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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Lašišos neršia arba neršdavo daugelyje netoli Baltijos jūros esančių upių, kurių kiekvienoje 
buvo skirtinga genetinė populiacija. Per daugelį metų šių neršiančių populiacijų labai 
sumažėjo arba jos net išnyko. Nors yra keletas upių, kuriose yra gyvybingos daugelis laukinių 
lašišų populiacijų (palyginti su atkūrimo tikslais veisiamomis lašišomis), atplaukiančių iš 
šiaurės vietovių, ypač iš šiaurės Švedijos ir Suomijos upių, esančių prie Bosnijos įlankos. 
Kitur dėl taršos, buveinių sunaikinimo, hidroelektrinių užtvankų ir kitų, žmogaus sukurtų 
problemų, populiacijų gausa labai sumažėjo. 

Baltijos jūros lašišos yra žvejojamos pačioje jūroje, pakrančių vandenyse ir kai kuriose upėse. 
Daugeliu atvejų upių populiacija padidėja dėl išleidžiamų rituolių, paprastai todėl, kad upes 
užtvenkė hidroelektrinių užtvankos arba jos patyrė kitokio pobūdžio žalą.

TJTT teikia mokslines rekomendacijas ir mano, kad prognozės gana liūdnos:

 nedaugelyje upių dar yra gyvybingų neršiančių populiacijų;
 dėl nežinomų priežasčių jauniklių išlikimo lygis labai žemas;
 mišri žvejyba atviroje jūroje daro poveikį visiems ištekliams, net ir pažeidžiamiems, 

taigi sudėtinga atkurti lašišų išteklius upėse, kur jos turėtų tinkamas buveines; 
 neseniai nustatytas bendras leidžiamas sužvejoti kiekis didesnis, nei siūlomas 

mokslinėse rekomendacijose;
 2008 m. sumažėjo žvejybos jūroje mastai dėl to, kad buvo uždrausta naudoti 

dreifuojančius tinklus, tačiau išaugo gaudymo ūdomis skaičiai;
 dažnai apie lašišas neteisingai pranešama kaip apie jūrinius upėtakius.

Taigi Komisijos pasiūlymas dėl daugiamečio plano vertinamas labai palankiai. Įgyvendinus 
pasiūlymą būtų labai patobulintas lašišų žvejybos Baltijos jūroje valdymas, tai reikėjo 
padaryti jau seniai. Reikia pasidžiaugti tuo, kad tam tikrais atvejais bus laipsniškai mažinamas 
lašišų išleidimas.

Tačiau planas turėtų būti griežtesnis daugeliu aspektų, ypač susijusių su rekreacine žvejyba. 
Nekomercinė lašišų visų tipų žvejyba (statomieji tinklai, gaudyklės, meškeriojimas ir t. t.) 
Baltijos jūroje vis auga ir dabar sudaro apie ketvirtadalį visų sugautų lašišų kiekio, apie kurį 
pranešta. Labai svarbų, kad taip sugautų žuvų kiekis būtų stebimas ir įtrauktas į bendras 
kvotas.

Taip pat manoma, kad apie nemažai sugautų žuvų nepranešama ir, remiantis vėliausia TJTT 
informacija, šis kiekis galėtų būti apie pusę sugautų žuvų kiekio. Pakeitimai siūlomi siekiat 
sustiprinti kontrolę, ypač išplėtojant reikalavimus pranešti ir numatant, kad mažiausias 
leidžiamas iškrauti lašišų ir jūrinių upėtakių dydis – 65 cm; šis dydis taikomas jūriniams 
upėtakiams siekiant sumažinti neteisingų pranešimų, kai lašišos vadinamos jūriniais 
upėtakiais, skaičių.

Skirtingos genetinės lašišų populiacijos neršia skirtingose upėse. Vykdant mišrią žvejybą 
atviroje jūroje niekaip neįmanoma atskirti lašišų kilmės, nes gaudoma daugelio upių 
baseinuose, taigi skirtingos populiacijos pagaunamos kartu. Tai turi labai neigiamą poveikį, 
nes nykstančių rūšių žuvys arba žuvys iš upių, kuriose lašišos buvo išleistos, pagaunamos 
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kartu su gyvybingomis žuvimis, kurios veisiasi pačios. Geriausias būdas valdyti lašišų 
žvejybą yra gaudyti jas tada, kai jos patenka į upes neršti, tai sudaro galimybę tiksliai atskirti 
žuvis.

Pakeitimuose siekiama laipsniškai atsisakyti jūrinės žvejybos. Kadangi kai kurių valstybių 
narių žuvininkystę tai paveiktų labiau nei kitų, siūloma šią žvejybą mažinti per aštuonerius 
metus, o laikotarpiui pasibaigus, leisti žvejoti tik neišplaukianti už bazinių linijų.

