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TRUMPAS PAGRINDIMAS

ES bendra žuvininkystės politika (BŽP) reformuojama. Kadangi BŽP taikymo sritis yra 
visuotinė – ES importuoja daugiau nei 60 proc. suvartojamos žuvies ir ES laivai žvejoja 
visame pasaulyje, – svarbu, kad BŽP tikslai ir priemonės būtų nuoseklūs pačioje ES ir už jos 
ribų, ypač ES palaikant santykius su besivystančiomis šalimis. Geriausias būdas kuo labiau 
sumažinti BŽP iš išorės daromą poveikį – užtikrinti, kad ES žuvininkystės valdymo politikoje 
būtų taikomi ilgalaikio aplinkos tvarumo principai ir kad būtų sumažintas mūsų 
priklausomumas nuo ne Sąjungos teritorijoje esančių žuvų išteklių.

Paprastai manoma, kad išorės aspektą apima tik dvišaliai ES su trečiosiomis šalimis sudaryti 
žuvininkystės susitarimai (kurie dabar vadinami žuvininkystės partnerystės susitarimais, o 
Komisija nori juos pervadinti tausios žuvininkystės susitarimais), ir regioninių žuvininkystės 
valdymo organizacijų (RŽVO) veikla. Tačiau ES žvejybos interesai apima privačius ES laivų 
savininkų ir trečiųjų šalių susitarimus, bendrąsias įmones ir kitas investavimo formas. Tokios 
veiklos rūšys ir santykiai, kiek tai įmanoma pagal ES teisę, taip pat turėtų tapti BŽP tikslais.

Pirmą kartą Komisija siūlo į pagrindinį BŽP reglamentą įtraukti nuostatas dėl šios politikos 
išorės aspekto, nors pasiūlyme pateikiami tik straipsniai dėl dvišalių susitarimų ir dėl 
regioninių žuvininkystės valdymo organizacijų (RŽVO). 

Siūlomi šie pagrindiniai principai:
 ES turėtų skatinti žuvininkystės valdymą, kad būtų išlaikyti žuvų ištekliai, viršijantys 

kiekį, kuriam jau galima taikyti didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio (DGTŽL) 
principą (39 straipsnio 2 dalis);

 pagal dvišalius susitarimus turėtų būti galima derėtis tik dėl galimybės žvejoti tų 
išteklių žuvis, kurių yra perteklius ir kurių pakrantės valstybė negali sužvejoti (41 
straipsnio 2 dalis).

 finansinė kompensacija už teisę naudoti žuvų išteklius turėtų būti atskirta nuo pinigų, 
naudojamų skatinti sektorinį vystymą trečiojoje šalyje (42 straipsnis).

Šiems pasiūlymams Vystymosi komitetas turėtų pritarti visapusiškai.

Daug prieštaringiau vertintinas Komisijos noras įpareigoti valstybes nares sukurti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų (PŽK) sistemą, pagal kurią asmenims ar bendrovėms būtų 
suteiktos ilgalaikės žvejybos teisės, jomis šie subjektai galėtų tarpusavyje prekiauti, bet toks 
procesas pernelyg dažnai lemia žvejybos teisių sutelkimą arba net gali paskatinti spekuliacijas 
dėl galimybės žvejoti. Komisija siūlo neįtraukti žvejybos galimybių, į kurias teisė įgyta 
dvišaliais susitarimais, tačiau palieka galimybę taikyti tokią rinka grindžiamą žvejybos 
galimybių sistemą šalių, su kuriomis ES neturi dvišalių žvejybos susitarimų, vandenyse ir 
tarptautiniuose vandenyse. Būtina, kad tokia sistema nebūtų taikoma ne ES vandenyse. Šiuo 
tikslu pateiktas pakeitimas.

