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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šiuo nauju Komisijos pasiūlymu dėl reglamento siekiama skatinti valstybių narių 
bendradarbiavimą siekiant, kad būtų iš tiesų įgyvendinta tausi žuvininkystė, kuria būtų 
užtikrinamas tiek žuvų išteklių išsaugojimas, tiek jų optimalus naudojimas. 

To siekiant būtina nustatyti, kad Europos Sąjunga galėtų naudotis tinkamomis ir 
veiksmingomis priemonėmis nustatyti sankcijas valstybėms, atsakingas už priemones ir 
praktiką, kurias taikant pernelyg išnaudojami žuvų ištekliai, ar nenorinčias sąžiningai 
bendradarbiauti priimant sutartas valdymo priemones. 

Europos Komisijos siūlomame naujajame reglamente numatomos įvairios priemonės, kurias 
naudojant būtų galima taikyti sankcijas valstybėms, kurios leidžia vykdyti netausią žvejybą, 
siekiant užtikrinti ilgalaikį Europos Sąjungos ir šių trečiųjų valstybių bendro intereso žuvų 
išteklių tvarumą. 

Priemonėmis siekiama: 
– nustatyti žuvų, sužvejotų kontroliuojant valstybei, kuri leidžia vykdyti netausią 

žvejybą, ir iš jų pagamintų žuvininkystės produktų, kiekybinius importo į Sąjungą 
apribojimus ar apribojimus naudotis Sąjungos uostais su valstybių, kurios leidžia 
vykdyti netausią žvejybą, vėliavomis plaukiojantiems laivams; 

– uždrausti Sąjungos ekonominės veiklos vykdytojams pirkti su valstybės, kuri leidžia 
vykdyti netausią žvejybą, vėliava plaukiojančiu žvejybos laivus ar su valstybės narės 
vėliava plaukiojančius žvejybos laivus perregistruoti valstybėse, kurios leidžia vykdyti 
netausią žvejybą; 

– uždrausti žvejybos laivų ar žvejybos įrangos ir vartojimo reikmenų eksportą į 
valstybes, kurios leidžia vykdyti netausią žvejybą, 

– uždrausti valstybių narių piliečiams su valstybių, kurios leidžia vykdyti netausią 
žvejybą, piliečiais sudaryti privačius prekybos susitarimus ir uždrausti bendras 
žvejybos operacijas su valstybės, kuri leidžia vykdyti netausią žvejybą, vėliava 
plaukiojančiais žvejybos laivais. 

Pranešėjas mano, kad naujuoju reglamentu prisidedama prie tausios ir atsakingos žvejybos 
skatinimo ir įgyvendinimo visame pasaulyje ir kad jis yra glaudžiai susijęs su reglamentu dėl 
neteisėtos, nedeklaruojamos ir nereglamentuojamos žvejybos. Todėl jis džiaugiasi, kad 
Komisija ėmėsi iniciatyvos šioje srityje. 

Vis dėlto pranešėjas mano, kad siekiant politikos darnos su vystymosi politikos tikslais, kaip 
numatyta SESV 208 straipsnyje, būtina užtikrinti, kad šių sričių politika viena kitą papildytų
ir užtikrinti pagal žuvininkystės politiką ir prekybos politiką priimtų priemonių darną su 
priemonėmis, taikomomis laikantis vystymosi politikos. Todėl pranešėjas mano, kad būtina 
nustatyti atskiras priemones, skirtas besivystančioms šalims, siekiant tinkamai atsižvelgti į jų 
finansinius, techninius ir fizinius pajėgumus ir jų poreikius. 