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) 2002 m. Johanesburge vykusiame 
Pasaulio aukščiausiojo lygio susitikime 
tvaraus vystymosi klausimais suderintame 
įgyvendinimo plane teigiama, kad visi 
komerciniai ištekliai turėtų būti atkurti tiek, 
kad iki 2015 m. susidarytų didžiausias 
tausus leidžiamas sužvejoti kiekis. TJTT 
mano, kad šis kiekis, taikomas Baltijos 
lašišų ištekliams upėse, atitinka 60–75 % 
galimo prieaugio įvairiose laukinių lašišų 
upėse. Tokios mokslinės rekomendacijos 
turėtų būti daugiamečio plano tikslų ir 
tikslinių rodiklių nustatymo pagrindas.

(6) 2002 m. Johanesburge vykusiame 
Pasaulio aukščiausiojo lygio susitikime 
tvaraus vystymosi klausimais suderintame 
įgyvendinimo plane teigiama, kad visi 
komerciniai ištekliai turėtų būti atkurti tiek, 
kad iki 2015 m. susidarytų didžiausias 
tausus leidžiamas sužvejoti kiekis. Šis 
teisinis reikalavimas pagal Jungtinių 
Tautų jūrų teisės konvenciją galioja nuo 
1994 m. TJTT mano, kad šis kiekis, 
taikomas Baltijos lašišų ištekliams upėse, 
atitinka 60–75 % galimo prieaugio 
įvairiose laukinių lašišų upėse. Tokios 
mokslinės rekomendacijos turėtų būti 
daugiamečio plano tikslų ir tikslinių 
rodiklių nustatymo pagrindas. 

Or. en



PA\891460LT.doc 5/14 PE480.861v01-00

LT

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Genetinė lašišų įvairovė Baltijos 
jūroje būtų labiausiai apsaugota leidžiant 
žvejoti tik tada, kai lašišos išplaukė iš 
jūros ir įplaukė į upes neršti. Draudimas 
žvejoti Baltijos jūroje kai kurioms 
valstybėms narėms ir pramonės 
sektoriams sukeltų didelių problemų, taigi 
šio lašišų gaudymo jūroje turi būti 
atsisakyta laipsniškai.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Siekiant išvengti to, kad apie lašišas 
būtų neteisingai pranešama kaip apie 
jūrinius upėtakius, reikėtų abiejų rūšių 
žuvims numatyti bendrą mažiausią 
leidžiamą iškrauti dydį.

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Nemažai pakrančių laivų, žvejojančių 
lašišas, yra trumpesni nei 10 m. Dėl šios 
priežasties įpareigojimo naudoti žvejybos 
žurnalą, kaip reikalaujama Reglamento 

(16) Nemažai pakrančių laivų, žvejojančių 
lašišas, yra trumpesni nei 10 m. Dėl šios 
priežasties įpareigojimo naudoti žvejybos 
žurnalą, kaip reikalaujama Reglamento 
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(EB) Nr. 1224/2009 14 straipsnyje, ir teikti 
išankstinį pranešimą, kaip reikalaujama to 
reglamento 17 straipsnyje, taikymas turėtų 
būti išplėstas, kad tas įpareigojimas būtų 
taikomas visiems laivams. 

(EB) Nr. 1224/2009 14 straipsnyje, ir teikti 
išankstinį pranešimą, kaip reikalaujama to 
reglamento 17 straipsnyje, taikymas turėtų 
būti išplėstas, kad tas įpareigojimas būtų 
taikomas visiems komercinės žvejybos ir 
paslaugas teikiantiems laivams. 

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Remiantis naujausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, rekreacinė lašišų 
žvejyba jūroje turi didelį poveikį lašišų 
ištekliams, nors šios srities duomenys nėra 
labai tikslūs. Ypač rekreacinė žvejyba iš 
laivų, kuriuos eksploatuoja pelno 
siekiančios paslaugų įmonės, gali sudaryti 
didelę sužvejojamų Baltijos lašišų kiekio 
dalį. Todėl siekiant, kad daugiametis 
planas būtų veiksmingas, tikslinga į jį 
įtraukti konkrečias valdymo priemones šiai
veiklai kontroliuoti.

(19) Remiantis naujausiomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, rekreacinė lašišų 
žvejyba turi didelį poveikį lašišų 
ištekliams, nors šios srities duomenys nėra 
labai tikslūs. Todėl siekiant, kad 
daugiametis planas būtų veiksmingas, 
tikslinga į jį įtraukti konkrečias valdymo 
priemones rekreacinės žvejybos veiklai 
kontroliuoti.

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) rekreacinei lašišų žvejybai Baltijos 
jūroje, kai ši žvejyba atliekama iš 
paslaugas teikiančių laivų. 

