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Regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos (angl. RFMO) priemonės, nustatytos 
neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai 

2001 m. Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) tarptautiniame veiksmų 
plane dėl neteisėtos, nedeklaruojamos ir nereglamentuojamos žvejybos1 pabrėžiamas poreikis 
kovoti su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba atviroje jūroje. Dėl to 
regioninėms žuvininkystės valdymo organizacijoms (RFMO), daugiašalėms institucijoms, 
pagal Jungtinių Tautų jūrų teisę atsakingoms už žvejybos atviroje jūroje valdymą, tenka 
pagrindinis vaidmuo kovojant su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba. 

Šiame plane ir vėliau priimtame ES Neteisėtos, nedeklaruojamos ir nereglamentuojamos 
žvejybos reglamente2 neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama vadinama tokia 
žvejyba, kuri vykdoma nesilaikant atitinkamų valdymo priemonių, apie kurią nėra pranešta ir 
kuri vykdoma be jokios valdymo tvarkos ir su tarptautine teise nesuderinamu būdu. Visa 
apibrėžtis pateikta FAO plane.

Šiuo metu yra 18 regioninių žuvininkystės valdymo organizacijų. Penkių tunams skirtų  
RFMO tinklas yra visa apimantis, bet kalbant apie kitas žuvų rūšis (vienos valstybės ribas 
viršijančių žuvų išteklius, giliavandenių žuvų rūšis ir pan.), yra dideli vandenynų rajonai, 
kuriems nėra nustatytų tarptautiniu mastu sutartų žvejybos valdymo priemonių – čia žvejyba 
nėra veiksmingai reglamentuojama, išskyrus bendras Jungtinių Tautų jūrų teisės arba JT žuvų 
išteklių susitarimo (taikomų toms valstybėms, kurios yra juos ratifikavusios) nuostatas. 
Žvejyba Atlanto vandenyne yra geriausiai reglamentuota, nors ir čia esama trūkumų. Žvejyba 
Indijos ir Ramiajame vandenynuose reglamentuota labai ribotai, nors dvi naujos RFMO 
neseniai derėjosi dėl Ramiojo vandenyno pietinės dalies ir Indijos vandenyno pietvakarinės 
dalies ir tikriausiai netrukus pradės ten veikti.

Patamsintos sritys žymi RFMO reguliavimo kompetenciją giliavandenės žvejybos srityje 

                                               
1 Žr. FAO svetainę http://www.fao.org/DOCREP/003/y1224E/Y1224E00.HTM. 
2 2008 m. rugsėjo 29 d. TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1005/2008, nustatantis Bendrijos sistemą, kuria 
siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti.
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Šaltinis: Tarptautinės gamtos apsaugos sąjungos (IUCN) Global Marine Programme  
http://www.countdown2010.net/files/marine/Presentation%20K%20Gjerde%20II.pdf .
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RFMO valdo tunų (viršuje) ir ne tunų rūšies žuvų žvejybą (apačioje) 

Global Overview of RFMOs – Bendra RFMO apžvalga
Highly Migratory Fish Stocks (Tuna and Tuna-Like) – Toli migruojančių žuvų ištekliai (Tunų 
ir į juos panašių žuvų rūšių)
IATTC – ATTK
Antigua Convention (not yet in force) – Antigvos konvencija (dar neįsigaliojusi)
GFCM – BŽVJK Bendroji Viduržemio jūros žvejybos komisija
CCSBT – ATAK
ICCAT – TATAK
IOTC – IVTK
WCPFO – ŽVVRVK
ECPFC Note: Northern boundary and most of Western boundary for RFMO are no defined, 
and Area is not intended to include waters in South-East Asia which are not part of the 
Pacific Ocean; nor is it intended to include waters of the South China Sea –
ŽVVRVK pastaba. RFMO šiaurinė riba ir didžioji vakarinės ribos dalis nėra apibrėžtos, į 
rajoną neketinama įtraukti Pietryčių Azijos vandenų, kurie nepriklauso Ramiajam 
vandenynui, taip pat neketinama įtraukti Pietų Kinijos jūros.
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Global Overview of RFMOs – Bendra RFMO apžvalga
Straddling fish Stocks – Migruojančių žuvų ištekliai

