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TRUMPAS PAGRINDIMAS

2007 m. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas dėl tarpregioninio laisvosios prekybos 
susitarimo (LPS) su Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) šalimis.  Remdamasi 
2007 m. Tarybos priimtais derybiniais nurodymais, kurie 2013 m. spalio mėn. buvo papildyti 
siekiant apimti investicijų apsaugą, Komisija vedė derybas su Vietnamu dėl plataus užmojo ir 
išsamaus LPS bei Investicijų apsaugos susitarimo (IAS), kad būtų sukurta naujų galimybių ir 
būtų užtikrintas teisinis tikrumas, leisiantys abiem partnerėms plėtoti tarpusavio prekybą ir 
investicijas.

LPS 13 straipsnio 9 dalyje „Prekyba jūrų gyvaisiais ištekliais ir akvakultūros produktais ir 
tvarus jų valdymas“ šalys pripažįsta, kad svarbu užtikrinti jūrų gyvųjų išteklių ir jūrų 
ekosistemų išsaugojimą bei tvarų valdymą ir skatinti atsakingą ir tvarią akvakultūrą.

2017 m. spalio mėn., gavusi įrodymų, kad Vietnamo žvejybos laivai daugelį kartų neteisėtai 
įplaukė į kaimyninių šalių vandenis, Komisija informavo valstybes nares apie tai, kad šalis 
neatitinka neteisėtos, nedeklaruojamos ir nereglamentuojamos (NNN) žvejybos prevencijos 
reikalavimų ir pagal NNN reglamentą jai iš anksto inicijavo geltonosios kortelės procedūrą.

Šio komiteto delegacija 2018 m. lapkričio mėn. lankėsi Vietname (Hanojuje ir Ninhame) 
siekdama įvertinti priemones, kurių ėmėsi Vietnamo valdžios institucijos, kovodamos su 
NNN žvejybos praktika, inter alia, veiksmų planą, kuriuo siekiama reformuoti Vietnamo 
žuvininkystės sektorių.

Žuvininkystės komiteto nuomonės referentas neketina minėto susitarimo vertinti politiniu 
aspektu, nes tai yra kitų komitetų atsakomybės klausimas. Jis mano, kad Parlamentas turėtų 
pritarti šiam susitarimui, nes juo būtų sukurtas tvirtas pagrindas prekybai su svarbia ES 
partnere. Tačiau, atsižvelgiant į ne teisėkūros rezoliuciją, kurią parengė Tarptautinės prekybos 
komitetas, jis mano, kad reikėtų konkrečiau aptarti kai kuriuos klausimus, susijusius su 
Vietnamo valdžios institucijų vaidmeniu kovojant su NNN žvejyba.  Pavyzdžiui, vis dar 
nepakankamą naujo žuvininkystės sektoriaus pagrindų įstatymo įgyvendinimą ir 
koordinuojamų stebėjimo, kontrolės ir vykdymo užtikrinimo struktūrų, skirtų veiksmingai 
kovoti su NNN žvejyba ir nuo jos atgrasyti, taikymą. Iššūkius, kurių ir toliau kyla Vietnamo 
valdžios institucijoms dėl perteklinių labai suskaidyto žvejybos laivyno pajėgumų ir dėl 
pernelyg didelio išteklių naudojimo, kurį skatina sparčiai augantis žuvų ir jūros gėrybių 
perdirbimo sektorius. Poreikį atidžiai stebėti šalies žvejybos laivyną ir įgyvendinti priemones, 
kuriomis būtų užtikrinamas visiškas eksportui į ES rinką skirtų žuvininkystės produktų 
atsekamumas.

Dėl šių priežasčių nuomonės referentas mano, kad lengvatiniai tarifai žuvininkystės ir 
akvakultūros produktams turėtų būti papildyti Vietnamo veiksmų plano, skirto kovai su NNN 
žvejyba, įgyvendinimo stebėsena ir Vietnamo prisiimtų įsipareigojimų pagal prekybos ir 
darnaus vystymosi skyrių peržiūra.  Be to, jis mano, kad ES turėtų visapusiškai pasinaudoti 
savo turima priemone, pvz., raudonąja kortele, jei Vietnamas nevykdytų tausios žvejybos 
sąlygų, siekiant užtikrinti žuvies ir jūros gėrybių importo į ES rinką saugą ir apsaugoti 
vartotojus.

Galiausiai jis primena, kad Europos Komisijos 2017 m. spalio mėn. inicijuotas geltonosios 
kortelės pranešimas turėtų būti laikomas paskatinimu Vietnamo valdžios institucijoms toliau 
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atkakliai stengtis užtikrinti Vietnamo žvejybos operacijų tvarumą ir veiksmingai kovoti su 
NNN žvejybos veikla. Todėl jis remia Vietnamo prašymą tapti visateisiu Vakarų ir vidurio 
Ramiojo vandenyno žuvininkystės komisijos (WCPFC) nariu, nes čia ES ir Vietnamas galėtų 
toliau bendradarbiauti ir raginti rengti platesnio užmojo priemones, skirtas NNN žvejybai 
WCPFC konvencijos rajone mažinti.

******

Žuvininkystės komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą rekomenduoti 
pritarti pasiūlymui dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės 
Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymo.