(b) rekreacinei lašišų žvejybai Baltijos 
jūroje ir susijusiose valstybėse narėse

Or. en
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laukinių lašišų upėse, kuriose iki šio 
reglamento įsigaliojimo rituolių prieaugis 
pasiekė 50 % galimo rituolių prieaugio, per 
penkerius metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo laukinių lašišų rituolių 
prieaugis kiekvienoje upėje turi siekti 75 %
galimo rituolių prieaugio.

1. Laukinių lašišų upėse, kuriose iki šio 
reglamento įsigaliojimo rituolių prieaugis 
pasiekė 50 % galimo rituolių prieaugio, per 
penkerius metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo laukinių lašišų rituolių 
prieaugis kiekvienoje upėje turi siekti 80 %
galimo rituolių prieaugio.

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Laukinių lašišų upėse, kuriose iki šio 
reglamento įsigaliojimo rituolių prieaugis 
nepasiekė 50 % galimo rituolių prieaugio, 
per penkerius metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo kiekvienoje upėje laukinių 
lašišų rituolių prieaugis turi siekti 50 %, o 
per dešimt metų – 75 % galimo rituolių 
prieaugio.

2. Laukinių lašišų upėse, kuriose iki šio 
reglamento įsigaliojimo rituolių prieaugis 
nepasiekė 50 % galimo rituolių prieaugio, 
per penkerius metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo kiekvienoje upėje laukinių 
lašišų rituolių prieaugis turi siekti 50 %, o 
per dešimt metų – 80 % galimo rituolių 
prieaugio.

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Praėjus dešimčiai metų nuo šio 3. Praėjus dešimčiai metų nuo šio 
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reglamento įsigaliojimo laukinių lašišų 
rituolių prieaugis kiekvienoje laukinių 
lašišų upėje turi ir toliau sudaryti bent 75 
% galimo laukinių lašišų rituolių prieaugio. 

reglamento įsigaliojimo laukinių lašišų 
rituolių prieaugis kiekvienoje laukinių 
lašišų upėje turi ir toliau sudaryti bent 80 
% galimo laukinių lašišų rituolių prieaugio. 

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Metinis bendras jūroje leidžiamas 
sužvejoti lašišų išteklių kiekis neviršija 
lygio, atitinkančio 0,1 dydžio mirtingumo 
dėl žvejybos koeficientą. 

1. Metinis bendras jūroje leidžiamas 
sužvejoti lašišų išteklių kiekis neviršija 
lygio, atitinkančio 0,1 dydžio mirtingumo 
dėl žvejybos koeficientą. 

Reikėtų palaipsniui atsisakyti lašišas 
gaudyti jūroje už bazinių linijų. Šią veiklą 
reikėtų mažinti per šešerius metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo ir uždrausti 
praėjus aštuoneriems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo.

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Mažiausias leidžiamas iškrauti lašišų ir 

jūrinių upėtakių dydis
Mažiausias leidžiamas iškrauti lašišų ir 
jūrinių upėtakių dydis yra 65 cm.

Or. en
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įžuvinimas lašišomis gali būti 
atliekamas tik laukinių lašišų upėje. 
Kiekvienoje upėje išleidžiamų rituolių 
skaičius neturi viršyti prognozuojamo 
galimo rituolių prieaugio toje upėje.

1. Įžuvinimas lašišomis gali būti 
atliekamas tik laukinių lašišų upėse, kai to 
reikia siekiant užkirsti kelią vietos išteklių 
išnykimui.

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įžuvinimas turi būti atliekamas taip, kad 
būtų išsaugota genetinė įvairių upėse 
esančių lašišų išteklių įvairovė, 
atsižvelgiant į esamas žuvų bendrijas 
įžuvinamoje upėje ir kaimyninėse upėse ir 
kartu siekiant kuo didesnio įžuvinimo 
poveikio.

2. Įžuvinimas turi būti atliekamas taip, kad 
būtų išsaugota genetinė įvairių upėse 
esančių lašišų išteklių įvairovė, 
atsižvelgiant į esamas žuvų bendrijas 
įžuvinamoje upėje ir kaimyninėse upėse ir 
kartu siekiant kuo didesnio įžuvinimo 
poveikio. Rituoliai turi būti iš 
artimiausios upės, kurioje yra laukinių 
lašišų.

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 pastraipos d a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) rituoliai yra iš artimiausios upės, 
kurioje yra laukinių lašišų.
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Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Be to visai rekreacinei lašišų žvejybai 
Baltijos jūroje mutatis mutandis turi būti 
taikoma Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 
55 straipsnio 3 dalis ir 2011 m. balandžio 
8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento 
(ES) Nr. 404/2011, kuriuo nustatomos 
išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 
1224/2009 įgyvendinimo taisyklės1 64 ir 
65 straipsniai.
____________________
1OL L 112, 2011 4 30, p. 1. 

