d. 

2. KOMISIJOS PASIŪLYMO TIKSLAS 

2008 m. buvo priimtas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1342/2008 (toliau – menkių išteklių 

atkūrimo planas). Į planą įtraukta Šiaurės jūra ir kai kurios gretimos jūros (Kategato ir 

Skagerako sąsiauriai, rytinė Lamanšo sąsiaurio dalis, rajonas į vakarus nuo Škotijos ir Airijos 

jūra). Pagrindiniai jo elementai – taisyklės, pagal kurias nustatomas bendras leidžiamas 

sužvejoti kiekis (toliau – BLSK) ir žvejybos pastangų sistema, ribojanti laiką, kurį žvejams 

leidžiama praleisti jūroje. Siekiant sumažinti į jūrą išmetamų žuvų kiekį, tuo metu būtina 

reguliavimo priemone buvo laikomi ne tik BLSK forma nustatyti leidžiami sužvejoti kiekiai, 

bet ir žvejybos pastangų apribojimai. Plane numatyta nuosekliai, o kartais ir radikaliai mažinti 

žvejybos pastangas. 

2012 m. Komisija pateikė pasiūlymą iš dalies pakeisti Tarybos reglamentą (EB) 

Nr. 1342/2008, kad būtų atsižvelgta į kai kuriuos plano trūkumus kartu išlaikant pagrindinius 

jo elementus. Pasiūlymas grįstas SESV sutarties 43 straipsnio 2 dalimi, į jį įtraukta ir nuostata, 

leidžianti Tarybai keturis kartus iš eilės mažinus žvejybos pastangas, palikti buvusį jų lygį. 

Laikydamasi skirtingo požiūrio į ryšį tarp SESV 43 straipsnio 2 dalies ir 43 straipsnio 3 

dalies, Taryba pašalino kai kuriuos Komisijos pasiūlymo elementus (9 ir 12 straipsnius) ir, 

remdamasi SESV 43 straipsnio 3 dalimi, visiškai nedalyvaujant Europos Parlamentui, priėmė 

atitinkamą reglamentą (Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1243/2012), kuriuo iš dalies pakeitė 

menkių išteklių atkūrimo planą. Reglamente, kuriuo nustatyti pakeitimai, perimta taisyklė, 

pagal kurią žvejybos pastangas mažinus keturis kartus iš eilės galima palikti buvusį jų lygį. 

Europos Parlamentas ir Komisija dėl šio Tarybos reglamento kreipėsi į Teisingumo Teismą, 

teigdamos, kad nagrinėjamas menkių išteklių atkūrimo plano pakeitimas turėjo būti priimtas 
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pagal įprastą teisėkūros procedūrą aktyviai dalyvaujant Europos Parlamentui pagal SESV 43 

straipsnio 2 dalį, o ne tik Tarybos galiomis pagal SESV 43 straipsnio 3 dalį. 

Teisingumo Teismas 2015 m. gruodžio 1 d. sprendimu Sujungtose bylose C/124/13 Europos 

Parlamentas prieš Tarybą ir C-125/13 Komisija prieš Tarybą panaikino nagrinėjamą Tarybos 

reglamentą, tačiau paliko galioti jo padarinius dar vienus metus, kad per tą laikotarpį būtų 

galima priimti naują reglamentą, kuris būtų grįstas SESV 43 straipsnio 2 dalimi nustatytu 

tinkamu teisiniu pagrindu. 

Kadangi Teisingumo Teismas leido panaikinto Tarybos reglamento padarinius palikti galioti 

dar vienus metus, derybas teko vesti remiantis šiuo Komisijos pasiūlymu, nes vienų metų 

laikotarpio nepakanka naujam pasiūlymui parengti ir priimti. 