RFMO Boundary – RFMO ribos
RFMO area under negotiation, not yet adopted or not yet in force – RFMO rajonas, dėl kurio 
deramasi, dar nepatvirtintas arba susitarimas dar neįsigaliojęs
SEAFO – SEAFO
CCMLR – CCAMLR
NEAFC Convention Area – NEAFC konvencijos rajonas
NEAFC Regulatory Area – NEAFC reguliuojamas rajonas
NAFO Convention Area – NAFO konvencijos rajonas 
NAFO Regulatory Area – NAFO reguliuojamas rajonas 
Donut Hole Arrangement – Donut Hole susitarimas
SIOFA not yet adopted – SŽPIVD dar nepatvirtintas
(Galapagos Agreement) (not yet in force) – (Galapagos susitarimas) (dar neįsigaliojęs)
(South Pacific Initiative) (under negotiation – preliminary boundary) – (Ramiojo vandenyno 
pietinės dalies iniciatyva) (deramasi – preliminari riba)
Other Unregulated High Seas Areas where Straddling Fish Stocks occur – Kiti 
nereguliuojami atviros jūros rajonai, kuriose yra migruojančių žuvų išteklių  

Šaltinis:  Regioninėms žuvininkystės valdymo organizacijoms rekomenduojami geriausios patirties pavyzdžiai. 
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Chatham House, 2007 m. 
Šiame darbo dokumente nagrinėjamos valdymo priemonės, kurias naudoja penkios svarbios 
RFMO, pasirinktos esamų priemonių įvairovei atskleisti:

 TATAK – Tarptautinė Atlanto tunų apsaugos komisija (veikia nuo 1969 m.),
 NAFO – Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacija (1979),
 NEAFC – Žvejybos šiaurės rytų Atlante komisija (1982),
 CCAMLR – Antarkties jūrų gyvųjų išteklių apsaugos komisija (1982),
 WCPFC – Vakarų ir Vidurio Ramiojo vandenyno žuvininkystės komisija (2004).

Tarp jų yra  ir labai senų (TATAK), ir visiškai naujų (WCPFC) regioninių žuvininkystės 
valdymo organizacijų, jos apima platų geografinį spektrą. Kai kurios, pavyzdžiui, NEAFC, 
apima nedaug pramoninių šalių, o kitų organizacijų narystės struktūra sudėtinga (TATAK, 
WCPFC), čia atsiskleidžia kartais sunkiai vykstantys išsivysčiusių ir besivystančių šalių 
pokyčiai. Saugomų žuvų rūšių vertė labai svyruoja nuo mažų pelaginių žuvų rūšių, kurių vertė 
palyginti maža (NEAFC), iki labai vertingų žuvų, pavyzdžiui, patagoninių nonoteninių dančių 
(CCAMLR) ir paprastųjų tunų (TATAK).

Visos šios RFMO patyrė didelių sunkumų dėl neteisėtos, nedeklaruojamos ir 
nereglamentuojamos žvejybos. 

Kovos su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba priemonės 

Nuo to laiko, kai 10-ajame dešimtmetyje RFMO ėmėsi kovoti su neteisėta, nedeklaruojama ir 
nereglamentuojama žvejyba, išmėgintos kelios priemonės. 

Laivų identifikavimas. Laivai yra atsakingi už neteisėtą, nedeklaruojamą ir 
nereglamentuojamą žvejybą, todėl kelios priemonės susijusios su atskirais laivais. Kad būtų 
galima imtis kokios nors veiklos, laivas turi būti atpažįstamas, todėl dauguma laivų slepia 
savo tapatybę arba užsimaskuoja jūroje ar uoste. FAO sukūrė specifikacijų rinkinį žvejybos 
laivams žymėti ir nustatyti.  Visos čia minimos penkios RFMO reikalauja, kad laivai, 
žvejojantys jų reguliavimo teritorijoje, būtų žymėti FAO arba kad būtų lygiavertė sistema.

Registruoti laivai arba baltieji sąrašai. Laivai, kuriems susitariančiosios šalys ir 
konvencijos nepasirašiusios bendradarbiaujančiosios šalys (kartu – KSŠ), išdavė leidimą 
žvejoti RFMO reguliuojamame rajone, yra įrašyti į registruotų laivų sąrašą. Iš esmės tai yra 
laivai, už kuriuos KSŠ prisiima atsakomybę. Jei pastebimas žvejojantis laivas, kurio sąraše 
nėra, galima manyti, kad jis užsiima neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama veikla. 
Nors visos penkios RFMO turi registruotų laivų sąrašą, jų dydis ir pateiktos informacijos 
tikslumas bei išsamumas skiriasi. Pavyzdžiui, į CCAMLR sąrašą įeina visų dydžių laivai, o 
TATAK yra įtraukusi tik ilgesnius kaip 20 metrų laivus.  Kai kurios organizacijos į sąrašą taip 
pat yra įtraukusios refrižeratorius, arba žuvų transportinius laivus (WCPFC, NEAFC, 
TATAK). Tai, kad laivas yra sąraše, nereiškia, jog jis tame rajone žvejoja, ir nėra garantijos, 
kad jis laikosi taisyklių.

Neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba arba juodieji sąrašai. Į juos 
įeina laivai, kurie, a) kaip buvo nustatyta, žvejoja reguliuojamame rajone neturėdami leidimo 
ir yra laikomi užsiimančiais neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama veikla, b) turi 
leidimą, bet žvejoja neteisėtai, arba c) kurie, su prekyba susijusiais duomenimis, yra žuvų, 
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sužvejotų vykdant neteisėtą, nedeklaruojamą ir nereglamentuojamą žvejybą, šaltinis.  Į juodąjį 
sąrašą įtrauktiems laivams taikoma didesnė priežiūra ir griežtesnė patikra, taip pat įvairios 
sankcijos (pvz., neleidžiama naudotis uosto paslaugomis, įskaitant sužvejotų žuvų iškrovimą). 
Šie sąrašai gali būti labai veiksmingi atgrasant atskirus laivus nuo neteisėtos, 
nedeklaruojamos ir nereglamentuojamos žvejybos – NEAFC savo sąrašui priskiria tai, kad jos 
rajone labai sumažėjo neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba.  Yra teigiama 
tendencija RFMO dalytis neteisėtos, nedeklaruojamos ir nereglamentuojamos veiklos 
sąrašais, dėl to šie sąrašai tampa naudingesni. Tačiau pagrindinė problema ta, kad jie lėtai 
atnaujinami, sudėtingi ir turi politinį atspalvį. Šie sąrašai atnaujinami tik per metinius 
posėdžius, o iki to laiko laivas gali būti jau seniai pasitraukęs iš rajono arba jo pavadinimas ar 
savininkas gali būti pasikeitęs. Sprendimus dėl to, ką įtraukti į sąrašą, priima pačios KSŠ, 
kurios paprastai vengia įtraukti savo laivus, taigi neteisėtos, nedeklaruojamos ir 
nereglamentuojamos veiklos sąrašuose daugiausia yra ne KSŠ laivai, kuriuos lengviau įtraukti 
į sąrašus. Pavyzdžiui, TATAK neteisėtos, nedeklaruojamos ir nereglamentuojamos žvejybos 
sąraše šiuo metu yra 24 laivai – 21 su nežinoma vėliava, vienas iš Gvinėjos ir du iš Bolivijos. 

Prekybos sankcijos. Tik TATAK naudoja juoduosius sąrašus ragindama vėliavos valstybę 
iki galo laikytis atsakomybės. 10-ajame dešimtmetyje ji uždraudė kai kurių produktų importą 
(paprastųjų ir didžaakių žuvų, durklažuvių) iš tų šalių, su kurių vėliava laivai TATAK rajone 
žvejojo neturėdami leidimo. Iki 2003 m. aštuonioms šalims buvo taikomi importo draudimai. 
Poveikis buvo trumpalaikis dėl dviejų priežasčių.  Laivai išsikėlė vėliavas kitų šalių, kurioms 
sankcijos netaikomos, o šalys, kurioms sankcijos taikytos, reabilitavosi tapusios TATAK 
narėmis, nes tada sankcijos buvo panaikintos. Jokia kita RFMO šio metodo netaikė ir net 
TATAK beveik visiškai jo atsisakė, nes dabar prekybos sankcijos taikomos tik didžiaakėms 
žuvims iš Bolivijos ir Gruzijos.

Jūroje atliekamos patikros programos.  Įlipimas į laivą ir patikros atlikimas jūroje yra 
esminė veiksmingos priežiūros sistemos dalis, nes tik jūroje galima susidaryti vaizdą, kas iš 
tiesų vyksta. Uoste atliekant patikras galima nepamatyti svarbių dalykų. Visos penkios RFMO 
leidžia vienos KSŠ inspektoriams atlikti patikras kitos KSŠ laivuose, bet tik NAFO ir NEAFC 
reikalauja, kad KSŠ siųstų laivus žvejybai, kurioje jos dalyvauja, tikrinti. TATAK neseniai 
ėmė taikyti šią tvarką savo prižiūrimai paprastųjų žuvų  žuvininkystei. 