Į pagrindinį reglamentą reikia įtraukti ir kitas nuostatas dėl BŽP išorės aspekto, pirmiausia dėl 
su besivystančiomis šalimis susijusios dalies, todėl šiuo tikslu pateikta nemažai pakeitimų. 
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Daug žuvininkystės politikos išorės aspektų yra gana neaiškūs, viešas informavimas apie per 
didelį sugautą laimikį yra nepakankamas, neaiški žvejybos veiklos su ES valstybių narių 
vėliava apimtis, nenurodomas ES ir kitų laivynų poveikis ir kt. Keli pakeitimai siūlomi 
siekiant padidinti skaidrumą.

Jau daugelį metų smarkiai kritikuojami žuvininkystės susitarimai – kartais ši kritika pagrįsta. 
Antra vertus, sąžiningai suderėti ir tinkamai įgyvendinti dvišaliai ES susitarimai gali duoti 
daugiau naudos tausiam jūrų išteklių naudojimui nei šių susitarimų nutraukimas, nes 
pastaruoju atveju ES ir toliau dalyvautų kitais į jokią demokratinę sistemą nepatenkančiais 
pagrindais, įskaitant privačius susitarimus.

Pačių dvišalių žuvininkystės susitarimų atžvilgiu siūlomos kelios papildomos nuostatos, 
įskaitant sąlygą dėl žmogaus teisių ir tarptautinės darbo teisės laikymosi. 

Į naujus žuvininkystės susitarimus įtraukta „išimtinumo išlyga“, pagal kurią trečiosios šalies, 
su kuria ES sudarė susitarimą, vandenyse galima žvejoti tik tiems laivams, kurie įtraukti į 
susitarimo sąlygas. Ši išlyga kartu su nuostata, užkertančia kelią dažnam vėliavos keitimui 
norint pasinaudoti keliomis valstybėmis, turėtų būti įtraukta į pagrindinį reglamentą. Taip 
kaitalioti vėliavas neturėtų būti leidžiama, jei atitinkamu laivu norima žvejoti pagal dvišalius 
ES susitarimus.

Siekiant skatinti tausią žvejybą visame pasaulyje, ES tikslas dalyvauti tarptautinėse 
žuvininkystės valdymo organizacijose yra pagirtinas. Tinkamai valdomas pasaulinis 
žuvininkystės sektorius prisidėtų prie vystymosi tikslų, pvz., dabartinių ir būsimų kartų 
aprūpinimo maistu. Vis dėlto, norint, kad ES lydėtų sėkmė, būtina, jog darbas būtų suderintas 
su ES vystymosi politika ir ja remiamasi. Besivystančiuose pasaulio regionuose būtina 
stiprinti gebėjimus stebėsenos, kontrolės ir priežiūros, išteklių vertinimo ir žuvininkystės 
valdymo srityse. Jei ES nedalyvaus visapusiškai stiprinant šių gebėjimų ir visas savo politikos 
kryptis taikys nederindama, ES rizikuoja būti suprasta kaip iš besivystančių šalių 
žuvininkystės valdymo reikalaujanti neįmanomų dalykų, o tai pakenktų bet kokiai galimybei 
sėkmingai įgyvendinti savo viziją.

PAKEITIMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės komitetą įtraukti į savo pranešimą šiuos 
pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
38 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38a) bendra žuvininkystės politika turėtų 
būti suderinta su Sąjungos vykdoma 
vystymosi politika ir prisidėti prie 
Tūkstantmečio vystymosi tikslų 
įgyvendinimo;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) darna su integruota jūrų politika ir 
kitomis Sąjungos politikos sritimis.

f) darna su integruota jūrų politika ir 
kitomis Sąjungos politikos sritimis ir 
tarptautiniais Sąjungos bei valstybių 
narių įsipareigojimais. 

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) skaidrumu ir galimybe susipažinti su 
informacija remiantis Orhuso konvencija, 
taip pat išorės aspektu.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Tokia sistema netaikoma už Sąjungos 
vandenų ribų.