Kadangi Komisijos pasiūlymas pateiktas 2012 m., aplinkybės smarkiai pasikeitė. Nauju 

pagrindiniu BŽP reglamentu (Reglamentas (ES) Nr. 1380/2013) įvestas įpareigojimas iki 

2019 m. iškrauti visą laimikį tų rūšių, kurioms taikomi sužvejojamo kiekio apribojimai 

(įpareigojimas iškrauti laimikį), kuriuo žvejai įpareigojami sustabdyti žuvų metimą į jūrą, o 

visus sužvejotus kiekius išskaičiuoti iš savo kvotų dalių (šis įpareigojimas įsigalioja 

palaipsniui, įsigaliojimo datas nustatant priklausomai nuo žvejybos ir žuvų rūšių, pagal kurias 

apibrėžiama žvejyba). Taikant įpareigojimą iškrauti laimikį, žvejybos pastangų sistema, kuria 

taip pat siekiama mažinti į jūrą išmetamų žuvų kiekį, dabar tapo nereikalingu papildomu 

reglamentavimu. Dėl šios priežasties Komisija savo Baltijos jūros valdymo plano pasiūlyme 

COM(2014) 614 žvejybos pastangų sistemos nusprendė atsisakyti. 

Naujuoju pagrindiniu reglamentu taip pat įvesta nuostata, kuria Taryba įpareigojama nustatyti 

BLSK remiantis didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio principu. Todėl BLSK 

nustatymo taisyklės menkių išteklių atkūrimo plane nebeaktualios. 

3. PASTABOS DĖL TARYBOS POZICIJOS 

3.1. Bendrosios pastabos dėl Tarybos pozicijos 

Tarybos pozicijoje išdėstytos politinio susitarimo, kurį Europos Parlamentas ir Taryba pasiekė 

2016 m. birželio 29 d., nuostatos. Komisija šiam susitarimui pritaria.  

3.2. Per pirmąjį svarstymą Europos Parlamento priimti pakeitimai 

Per derybas EP patikslino savo poziciją. Todėl 2013 m. birželio 11 d. per pirmąjį svarstymą 

EP priimta pozicija derybose buvo laikoma ne tokia svarbia. 

3.3. Tarybos įtrauktos naujos nuostatos ir Komisijos pozicija jų atžvilgiu 

Taryba gerokai pakeitė tekstą ir jį sutrumpino palikdama labai nedaug nuostatų (išskyrus 

apibrėžtis, baigiamuosius straipsnius ir t. t.): 

 5 straipsnį dėl tikslų, susijusį su didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio 

tikslu pagal pagrindinį reglamentą ir sutartą Baltijos jūros valdymo planą; 

 6 straipsnį dėl mažiausių ir prevencinių priemonių, nurodant, kad turi būti 

atsižvelgiama į „atitinkamas mažiausias ir prevencines biomasės normas“ 

pagal pagrindinį reglamentą, tačiau konkrečiai nenurodant tų normų; 

 9 straipsnį dėl BLSK nustatymo, kai trūksta duomenų, nurodant į 

pagrindiniame reglamente nustatytą atsargumo principą, tačiau nenustatant 

išsamesnių taisyklių; 
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 ankstesnis 14 straipsnis išlaikytas su nedideliais pakeitimais. Šiame straipsnyje 

nustatytas įpareigojimas valstybėms narėms užtikrinti, kad žvejybos pajėgumas 

kiekviename rajone, kuriam taikomas planas, neviršytų 2006 ar 2007 m. 

buvusio žvejybos pajėgumo; 

 25 straipsnį (be pakeitimų) dėl įpareigojimo iškrauti menkes patvirtintuose 

uostuose; 

 33 straipsnį (be pakeitimų) dėl paramos iš Europos žuvininkystės fondo / 

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo – galimybės gauti išmokų iš 

EJRŽF. 

Kompromisinis tekstas labai skiriasi nuo originalaus 2012 m. Komisijos pasiūlymo, tačiau jis 

atitinka pagrindiniame reglamente nustatytas naujas taisykles ir naują Komisijos požiūrį į 

daugiamečius planus. Komisija gali priimti visus pakeitimus. 

 

4. IŠVADA 

Europos Parlamento ir Tarybos teisės tarnybos ir teisininkai lingvistai buvo įgalioti 

atitinkamai pataisyti tekstą. Todėl galutinis dokumentas yra politinis susitarimas, kurį 2016 m. 

liepos 29 d. pasiekė abi teisėkūros institucijos.  
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