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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisijos pasiūlymas

Žalinga pelekų šalinimo (angl. finning) praktika, t. y. kai rykliams laivuose nupjaunami 
pelekai, o jų kūnai išmetami į jūrą, nuo 2003 m. oficialiai draudžiama Europos Sąjungoje 
reglamentu (EB) Nr. 1185/2003.

Tačiau reglamente numatyta galimybė pasinaudoti išimtimis, siekiant gauti „specialiuosius 
leidimus“, ir dviejose valstybėse narėse, Ispanijoje ir Portugalijoje, ši išimtis tapo norma.

Sudėtinga sistema, pagal kurią leidžiama pelekus pašalinti laive, jei pelekų ir skerdenos svorio 
santykis neviršija 5 %, iš esmės užkerta kelią veiksmingai kontrolei. Išties sunku patikrinti, ar 
laikomasi tokio santykio (skerdenos svoris skiriasi priklausomai nuo to, ar gyvūnai išdarinėti 
ar ne), ypač jei pelekų ir skerdenos iškrovimas vykdomas skirtinguose uostuose.

Mokslo bendruomenė vieningai tvirtina, kad norint sustabdyti ryklių pelekų šalinimą, reikia 
numatyti reikalavimą iškrauti ryklius su nenupjautais pelekais.

Po šios išvados, pagal FAO prisiimtus įsipareigojimus, 2009 m. Komisija pateikė Komunikatą 
dėl Europos bendrijos veiksmų plano, skirto ryklių ištekliams išsaugoti ir valdyti, iš kurio 
išplaukia pasiūlymas išnagrinėti galimybes iš dalies paleisti Reglamentą (EB) Nr. 1185/2003, 
siekiant panaikinti visas šiuo metu teikiamas išimtis.

Pažeidžiamų rūšių rinka

Žuvys, priklausančios Elasmobranchii taksonui, apimančiam ryklius ir rajas, pasižymi 
biologinėmis savybėmis, dėl kurių jos yra ypač jautrios nereguliuojamai ir intensyviai 
žvejybai. Nedidelis jų reprodukcinis potencialas ir todėl nedidelis augimo ar populiacijų 
atsikūrimo pajėgumas daugiausiai susijęs su tuo, kad jos lytiškai subręsta labai vėlai: 
pavyzdžiui, ryklių patinai lytiškai subręsta tik 7–9 metų, o patelės – tik 19–21 metų; be to, ši 
rūšis dauginasi tik kas trejus metus, gestacijos laikotarpis trunka 15–18 mėnesių, todėl 
jauniklių būna labai mažai.

Labiausiai gaudomos rūšys – melsvieji rykliai (Prionace glauca), sudarantys 80 % Europos 
sugavimų, ir atlantiniai pilkšvieji rykliai (Isurus oxyrinchus) – 10 %. Tarptautinė gamtos 
apsaugos sąjunga (IUCN) laiko atlantinius pilkšvuosius ryklius pažeidžiama rūšimi, 
melsvuosius ryklius – nykstančia rūšimi pasaulyje, o Viduržeio jūroje – pažeidžiama.

Susidūrus su šių rūšių išteklių mažėjimu, Jungtinės Amerikos Valstijos ir aštuonios Centrinės 
Amerikos šalys bei Taivanas, Vokietija ir Jungtinė Karalystė jau paskelbė draudimą šalinti 
pelekus žvejybiniuose laivuose.

Europa užima antrą vietą pasaulyje pagal sužvejotų ryklių skaičių. Remiantis FAO 
statistiniais duomenimis, 2009 m. valstybės narės deklaravo maždaug 111 916 tonų rajų ir 
ryklių iškrovimą, t. y. 16 % visų pasaulyje sugaunamų žuvų.

Europos Sąjunga yra didžiausia Honkongo ir Kinijos rinkai skirtų ryklių pelekų 
eksportuotoja; ši prekyba yra viena pelningiausių žuvininkystės sektoriuje, kadangi ryklių 
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pelekai yra viena iš pagrindinių Kinijoje labai vertinamos sriubos sudedamųjų dalių.

Nuomonės referentės pozicija

Nuomonės referentė tvirtai pritaria Komisijos pasiūlymui. Metodas, kuriuo remiantis 
reikalaujama, kad pelekai būtų nenupjauti, yra vienintelis veiksmingas, siekiant kovoti su 
pelekų pašalinimu ir sudaryti sąlygas valstybėms narėms paprastai, veiksmingai ir nebrangiai 
laikytis reglamento. Pateiktais pakeitimais siekiama aiškiau išdėstyti ir sustiprinti tekstą.

