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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia būtinybę nedelsiant imtis visapusiškų kovos su neteisėta žvejyba priemonių ir 
pakartoja, kad tai yra pasaulinio masto problema;

2. pabrėžia, kad neteisėta žvejyba – tai tarptautinio organizuoto nusikalstamumo forma ir ji 
toliau kelia vieną iš didžiausių pavojų siekiant jūrų išteklių apsaugos ir tvaraus valdymo;

3. pabrėžia, kad ekologinis tvarumas – būtina sąlyga siekiant ilgalaikio ekonominio ir 
socialinio žvejybos gyvybingumo, todėl ragina numatyti išsamias, veiksmingas ir 
skaidrias priemones, kurias taikant būtų užkirstas kelias neteisėtai, nedeklaruojamai ir 
nereglamentuojamai (NNN) žvejybai, nuo jos būtų atgrasyta ir ji būtų panaikinta, įskaitant 
vėliavos valstybės, uosto valstybės, pakrantės valstybės priemones, su rinka susijusias 
priemones ir priemones, kuriomis užtikrinama, kad šalies piliečiai neremtų ir nevykdytų 
NNN žvejybos;

4. pabrėžia, kad svarbi yra vartotojo teisė visada žinoti, jog nupirktas produktas sužvejotas 
teisėtai; 

5. pabrėžia, kad dėl neteisėtos žvejybos dar labiau pereikvojami žuvų ištekliai kelia rimtą 
grėsmę biologinei įvairovei ir jūrų aplinkos tvarumui, dėl mažėjančių žuvų išteklių taip 
pat kyla socialinių ir ekonominių bei galimų apsirūpinimo maistu saugumo problemų;

6. pabrėžia, kad dėl neteisėtos žvejybos itin pereikvojami žuvų ištekliai, daroma žala jūrų 
ekosistemoms, taip pat sudaromos nesąžiningos konkurencijos sąlygos sąžiningiems 
žvejams, sektoriuje prarandamos pajamos ir kyla grėsmė pakrančių bendruomenių 
išlikimui, ypač besivystančiose šalyse;

7. pabrėžia, kad neteisėta žvejyba – pasaulinio masto problema, kurią norint spręsti reikia 
bendradarbiauti tarptautiniu lygmeniu ir kuri turi būti sprendžiama ir tais atvejais, kai šią 
veiklą vykdo trečiųjų šalių žvejybos laivynai, ir tais atvejais, kai ją vykdo valstybių narių 
žvejybos laivynai; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad reikia laiku pateiktų, išsamių ir 
tikslių duomenų apie žvejybos laivus, ypač tuos, kurie, kaip nustatyta, vykdo NNN 
žvejybą;

8. mano, kad pasitikėjimas ES kovoje su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama 
(NNN) žvejyba pasaulio mastu priklauso nuo to, kaip griežtai ji kovos su savo laivyno 
vykdoma NNN žvejyba ir per NNN žvejybą sugautos žuvies pardavimu savo rinkoje;

9. ragina skubiai taikyti priemones, kuriomis būtų užkirstas kelias vadinamųjų patogios 
valstybės vėliavų naudojimui – tai praktika, kuri laivams sudaro sąlygas nebaudžiamai 
imtis neteisėtos veiklos, dėl to daroma didelė žala jūrų aplinkai, žuvų ištekliams, 
pakrančių bendruomenėms, teisėtoms žvejybos įmonėms ir apsirūpinimo maistu 
saugumui, ypač besivystančiose šalyse, ir pabrėžia poreikį užtikrinti, kad jokie ES 
interesai nebūtų susiję su tokių formų piratavimu žvejybos srityje;
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10. ragina Komisiją įvertinti, ar produktų importas iš valstybių, kurios neužtikrina atitikties 
kovos su neteisėta žvejyba priemonėms, galėtų būti sustabdytas arba uždraustas, laikantis 
PPO taisyklių;

11. ragina valstybes nares esamose neršto teritorijose neršto metu užtikrinti ypač stiprią 
apsaugą;

