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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos bendrosios žuvininkystės politikos (BŽP) tikslų –
numatyti išsaugojimo priemones siekiant užtikrinti, kad žuvų ištekliai būtų naudojami 
tausojant aplinką. Tačiau atsižvelgus į esamą žuvų išteklių ES vandenyse padėtį matyti, kad 
per daug naudojami žuvų ištekliai. 30 proc. vertinamų išteklių viršija saugias biologines ribas, 
o 88  proc. išteklių žvejojama taip dažnai, kad sumažėjo sužvejojamų žuvų kiekis. 
Mokslininkai įspėja, kad subrendusių žuvų kiekis yra mažesnis nei tas, kurio reikia, kad būtų 
ilguoju laikotarpiu užtikrintas tausus komercinių išteklių naudojimas, ir kad kyla pavojus 
ilgalaikiam žvejybos tvarumui bei jūrų ekosistemos pusiausvyrai.

Viena iš BŽP nesėkmės priežasčių yra tai, kad valstybės narės netinkamai kontroliavo, kiek 
kiekvienais metais buvo sužvejojama jūros žuvų, ir neįdiegė veiksmingos žuvų išteklių 
perkrovimo stebėsenos sistemos. Be to, sankcijų dydis ES iš esmės toks mažas, kad jos 
neatbaido žmonių nuo neteisėtos žvejybos. Žuvininkystės įmonės gali traktuoti jiems skirtas 
sankcijas kaip jų veiklos einamąsias išlaidas, taigi joms nėra reikalo imtis iniciatyvos ir iš 
tiesų laikytis BŽP nuostatų. Už taikomų taisyklių pažeidimus turėtų būti skiriamos griežtos 
sankcijos. Tačiau valstybėms narėms, turinčioms veiksmingą kontrolės sistemą, turėtų būti 
suteikiama pirmenybė naudotis Bendrijos ištekliais ir Europos bendrija turėtų parengti 
atitinkamas finansines iniciatyvas, kurios būtų grindžiamos apdovanojimo sistema.
Pagrindinis BŽP tikslas – užtikrinti tausų žuvų išteklių naudojimą, taip pat reikia itin 
sustiprinti kontrolės, tikrinimo ir sankcijų sistemas. Galutinis kontrolės ir įgyvendinimo 
tikslas – užtikrinti tikrai tvarią žvejybos veiklą ir tai, kad veiklos vykdytojai, pereikvodami 
žuvų išteklius, nedarytų žalos jūrų ekosistemai. Kol neįgyvendinta veiksminga kontrolė, 
neįmanoma gauti patikimų duomenų apie sugautų ir iškrautų žuvų kiekį. Itin svarbu rinkti 
tikslius duomenis siekiant įvertinti mokslines rekomendacijas dėl to, kokį kiekį žuvų būtų 
galima saugiai sugauti ateityje, ir užtikrinti mūsų jūrų gyvųjų išteklių apsaugą bei tvarų ir 
ekonomiškai perspektyvų verslą toms žvejų bendruomenėms, kurios kitokiu atveju turėtų 
mažai alternatyvų save išlaikyti.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) Komisija 2010 m. turėtų siūlyti 
privalomų teisėkūros priemonių siekiant 
sumažinti ES žvejybos pajėgumus.



PE418.191v01-00 4/7 PA\761747LT.doc

LT

Or. en

Pagrindimas

Viena iš pagrindinių žuvininkystės išteklių pereikvojimo priežasčių yra tai, kad Europos 
laivyno pajėgumai itin dideli. Iš tikrųjų, neseniai atliktame Komisijos vertinime nurodoma, 
kad laivyno pajėgumai yra 40 % per dideli. Jokia kontrolės sistema, net ir labai griežta, 
negalės užtikrinti, kad nebus sukčiaujama, kol nebus įgyvendintos veiksmingos pajėgumų 
mažinimo programos.  Taigi reikia, kad Europos Komisija kreiptųsi į valstybes nares 
ragindama spręsti per didelių žvejybos pajėgumų problemą kaip būtiną veiksmingos kontrolės 
sistemos įdiegimo sąlygą.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straispnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Žvejybos laive, kurios bendras ilgis 
viršija 10 metrų, įmontuojamas 
nenutrūkstamai veikiantis ir reguliariai 
laivo buvimo padėties duomenis 
perduodantis įtaisas, kuris leidžia 
užtikrinti, kad laivo stebėjimo sistema būtų 
įmanoma automatiškai nustatyti laivo 
buvimo padėtį ir jį atpažinti. Tas prietaisas 
pritaikytas taip, kad duomenis iš laivo 
galėtų gauti valstybės narės, su kurios 
vėliava plaukioja laivas, žuvininkystės 
stebėjimo centras. Ilgesniems kaip 10 
metrų laivams ir laivams, kurių didžiausias 
ilgis neviršija 15 metrų, šios dalies 
reikalavimai taikomi nuo 2012 m. sausio 
1 d.

2. Žvejybos laive, kurio bendras ilgis 
viršija 10 metrų, įmontuojamas 
nenutrūkstamai veikiantis ir reguliariai 
laivo buvimo padėties duomenis 
perduodantis įtaisas, kuris leidžia 
užtikrinti, kad laivo stebėjimo sistema būtų 
įmanoma automatiškai nustatyti laivo 
buvimo padėtį ir jį atpažinti. Tas prietaisas 
pritaikytas taip, kad duomenis iš laivo 
galėtų gauti valstybės narės, su kurios 
vėliava plaukioja laivas, žuvininkystės 
stebėjimo centras. Ilgesniems kaip 10 
metrų laivams ir laivams, kurių didžiausias 
ilgis neviršija 15 metrų, šios dalies 
reikalavimai taikomi nuo 2010 m. sausio 
1 d.