Visų pirma, manoma, kad svarbu išaiškinti patikrinimų taikymo sritį, kad jie apimtų visą 
reglamento taikymo sritį, kuri neapsiriboja vien tik laivais, plaukiojančiais su kurios nors 
valstybės narės vėliava, bet apima visus laivus, esančius Europos Sąjungos jūrų vandenyse. 
Pavyzdžiui, gana dažnai  ūdomis žvejojantys Japonijos laivai iškrauna ryklių pelekus Vigo 
uoste (Galisijoje).

Kadangi mokslinių tyrimų apie šias rūšis labai trūksta, valstybės savo metinėje ataskaitoje 
Komisijai turėtų pateikti išsamesnės informacijos apie ryklių iškrovimus, tiksliai 
nurodydamos rūšis, ryklių skaičių, bendrą svorį pagal rūšis ir žvejybos plotus, kad būtų 
papildytos moksliškai sudarytos duomenų bazės, siekiant įgyvendinti Bendrijos veiksmų 
planą, skirtą ryklių išsaugojimui ir tvariam valdymui.

Reikia taip pat atidžiau kontroliuoti vykdomų patikrinimų kokybę, kad Komisija gautų kuo 
tikslesnę ir išsamesnę informaciją apie patikrinimus ir nuobaudas, kurias taiko skirtingos 
valstybės narės.

Be to, manoma, kad būtų geriau ir reglamente aiškiau išdėstyti reikalavimą visiems laivams 
iškrauti ryklius su nenupjautais pelekais, nes iš dabartinio teksto apie tai buvo galima tik 
numanyti.

Galiausiai, norėjome priminti tvirtą Europos parlamento narių daugumos konsensusą, kurį 
atspindėjo 2010 m. gruodžio 16 d. rašytinis pareiškimas, kuriame Komisijos buvo prašoma 
visiškai uždrausti ryklių pelekų nupjaustymą. Šiuo pasiūlymu, ES vykdomoji valdžia 
konkrečiai įgyvendina šį labai pagrįstą prašymą, o Europos Parlamentas dabar jį turi tvirtai 
paremti.

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) dėl gyvenimo ciklo ypatumų, 
konkrečiai, lėto augimo, vėlyvos brandos ir 

(2) dėl gyvenimo ciklo ypatumų, 
konkrečiai, lėto augimo, vėlyvos brandos ir 
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mažo jauniklių skaičiaus žuvims, 
priklausančioms plokštėtažiaunių rūšių 
taksonui, įskaitant ryklius, rajas ir 
rombines rajas, pereikvojimas paprastai 
turi labai didelį poveikį. Paskutiniais 
metais neįtikėtinai išaugus ryklių produktų, 
visų pirma, pelekų, paklausai kai kurių 
populiacijų ryklius imta intensyviai žvejoti 
ir joms iškilo didelė išnykimo grėsmė;

mažo jauniklių skaičiaus žuvims, 
priklausančioms plokštėtažiaunių rūšių 
taksonui, įskaitant ryklius, rajas ir 
rombines rajas, pereikvojimas paprastai 
turi labai didelį poveikį. Paskutiniais 
metais neįtikėtinai išaugus ryklių produktų, 
visų pirma, pelekų, paklausai kai kurių 
populiacijų ryklius imta intensyviai žvejoti 
laivais, plaukiojančiais su valstybių narių 
vėliavomis jūrų vandenyse, 
priklausančiuose valstybių narių 
suverenitetui arba jurisdikcijai, arba 
kituose jūrų vandenyse ir joms iškilo 
didelė išnykimo grėsmė;

Or. it

(Žr. Reglamento (EB) Nr. 1185/2003 1 straipsnio 1 ir 2 punktus).