Pakeitimas 5
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Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perleidžiamųjų žvejybos koncesijų
paskyrimas

Žvejybos galimybių paskyrimas

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė, remdamasi 
skaidriais kriterijais, skiria 
perleidžiamąsias kiekvienų išteklių ar 
išteklių grupės, kurių žvejybos galimybės 
paskirtos pagal 16 straipsnį, išskyrus 
žvejybos galimybes, paskirtas pagal tausios 
žuvininkystės susitarimus, žvejybos 
koncesijas.

2. Kiekviena valstybė narė, remdamasi 
skaidriais kriterijais, gali skirti
perleidžiamąsias kiekvienų išteklių ar 
išteklių grupės, kurių žvejybos galimybės 
paskirtos pagal 16 straipsnį, išskyrus 
žvejybos galimybes, paskirtas pagal tausios 
žuvininkystės susitarimus, žvejybos 
koncesijas.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
VII dalies 1 antraštinės dalies 38 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 antraštinė dalis
BENDRIEJI TIKSLAI

38a straipsnis
Bendros žuvininkystės politikos išorės 
aspektas derinamas su Sąjungos aplinkos, 
vystymosi ir prekybos politikos kryptimis. 
Jos tikslas – siekti tų pačių tikslų ir 
skatinti tuos pačius žuvininkystės valdymo 
standartus, kokie taikomi Sąjungos 
vandenyse. 
Europos Sąjunga aktyviai derina savo 
vystomojo bendradarbiavimo politiką su 
savo išorės žuvininkystės politika 
siekdama veiksmingai remti 



AD\905862LT.doc 7/11 PE486.094v03-00

LT

besivystančias šalis, įgyvendinančias 
tausią pasaulinę žuvininkystės valdyseną.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad jų veiklos 
vykdytojai laikytųsi pirmoje dalyje 
nurodytų priemonių. Nesilaikymo atvejais 
Komisija gali imtis taisomųjų veiksmų.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tausios žuvininkystės susitarimais su 
trečiosiomis šalimis nustatomas teisinio, 
ekonominio ir aplinkosauginio trečiųjų 
šalių vandenyse Sąjungos žvejybos laivais 
vykdomos žvejybos veiklos valdymo 
pagrindas.

1. Tausios žuvininkystės susitarimais su 
trečiosiomis šalimis nustatomas teisinio, 
ekonominio, socialinio ir aplinkosauginio 
trečiųjų šalių vandenyse Sąjungos žvejybos 
laivais vykdomos žvejybos veiklos 
valdymo pagrindas. Susitarimais 
padedama įgyvendinti tvarų vystymąsi 
trečiosiose šalyse ir vykdyti tausią žvejybą
pasauliniu lygmeniu.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sąjungos žvejybos laivai gali žvejoti tik 
leidžiamo sužvejoti kiekio, kurį nustato 
trečioji šalis, kaip nurodyta Jungtinių Tautų 
jūrų teisės konvencijos 62 straipsnio 
2 dalyje, ir kuris nustatomas remiantis 
patikimiausia moksline informacija ir 

2. Sąjungos žvejybos laivai gali žvejoti tik 
leidžiamo sužvejoti kiekio, kurį nustato 
trečioji šalis, kaip nurodyta Jungtinių Tautų 
jūrų teisės konvencijos 62 straipsnio 
2 dalyje, ir kuris nustatomas remiantis 
patikimiausia moksline informacija ir 
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atitinkama informacija apie bendras 
konkrečių išteklių žvejybos pastangas, 
kuria keičiasi Sąjunga ir atitinkama trečioji 
šalis, perviršį, siekiant užtikrinti, kad 
žuvininkystės išteklių dydžiai ir toliau 
viršytų dydžius, kuriems jau galima taikyti 
didžiausio tausaus leidžiamo sužvejoti 
kiekio principą. 

atitinkama informacija apie bendras visų 
laivynų konkrečių išteklių žvejybos 
pastangas, kuria keičiasi Sąjunga ir 
atitinkama trečioji šalis, perviršį, siekiant 
užtikrinti, kad žuvininkystės išteklių 
dydžiai ir toliau viršytų dydžius, kuriems 
jau galima taikyti didžiausio tausaus 
leidžiamo sužvejoti kiekio principą. 