Or. en

Pagrindimas

Šios prievolės taikymas turėtų būti suderintas su 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1005/2008, nustatančio Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, 
nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, 2010 m. 
sausio 1 d. įsigaliojimo data, ypač atsižvelgiant į 3 straipsnio b, c ir k dalių nuostatas, kuriose 
numatoma, kad vietose, kuriose taikomi apribojimai, registravimas, sugautų kiekių duomenų 
rinkimas ir žvejybos veiklos stebėsena turėtų būti vertinama naudojantis palydovine 
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stebėsenos sistema. 

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio straipsnio 1 dalis Bendrijos žvejybos 
laivams, kurių bendras ilgis didesnis kaip 
15 metrų, tačiau ne didesnis kaip 24 
metrai, taikoma nuo 2011 m. liepos 1 d., o 
Bendrijos žvejybos laivams, kurių bendras 
ilgis didesnis kaip 10 metrų, tačiau ne 
didesnis kaip 15 metrų – nuo 2012 m. 
sausio 1 d. Bendrijos laivams, kurių 
bendras ilgis neviršija 15 metrų, šio 
straipsnio 1 dalies leidžiama netaikyti, 
jeigu tie laivai:

2. Šio straipsnio 1 dalis Bendrijos žvejybos 
laivams, kurių bendras ilgis didesnis kaip 
10 metrų, taikoma nuo 2010 m. sausio 1 d. 
Bendrijos laivams, kurių bendras ilgis 
neviršija 15 metrų, šio straipsnio 1 dalies 
leidžiama netaikyti, jeigu tie laivai:

Or. en

Pagrindimas

Šios prievolės taikymas turėtų būti suderintas su 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1005/2008, nustatančio Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, 
nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, 2010 m. 
sausio 1 d. įsigaliojimo data, ypač atsižvelgiant į 3 straipsnio b dalies nuostatas, kuriose 
numatoma, kad registruojant ir renkant sugauto kiekio duomenis turėtų būti naudojama 
palydovinė sistema.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šio straipsnio 2 dalis Bendrijos žvejybos 
laivams, kurių bendras ilgis didesnis kaip 
15 metrų, tačiau ne didesnis kaip 24 
metrai, taikoma nuo 2011 m. liepos 1 d., o 
Bendrijos žvejybos laivams, kurių bendras 
ilgis didesnis kaip 10 metrų, tačiau ne 
didesnis kaip 15 metrų – nuo 2012 m. 

4. Šio straipsnio 2 dalis Bendrijos žvejybos 
laivams, kurių bendras ilgis didesnis kaip 
10 metrų, taikoma nuo 2010 m. sausio 1 d.
Bendrijos laivams, kurių bendras ilgis 
neviršija 15 metrų, leidžiama šio straipsnio 
2 dalies netaikyti, jeigu jie:
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sausio 1 d. Bendrijos laivams, kurių 
bendras ilgis neviršija 15 metrų, leidžiama 
šio straipsnio 2 dalies netaikyti, jeigu jie:

Or. en

Pagrindimas

Norima suderinti su 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2008, 
nustatančio Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir 
nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, 2010 m. sausio 1 d. 
įsigaliojimo data, bei su šio reglamento 9 ir 15 straipsnių nuostatomis, pagal kurias 
numatoma prievolė perduoti duomenis apie sugautų žuvų kiekį.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Valstybės narės užtikrina, kad veiklos 
vykdytojams, kurie buvo pripažinti kaltais 
dėl bendrosios žuvininkystės politikos 
taisyklių rimto pažeidimo, nebūtų 
leidžiama naudotis Europos žuvininkystės 
fondu, žvejybos partnerystės susitarimais 
arba kitokia viešąja pagalba.

Or. en

Pagrindimas

Laikantis Tarybos reglamento Nr. 1005/2008 45 straipsnio 7 dalies, kurioje kaip sankcija 
numatomas laikinas arba nuolatinis draudimas gauti viešąją paramą arba subsidijas, 
nurodžius, jog viešoji parama gali būti gaunama tik laikantis taisyklių, veiklos vykdytojams 
būtų suteikiama paskata laikytis bendrosios žuvininkystės politikos nuostatų ir būtų 
sukuriamos vienodos sąlygos bei užtikrinama, kad skiriant viešąją paramą neremiama 
neteisėta veikla.
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybėms narėms, kurios visiškai 
laikėsi bendrosios žuvininkystės politikos 
išsaugojimo, kontrolės ir vykdymo 
taisyklių, Komisija nustato veiklos 
rodiklius ir finansines paskatas, kurie 
būtų skatinimo sistemos pagrindas.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės, kurios įdiegė veiksmingas kontrolės sistemas turėtų būti atlyginamos 
suteikiant joms pirmenybę pasinaudoti ištekliais. Bendrija galėtų finansiškai prisidėti ir 
apdovanoti valstybes nares, turinčias veiksmingas kontrolės sistemas, bei paremti jų 
žuvininkystės kontrolės programas.
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