Regioninės stebėtojų programos. RFMO stebėtojų programų plačiai nenaudoja. Tik NAFO 
reikalauja stebėtojo kiekviename žvejybos laive. WCPFC šiuo metu nustato regioninę 
programą, skirtą atviros jūros rajonams savo rajone, ir siekia iki 2012 m. vidurio valdyti 
5 proc.  Kitur tik reikalaujama, kad stebėtojai stebėtų ūkius ir TATAK prižiūrimos paprastųjų 
tunų žuvininkystės gaubiamuosius tinklus. Svarbi TATAK naujovė – stebėtojų programa tunų 
ūkiuose ir refrižeratoriuose.

Uosto valstybės priemonės. RFMO labiau pasitiki patikromis uoste negu jūroje. Ir ŽRAK, ir 
NAFO reikalauja, kad KSŠ tikrintų bent 15 proc. į jų uostus įplaukiančių laivų (tačiau ŽRAK 
reikalauja tikrinti tik šaldyta žuvimi pakrautus laivus) ir leidžia iškrauti krovinį, jeigu vėliavos 
valstybė patvirtina, kad žuvys sugautos teisėtai. CCAMLR reikalauja uoste atlikti tik dančių 
patikras. Nors TATAK sudaro patikrų uoste protokolą, reikalaujama atlikti tik paprastųjų tunų 
žuvininkystės arba laivų, kurie nėra įtraukti į laivų, turinčių leidimą įplaukti į uostą, sąrašą, 
patikras. WCPFC nėra nustačiusi specialių reikalavimų patikroms uoste, nes leidžia juos 
nustatyti kiekvienai uosto valstybei.
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Sugautų žuvų kiekio dokumentavimo sistemos. Pirmoji RFMO, kuri sukūrė pažymėjimą, 
kuriuo patvirtinama, kad sužvejotų žuvų kiekis yra teisėtas, ir žuvis stebi per visą kilmės 
patvirtinimą, buvo CCAMLR, 2000 m. sukūrusi sugautų žuvų kiekio dokumentavimo sistemą 
dančiams. Vėliau TATAK sukūrė panašią sistemą paprastiesiems tunams, didžiaakėms 
žuvims ir durklažuvėms. Kitos RFMO nepatvirtino jokių sertifikavimo sistemų.

Laivo frachtavimas. Pagrindinė atsakomybė užtikrinant susitarimo laikymąsi tenka vėliavos 
valstybei. Vis dėlto dažnai KSŠ frachtuoja žvejybos laivus, plaukiojančius ne su KSŠ vėliava. 
Kadangi vėliavos valstybei RFMO taisyklės neprivalomos, nėra aišku, kuri valstybė atsakinga 
už tokių laivų veiklą. Ir TATAK, ir NAFO stengėsi išsiaiškinti frachtuojančios valstybės ir 
vėliavos valstybės atsakomybę. TATAK reikalauja, kad stebėtojai stebėtų 10 proc. laivų, 
frachtuotų KSŠ.

Perkrovimas. Kadangi patikros jūroje retos ir esama pagundos aplaidžiai tvarkyti laivo 
žurnalo įrašus, perkrovimai jūroje yra didžiulė spraga, skatinanti neteisėtą, nedeklaruojamą ir 
nereglamentuojamą žvejybą. TATAK tai suvokė prieš daugelį metų ir nustatė bendrą 
perkrovimo jūroje draudimą, kuris netaikomas tik ūdomis žvejojantiems laivais ir 
registruotiems refrižeratoriams, ir šią tvarką sugriežtino pareikalavusi, kad refrižeratoriai 
turėtų ir laivų stebėjimo sistemą, ir stebėtojus.  WCPFC draudžia perkrovimus gaubiamaisiais 
tinklais jūroje, bet leidžia atlikti perkrovimą, jeigu apie tai pranešama ir refrižeratorius turi 
stebėtoją. RFMO paprasčiausiai reikalauja, kad apie perkrovimą būtų pranešta.