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Tausios žuvininkystės susitarimuose 
nustatoma, kad žvejybos leidimai naudoti 
išteklius trečiojoje šalyje suteikiami tik 
tiems laivams, kurie 24 mėnesius iki 
paraiškos žvejybos leidimui gauti 
pateikimo plaukiojo su Sąjungos valstybės 
narės vėliava. Trečiojoje šalyje, su kuria 
Sąjunga sudarė tausios žuvininkystės 
susitarimą, joks Sąjungos žvejybos laivas 
nevykdo veiklos, neatitinkančios tokio 
susitarimo sąlygų.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Sąjungos lygmeniu reikia stengtis 
stebėti Sąjungos žvejybos laivus, kurie 
vykdo veiklą ne Sąjungos vandenyse, kur 
tausios žvejybos susitarimai negalioja. 
Tokie laivai turėtų laikytis tų pačių 
pagrindinių principų, kurie taikomi 
Sąjungoje žvejojantiems laivams.
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Būtinas tausios žuvininkystės 
susitarimų aspektas – pagarba 
demokratijos principams ir žmogaus 
teisėms, kaip nustatyta Visuotinėje 
žmogaus teisių deklaracijoje bei kituose 
svarbiuose tarptautiniuose žmogaus teisių 
dokumentuose, ir teisinės valstybės 
principui. 

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2d. Prieš pradedant derybas dėl naujo 
protokolo, atliekamas nepriklausomas 
vertinimas dėl kiekvieno protokolo 
poveikio kartu pateikiant informaciją apie 
laimikį ir žvejybos veiklą. Tokio vertinimo 
rezultatai skelbiami viešai.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) padengti dalį prieigos prie žuvininkystės 
išteklių trečiosios šalies vandenyse išlaidų;

a) padengti dalį prieigos prie žuvininkystės 
išteklių trečiosios šalies vandenyse išlaidų, 
suteiktos prieigos prie žuvininkystės 
išteklių teisės turėtojams apmokant vis 
didesnę išlaidų dalį;
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nustatyti valdymo pagrindą, įskaitant 
būtinų mokslo ir mokslinių tyrimų 
institucijų plėtrą ir išlaikymą, stebėjimo, 
kontrolės bei priežiūros ir kitų gebėjimų, 
svarbių trečiosios šalies įgyvendinamos 
tausios žuvininkystės politikos plėtrai, 
stiprinimą. Tokia finansinė parama 
skiriama su sąlyga, kad pasiekiama 
konkrečių rezultatų.

b) nustatyti valdymo pagrindą, įskaitant 
būtinų mokslo ir mokslinių tyrimų 
institucijų plėtrą ir išlaikymą, stebėjimo, 
kontrolės bei priežiūros, skaidrumo, 
dalyvavimo ir atskaitomybės priemonių ir 
kitų gebėjimų, svarbių trečiosios šalies 
įgyvendinamos tausios žuvininkystės 
politikos plėtrai, stiprinimą. Tokia 
finansinė parama skiriama su sąlyga, kad 
pasiekiama konkrečių rezultatų; ja 
papildomi atitinkamoje trečiojoje šalyje 
įgyvendinami vystymosi projektai ir 
programos, su kuriais ši parama 
derinama.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Neapribojant tausios žuvininkystės 
susitarimuose su trečiosiomis šalimis 
numatytų jungtiniams komitetams skirtų 
stebėsenos įgaliojimų, šiai paramai 
taikoma atviros ir atskaitingos priežiūros
tvarka, įskaitant viešai skelbiamus 
finansinius auditus ir nepriklausomus 
vertinimus dėl Komisijos skiriamos 
finansinės paramos rezultatų. 
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