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo Reglamento 1224/2009 
14 straipsnio, bet kokio ilgio Europos 
Sąjungos žvejybos laivai, turintys lašišų 
žvejybos leidimą, pildo savo operacijų 
žurnalą, kaip numatyta Reglamento (EB) 
Nr. 1224/2009 14 straipsnyje nustatytose 
taisyklėse. 

Nukrypstant nuo Reglamento 1224/2009 
14 straipsnio, bet kokio ilgio Europos
Sąjungos žvejybos laivai, turintys lašišų 
žvejybos leidimą, taip pat Europos 
Sąjungos paslaugas teikiančių laivų 
kapitonai pildo savo operacijų žurnalą, 
kaip numatyta Reglamento (EB) 
Nr. 1224/2009 14 straipsnyje nustatytose 
taisyklėse.

Or. en
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo Reglamento 1224/2009 
17 straipsnio 1 dalies įvadinio sakinio, bet 
kokio ilgio Europos Sąjungos žvejybos 
laivų, kuriuose yra lašišų ir (arba) jūrinių 
upėtakių, kapitonai, baigę žvejybos 
operaciją, savo vėliavos valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms nedelsiant 
pateikia Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 
17 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
informaciją.

Nukrypstant nuo Reglamento 1224/2009 
17 straipsnio 1 dalies įvadinio sakinio, bet 
kokio ilgio Europos Sąjungos žvejybos 
laivų, taip pat Europos Sąjungos 
paslaugas teikiančių laivų, kuriuose yra 
lašišų ir (arba) jūrinių upėtakių, kapitonai, 
baigę žvejybos operaciją, savo vėliavos 
valstybės narės kompetentingoms 
institucijoms nedelsiant pateikia 
Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 
17 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
informaciją.

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19 straipsnis Išbraukta.
Laimikio deklaracija

1. Paslaugas teikiančio laivo kapitonas 
pagal III priedą užpildo laimikio 
deklaraciją ir iki paskutinės kiekvieno 
mėnesio dienos pateikia ją paslaugas 
teikiančio laivo vėliavos valstybės narės 
kompetentingai institucijai. 
2. Iki kiekvieno mėnesio 15 dienos 
atitinkamos valstybės narės praėjusio 
mėnesio laimikio deklaracijose įrašytą 
informaciją užregistruoja savo 
elektroninėje duomenų bazėje, sukurtoje 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 
116 straipsnio 1 dalies f punktą, ir 
kompiuterizuotoje patvirtinimo sistemoje, 
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nurodytoje Reglamento (EB) 
Nr. 1224/2009 109 straipsnyje. 
Elektroniniai duomenys ir laimikio 
deklaracijos saugomos 3 metus. 

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20 straipsnis Išbraukta.
Iškrovimo patikrinimai

Atitinkamos valstybės narės tikrina 
laimikio deklaracijose įrašytos 
informacijos tikslumą atlikdamos 
iškrovimo patikrinimus. Tikrinama bent 
10 % visų iškrovimų.

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paslaugas teikiantiems laivams – laikytis 
kvotos panaudojimo, leidimo veiklai ir 
laimikio deklaravimo taisyklių;

b) paslaugas teikiantiems laivams – laikytis 
kvotos panaudojimo, leidimo veiklai ir 
laimikio deklaravimo ir rekreacinės 
žvejybos, kuriai naudojami stacionarieji 
įrankiai, taisyklių;

Or. en
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

III PRIEDAS Išbraukta.
LAIMIKIO DEKLARACIJOS

Kiekviena atitinkama valstybė narė savo 
paslaugas teikiantiems laivams išduoda 
oficialią laimikio deklaracijos formą, 
kurią reikia užpildyti. Šioje formoje 
nurodoma bent jau tokia informacija:
a) leidimo specialiajai veiklai, išduoto 
remiantis šio reglamento 18 straipsniu, 
numeris;
b) fizinio arba juridinio asmens, turinčio 
leidimą specialiajai veiklai, išduotą 
remiantis šio reglamento 18 straipsniu, 
vardas ir pavardė (pavadinimas);
c) paslaugas teikiančio laivo kapitono 
vardas, pavardė ir parašas;
d) išvykimo iš uosto ir atvykimo į jį data 
bei laikas ir žvejybos kelionės trukmė; 
e) kiekvienos žvejybos kelionės laimikio 
iškrovimo vieta ir laikas;
f) žvejybos operacijoms naudojamas 
įrankis;
g) kiekvienos rūšies žuvų, iškrautų po 
kiekvienos žvejybos kelionės, kiekis;
h) kiekvienos rūšies žuvų, išmestų atgal į 
jūrą per kiekvieną žvejybos kelionę, 
kiekis;
i) kiekvienos žvejybos kelionės laimikio 
sužvejojimo plotas, išreikštas TJTT 
statistiniais stačiakampiais. 

Or. en
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