Pažymėtina, kad priemonių pobūdis labai skiriasi. Dažnai bendradarbiaujančios NEAFC ir 
NAFO turi vieną dokumentą, kuris apima visas kontrolės priemones ir prireikus yra 
paprasčiausiai atnaujinamas. Kita vertus, už tunus atsakingos RFMO turi daugybę skirtingų 
priemonių, kurios taikomos gana netvarkingai, dažnai iš dalies sutampa ir kartais net yra 
prieštaringos. NEAFC ir NAFO metodas daug lengviau suprantamas.

Diskusija

Lėtai, bet užtikrintai RFMO patvirtino kovos su neteisėta, nedeklaruojama ir 
nereglamentuojama žvejyba priemones, tačiau dar reikia daug nuveikti, kol visos 
organizacijos turės pačias veiksmingiausias priemones. Reikia, kad RFMO glaudžiau 
bendradarbiautų ir kurtų geriausios patirties principus siekdamos mokytis vienos iš kitų 
patirties.

Taip pat reikia turėti omenyje, kad net jeigu RFMO patvirtina tam tikrą priemonę taisyklių 
laikymuisi užtikrinti, tai nereiškia, kad ji bus visiškai įgyvendinta. Atskiros KSŠ gali 
neįvykdyti savo, kaip vėliavos, uosto, pakrantės ar rinkos valstybės, pareigų (pavyzdžiui, 
neatlikti tinkamų uosto patikrų) arba KSŠ gali kartu atsisakyti naudotis visomis turimomis 
tarpusavio drausminimo priemonėmis (pavyzdžiui, nemažinti KSŠ žvejybos kvotos, jeigu ji 
viršijama).

Pagaliau kova su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba yra politinės valios 
klausimas. Kol vyriausybės nenorės imtis visų galimų ir būtinų veiksmų prieš savo laivus ir 
kitas savo žvejybos pramonės dalis, mažai kas keisis. Tai puikiai atskleidžia dabartinė 
paprastųjų tunų istorija. TATAK veiklos peržiūroje išsamiai dokumentais pagrįsta, kad KSŠ 
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taip nesprendė žuvininkystės problemų, kad TATAK vadovybė buvo apibūdinta kaip 
„tarptautinė gėda“. Visi aiškiai matė, kas vyko žuvininkystės srityje, tačiau KSŠ veiksmų 
ėmėsi per mažai ir per vėlai.

Apskritai KSŠ kiek įmanoma stengiasi, kad tik nereikėtų imtis veiksmų prieš savo pačių 
pramonę. Todėl RFMO sprendimų priėmimo procedūra itin svarbi. Kol sprendimai priimami 
vieningai, KSŠ gali vetuoti bet kokį veiksmą, kurį laiko nukreiptu prieš savo arba savo 
pramonės interesus. Net jeigu sprendimai priimami balsų dauguma, gali būti sudaryti 
neoficialūs sandoriai, kad būtų surinkta pakankamai paramos siekiant užkirsti kelią 
nepalankiems veiksmams. Kuo didesnė ir galingesnė KSŠ, tuo lengviau gauti reikiamą 
paramą. Geriausias būdas kovoti su tokiu elgesiu yra visiškai skaidrus sprendimų priėmimas. 
Nedaug RFMO skaidriai priima sprendimus, net jeigu NVO leidžiama būti stebėtojomis, nes 
sandoriai sudaromi privačiai.

Dėl visų šių priežasčių RFMO veiklą turi vertinti nepriklausomi ekspertai. Kai kurie 
vertinimai jau atlikti, bet jie turi būti privalomi ir reguliarūs, vykti kas penkerius metus ar 
panašiai. Be to, įgyvendinti vertinime siūlomas priemones susijusiai RFMO turėtų būti 
privaloma.

Neteisėtos, nedeklaruojamos ir nereglamentuojamos žvejybos sąnaudos yra didelės, net jei jų 
negalima tiksliai įvertinti pinigais. Jos apima:

 labai senkančius žuvų išteklius, nes sugautų žuvų kiekis nekontroliuojamas;
 nesurenkamas pajamas vyriausybėms, nes žvejyba vyksta už oficialios ekonomikos 

ribų;
 žalą aplinkai, nes laivai nepaiso apsaugos priemonių.

Vyriausybės dažnai teigia, kad kontrolė ir priežiūra brangiai kainuoja, ir tai yra tiesa. Vis 
dėlto, jeigu nebus vykdoma kontrolė ir neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama 
žvejyba nebus panaikinta, visuomenei tai kainuos daug daugiau.