Pagrindimas

Europos Sąjunga pagal ryklių žvejybą užima antrą vietą pasaulyje, jos rajų ir ryklių laimikio 
deklaracijos 2009 m. sudarė 16 % visų pasaulyje sugaunamų žuvų (FAO Fishstat). Didžiąją 
laimikio dalį sugauna Portugalijos ir Ispanijos ūdomis Atlanto, Ramiojo ir Indijos 
vandenynuose žvejojančių laivų-šaldiklių laivynas.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Reglamentu (EB) Nr. 1185/2003 
leidžiama valstybėms narėms išduoti 
specialiuosius žvejybos leidimus, 
suteikiančius teisę apdoroti ryklius laive, 
kai tokio proceso metu ryklių pelekai 
pašalinami nuo jų kūno. Siekiant užtikrinti 
pelekų ir kūnų svorio atitikimą, yra 
nustatytas peleko ir karkaso santykis, 
tačiau po apdorojimo operacijų ryklių 
pelekai ir kūnai gali būti iškraunami 
skirtinguose uostuose. Tokiais atvejais 
santykio metodas tampa neveiksmingas ir 
atsiranda galimybė taikyti ryklių pelekų 

(3) Reglamentu (EB) Nr. 1185/2003 
leidžiama valstybėms narėms išduoti 
specialiuosius žvejybos leidimus, 
suteikiančius teisę apdoroti ryklius laive, 
kai tokio proceso metu ryklių pelekai 
pašalinami nuo jų kūno. Siekiant užtikrinti 
pelekų ir kūnų svorio atitikimą, yra 
nustatytas peleko ir karkaso santykis, 
tačiau po apdorojimo operacijų ryklių 
pelekai ir kūnai gali būti iškraunami 
skirtinguose uostuose. Tokiais atvejais 
santykio metodas tampa neveiksmingas ir 
atsiranda galimybė taikyti ryklių pelekų 
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pašalinimo praktiką. Tokiomis 
aplinkybėmis tampa sunku rinkti duomenis 
(nustatyti rūšis, populiacijos struktūrą), 
kuriais grindžiamos mokslinės 
konsultacijos dėl žvejybos valdymo ir 
apsaugos priemonių;

pašalinimo praktiką. Tokiomis 
aplinkybėmis tampa sunku rinkti duomenis 
(nustatyti rūšis, populiacijos struktūrą), 
kuriais grindžiamos mokslinės 
konsultacijos dėl žvejybos valdymo ir 
apsaugos priemonių;

Or. it

Pagrindimas

Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) 1999 m. Jungtinių Tautų Maisto ir 
žemės ūkio organizacija (FAO) priėmė 
Tarptautinį veiksmų planą, skirtą ryklių 
ištekliams išsaugoti ir valdyti, kuris tapo 
2009 m. Komisijos komunikato dėl 
Europos bendrijos veiksmų plano, skirto 
ryklių ištekliams išsaugoti ir valdyti 
pagrindu; šiame komunikate Sąjunga 
įsipareigojo priimti visas reikalingas 
priemones dėl ryklių išsaugojimo ir 
sumažinti sužvejotų ryklių atliekas ir 
išmetamų į jūrą dalių kiekį. Taryba 
patvirtino Sąjungos bendrą metodą ir 
konkrečius tikslus, kaip tai nurodyta tame 
komunikate;

(4) 1999 m. Jungtinių Tautų Maisto ir 
žemės ūkio organizacija (FAO) priėmė 
Tarptautinį veiksmų planą, skirtą ryklių 
ištekliams išsaugoti ir valdyti, kuris tapo 
2009 m. vasario 5 d. Komisijos 
komunikato dėl Europos bendrijos veiksmų 
plano, skirto ryklių ištekliams išsaugoti ir 
valdyti pagrindu; šiame komunikate 
Sąjunga įsipareigojo priimti visas 
reikalingas priemones dėl ryklių 
išsaugojimo ir sumažinti sužvejotų ryklių 
atliekas ir išmetamų į jūrą dalių kiekį.
Taryba patvirtino Sąjungos bendrą metodą 
ir konkrečius tikslus, kaip tai nurodyta 
tame komunikate, ir paragino Komisiją 
atkreipti ypatingą dėmesį į pelekų 
eksporto klausimą ir kuo greičiau pateikti 
pasiūlymą iš dalies pakeisti Reglamentą 
(EB) Nr. 1185/2003, visų pirma, išimtis ir 
su jomis susijusias sąlygas.