Taip pat pranešėjas mano, kad būtina nustatyti persvarstymo sąlygą siekiant kontroliuoti 
reglamento veiksmingumą ir tinkamumą ir, jei reikia, pasiūlyti pakeitimus.
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PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) be to, privaloma priemonių, kurių 
galima imtis valstybių, kurios leidžia 
vykdyti netausią žvejybą, atžvilgiu, tipą ir 
nustatyti bendrąsias šių priemonių 
priėmimo sąlygas, kad jos būtų 
grindžiamos objektyviais kriterijais, būtų 
nešališkos, ekonomiškai veiksmingos, 
suderintos su tarptautine teise, ypač su 
Susitarimu dėl Pasaulio prekybos 
organizacijos steigimo;

(5) be to, privaloma priemonių, kurių 
galima imtis dėl valstybių, kurios leidžia 
vykdyti netausią žvejybą, tipą ir nustatyti 
bendrąsias šių priemonių priėmimo 
sąlygas, kad jos būtų grindžiamos 
objektyviais kriterijais, būtų nešališkos, 
ekonomiškai veiksmingos, suderintos su 
tarptautine teise, ypač su Susitarimu dėl 
Pasaulio prekybos organizacijos steigimo; 
nustatant šias priemones visų pirma 
turėtų būti atsižvelgiama į atitinkamos 
valstybės išsivystymo lygį ir 
pažeidžiamumą, kad jomis besivystančiai 
šaliai nebūtų tiesiogiai ar netiesiogiai 
užkraunama neproporcinga žuvų išteklių 
išsaugojimo veiksmų dalis;

Or. fr

Pagrindimas

Turėtų būti atsižvelgiama į valstybės, kuri laikoma valstybe, leidžiančia vykdyti netausią 
žvejybą, išsivystymo lygį ir pažeidžiamumą. Besivystančioms šalims negalima nustatyti tokių 
pačių reikalavimų.
1995 m. susitarimo dėl 1982 m. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos nuostatų, susijusių su 
tarp išskirtinės ekonominės zonos ir atvirosios jūros migruojančių žuvų rūšių išteklių bei toli 
migruojančių žuvų rūšių išteklių išsaugojimu ir valdymu, VII dalyje besivystančioms šalims 
nustatomos atskiros nuostatos.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pagal šį reglamentą priimdama 
priemones Komisija įvertina trumpalaikį ir 
ilgalaikį šių priemonių poveikį aplinkai, 
prekybai, ekonominį ir socialinį poveikį 
bei su jų įgyvendinimu susijusią 
administracinę naštą.

4. Prieš priimdama priemones pagal šį 
reglamentą Komisija įvertina trumpalaikį ir 
ilgalaikį šių priemonių poveikį aplinkai, 
prekybai, ekonominį ir socialinį poveikį 
bei su jų įgyvendinimu susijusią 
administracinę naštą. Komisija savo 
vertinime tinkamai atsižvelgia į 
atitinkamos valstybės išsivystymo lygį, 
pažeidžiamumą ir finansinius, fizinius ir 
techninius pajėgumus, taip pat šių 
priemonių pasekmes vystymosi politikai, 
jei ji įgyvendinama šioje valstybėje. 

(Reikėtų ištaisyti neteisingą Komisijos pasiūlymo prancūziškos versijos numeravimą.)

Or. fr

Pagrindimas
Labai svarbu, kad atlikdama vertinimą Komisija atsižvelgtų į atskirą besivystančios valstybės 
padėtį ir pagal vystymosi politiką šioje šalyje vykdomus veiksmus. Šios priemonės turi viena 
kitą papildyti ir derėti tarpusavyje.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a straipsnis
Įgyvendinimo peržiūra ir ataskaita

Praėjus dvejiems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo datos ir vėliau kas 
trejus metus Komisija peržiūri šio 
reglamento įgyvendinimą ir Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą.
Ataskaitoje visų pirma nagrinėjami šie 
klausimai:
– valstybės, dėl kurių buvo priimtos 
priemonės;
– Komisijos priimtos priemonės;
– valstybių, dėl kurių buvo imtasi 
priemonių, atliktas pataisas, jei tokių 
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buvo;
– priimtų priemonių poveikis žvejybos 
tausumui.
Kartu su ataskaita prireikus pateikiamas 
pasiūlymas dėl šio reglamento pakeitimo.

Or. fr

Pagrindimas
Būtina nustatyti persvarstymo sąlygą tam, kad Europos Parlamentas galėtų prireikus pakeisti 
šį reglamentą siekiant įveikti sunkumus ir kliūtis, su kuriais bus susiduriama reglamento 
taikymo metu.