12. ragina valstybes nares skirti pakankamai išteklių (žmogiškųjų, finansinių, logistinių), kad 
būtų visapusiškai įgyvendintas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2008 siekiant užkirsti 
kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją 
panaikinti, ir ragina Komisiją imtis veiksmų dėl pažeidimo tuo atveju, kai valstybės narės 
nesilaiko šio reikalavimo;

13. ragina valstybes nares ir Komisiją užtikrinti kovą su neteisėta žvejyba jūrose ir vidaus 
vandenyse ir pabrėžia, kad būtina atlikti peržiūrą, ar kontrolės mechanizmai pakankami ir 
ar jie įgyvendinami;

14. pabrėžia, kad kova su neteisėta žvejyba – būtina sąlyga siekiant apsaugoti jūrų 
ekosistemas ir itin svarbi norint sukurti iš tikrųjų tvarią žuvininkystę; 

15. ragina valstybes nares ir Komisiją įgyvendinti politiką, pagal kurią visiškai netoleruojama 
neteisėta žvejyba, ir šiuo tikslu užtikrinti visapusišką visų žuvininkystės produktų, kurie 
patenka į ES, atsekamumą, visų pirma sukuriant pasaulinę žuvų išteklių DNR duomenų 
bazę, kad būtų galima nustatyti žuvų kilmę ir padėti vykdyti baudžiamąjį persekiojimą, 
taip pat garantuoti, kad neteisėtos žvejybos laimikiai nebūtų parduodami ar importuojami į 
valstybes nares; be to, ragina valstybes nares ir Komisiją vesti diskusijas su kitomis 
didelės rinkos valstybėmis (įskaitant JAV, Japoniją ir Kiniją) siekiant nuspręsti, kaip jos 
galėtų uždrausti neteisėtai sugautos žuvies importą ir įgyvendinti priemones, kurios savo 
tikslais ir požiūriu būtų panašios į ES taisykles dėl NNN žvejybos;

16. pažymi, kad kova su neteisėta žvejyba yra iš esmės politinės valios klausimas, todėl 
primygtinai ragina valstybes nares ir Komisiją aktyviau kovoti su neteisėta žvejyba, 
užtikrinti, jog būtų laikomasi ES reglamento dėl NNN žvejybos, ir siekti, kad 
pasinaudojant visomis taikomomis priemonėmis tarptautiniu mastu į problemą būtų 
atkreiptas didesnis dėmesys ir imtasi daugiau veiksmų, visų pirma tarptautinių 
organizacijų, pvz., PPO ir kitų, lygmeniu, taip pat vykdant intensyvesnį bendradarbiavimą 
su tarptautiniais partneriais siekiant gerinti NNN žvejybos stebėseną, kontrolę ir priežiūrą;

17. pabrėžia, kad svarbu didinti skaidrumą NNN žvejybos klausimu, ir primygtinai ragina 
valstybes nares ir Komisiją sustiprinti savo pastangas skelbiant informaciją, susijusią su 
NNN žvejyba, ir nustatyti sistemas, kurios padėtų dalytis informacija su kiekviena galimai 
susijusia valstybe ir tarptautine organizacija;

18. pabrėžia poreikį skatinti ES valstybių narių ir trečiųjų šalių bendradarbiavimą siekiant 
kovoti su NNN žvejyba ir užtikrinti, kad besivystančios šalys sugebėtų laikytis ES teisės 
aktų nuostatų;

19. ragina Komisiją nebeteikti Europos žuvininkystės fondo pagalbos tiems laivams, kurie 
vykdo NNN žvejybą;
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20. pritaria Komisijos sprendimui pradėti taikyti taškais grindžiamą žvejybos licenciją, kaip 
papildomą priemonę, kuria galėtų pasinaudoti valstybės narės, siekdamos nustatyti 
pažeidimus kiekvienu prekybos grandinės etapu ir pradėti taikyti griežtas nuobaudas 
pažeidimo atveju; 

21. ragina Komisiją sustiprinti partnerystę su besivystančiomis šalimis žuvininkystės srityje ir 
sutelkti dėmesį į jų stebėsenos ir priežiūros pajėgumus.
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