Or. it

Pagrindimas

Tarybos išvadose aiškiai užsimenama apie reglamentą Nr. 1185/2003 ir apie būtinybę keisti 
jame numatomas draudimui eksportuoti pelekus taikomas išimtis.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) 2010 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento pareiškime dėl paramos 
stiprinant Europos Sąjungos draudimą 
vykdyti ryklių žvejybą1 kritikuojamos 
Reglamente (EB) Nr. 1185/2003 
numatytos išimtys ir Komisija raginama iš 
dalies keisdama minėtąjį reglamentą 
apsvarstyti pelekų nenupjovimo metodą.
–––––––––––––
1 P7_TA(2010)0497

Or. it

Pagrindimas

Parlamentas 2010 m. gruodžio 16 d. patvirtintame rašytiniame pareiškime ragino Komisiją 
pateikti pasiūlymą, kuriuo būtų siekiama uždrausti ryklių pelekų pašalinimą laivuose per 
antrąsias Europos bendrijos veiksmų plano, skirto ryklių ištekliams išsaugoti ir valdyti, 
metines t. y. 2011 m. vasario mėn.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) 2010–2011 m. Komisija, atlikdama 
reikalaujamą poveikio vertinimą, surengė 
viešas konsultacijas tam, kad būtų surinkta 
informacija apie tai, kaip būtų tinkamiausia 
iš dalies pakeisti Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1185/2003. Poveikio vertinimo išvada 
– reglamentas turėtų būti iš dalies pakeistas 
taip, kad juo būtų reikalaujama visus 
ryklius iškrauti su nenupjautais pelekais.
Siekiant bendrojo ryklių išteklių 
išsaugojimo tikslo ir atsižvelgiant į viešųjų 

(7) 2010–2011 m. Komisija, atlikdama 
reikalaujamą poveikio vertinimą, surengė 
viešas konsultacijas tam, kad būtų surinkta 
informacija apie tai, kaip būtų tinkamiausia 
iš dalies pakeisti Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1185/2003. Poveikio vertinimo išvada 
– reglamentas turėtų būti iš dalies pakeistas 
taip, kad juo būtų reikalaujama visus 
ryklius iškrauti nepašalinus pelekų.
Siekiant bendrojo ryklių išteklių 
išsaugojimo tikslo ir atsižvelgiant į viešųjų 
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konsultacijų rezultatus, yra būtina ir 
tinkama atitinkamai iš dalies pakeisti 
Reglamentą (EB) Nr. 1185/2003,

konsultacijų rezultatus, yra būtina ir 
tinkama atitinkamai iš dalies pakeisti 
Reglamentą (EB) Nr. 1185/2003,

Or. it

Pagrindimas

Būtina aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti, kad visi sugauti rykliai turi būti iškraunami su 
nepašalintais pelekais siekiant išvengti abejotinos praktikos, kai pelekai supakuojami į 
maišelius ir paskui pritvirtinami prie skerdenos.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1185/2003
3 straipsnio 1 a ir 1 b dalys (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Po 3 straipsnio 1 dalies įterpiama ši 1a 
dalis:

(2) Po 3 straipsnio 1 dalies įterpiamos šios 
dalys:

„1a. Nepažeidžiant 1 dalies ir siekiant 
palengvinti sandėliavimą laive, ryklių 
pelekai gali būti iš dalies nupjaunami ir 
prilenkiami prie karkaso.“

„1a. Nepažeidžiant 1 dalies ir siekiant 
palengvinti sandėliavimą laive, ryklių 
pelekai gali būti iš dalies nupjaunami ir 
prilenkiami prie karkaso.

1b. Nepažeidžiant 1a dalies, visi sugauti 
rykliai iškraunami nenupjautais 
pelekais.“

Or. it

Pagrindimas

Būtina aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti, kad visi sugauti rykliai turi būti iškraunami su 
nenupjautais pelekais. Ši nuostata nėra minima jokioje kitoje dėstomosios dalies vietoje.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1185/2003
6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai su valstybės narės vėliava 
plaukiojantys žvejybos laivai žvejoja, laiko 
laive, perkrauna arba iškrauna ryklius, 
vėliavos valstybė narė ne vėliau kaip iki 
gegužės 1 d. pateikia Komisijai išsamią 
metinę ataskaitą apie šio reglamento 
įgyvendinimą praėjusiais metais.
Ataskaitoje turi būti apibūdinta reglamento 
reikalavimų laikymosi laivuose stebėsena 
ir nurodyta kokių reikalavimų laikymosi 
užtikrinimo priemonių ėmėsi valstybės 
narės neatitikties reikalavimams atvejais.
Visų pirma, pateikiama tokia informacija:

1. Valstybė narė, kurioje žvejybos laivai 
žvejoja, laiko laive, perkrauna arba 
iškrauna ryklius, arba kurioje žvejybos 
laivai su trečiosios valstybės vėliava 
perkrauna arba iškrauna ryklius, ne 
vėliau kaip iki gegužės 1 d. pateikia 
Komisijai išsamią metinę ataskaitą apie šio 
reglamento įgyvendinimą praėjusiais 
metais. Ataskaitoje turi būti apibūdinta 
reglamento reikalavimų laikymosi laivuose 
stebėsena ir nurodyta kokių reikalavimų 
laikymosi užtikrinimo priemonių ėmėsi 
valstybės narės neatitikties reikalavimams 
atvejais. Visų pirma, laikantis 2009 m. 
lapkričio 20 d. Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos 
kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas 
bendrosios žuvininkystės politikos 
taisyklių laikymasis1 ir 2011 m. balandžio 
8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento 
(ES) Nr. 404/2011, kuriuo nustatomos 
išsamios Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos 
kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas 
bendrosios žuvininkystės politikos 
taisyklių laikymasis, įgyvendinimo 
taisyklių2, pateikiama tokia informacija:
1 OL L 343, 2009 12 22, p. 1.
2 OL L 112, 2011 4 30, p. 1.

Or. it

Pagrindimas

Pirmame reglamento straipsnyje apibrėžiama reglamento taikymo sritis: ji apima ne tik 
laivus, plaukiojančius su valstybių narių vėliavomis, bet visus laivus plaukiojančius jūrų 
vandenyse, priklausančiuose valstybių narių suverenitetui arba jurisdikcijai.  Be to, tam tikros 
valstybės narės, kurių laivai negaudo, laive nelaiko, neperkrauna arba neiškrauna ryklių, turi 
uostų, kuriuose trečiųjų šalių laivai gali iškrauti ryklius. Galiausiai, šiais dviem reglamentais 
nustatomos specialios nuostatos dėl žvejybos patikrinimų ir nuobaudų, taip pat tikslūs 
reikalavimai kontrolėms ir nuobaudoms.
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1185/2003
6 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ryklių iškrovimų skaičius; – ryklių iškrovimų skaičius ir kiekvienam 
iškrovimui ryklių skaičius pagal rūšį ir 
žvejybos plotą, taip pat nurodant bendrą 
svorį pagal rūšį;

Or. it

Pagrindimas

Remiantis Komisijos analize, reglamentas nesudaro sąlygų rinkti duomenis siekiant nustatyti 
rūšių ir populiacijų dydį, šie duomenys sudaro pagrindą mokslinėms rekomendacijoms dėl 
žvejybos valdymo ir apsaugos įgyvendinimo priemonių. Todėl būtina, kad valstybės narės 
registruotų iškraunamų ryklių rūšis, žvejybos plotus, sugautų ryklių skaičių ir bendrą svorį 
pagal rūšį, ir kad šiuos duomenis įtrauktų į metinę ataskaitą.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1185/2003
6 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– atliktų patikrinimų skaičius; – atliktų patikrinimų data, vieta ir skaičius;

Or. it

Pagrindimas

Norint susidaryti išsamų informacijos vaizdą apie tai, ar gerai valstybės narės vykdo 
reglamentą, svarbu turėti tikslių duomenų apie patikrinimus, vykdomus kompetentingų 
institucijų.
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1185/2003
6 straipsnio 1 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nustatytų neatitikties reikalavimams 
atvejų skaičius ir pobūdis, nurodant visus 
susijusio(-ų) laivo(-ų) duomenis.

– nustatytų neatitikties reikalavimams 
atvejų skaičius ir pobūdis, nurodant visus 
susijusio(-ų) laivo(-ų) duomenis ir 
kiekvienu atveju skirtas nuobaudas.

Or. it

Pagrindimas

Reglamente (EB) Nr. 1224/2009, kuriame nustatoma Bendrijos kontrolės sistema, skirta 
užtikrinti, kad būtų laikomasi bendrosios žuvininkystės politikos standartų, numatyta, kad 
sistemingai bus imamasi atitinkamų veiksmų, (tarp kurių ir administracinių ar baudžiamųjų 
bylų kėlimas pagal nacionalinę teisę) nukreiptų prieš fizinius ar juridinius asmenis, įtariamus 
pažeidimais.


