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Galimi tarptautiniai kovos su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba 
veiksmai 

2001 m. Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO) priėmė tarptautinį veiksmų 
planą, kuriuo siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai 
(NNN) žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti (IPOA-IUU). Šis planas daugeliui 
valstybinių ir regioninių organizacijų tapo pagrindu siekiant panaikinti NNN žvejybą. Jame 
numatytos tam tikros priemonės ir, tarptautinė bendruomenė, t. y. visos valstybės, atliekančios 
įvairias pareigas: vėliavos valstybės, pakrantės valstybės, uosto valstybės, rinkos valstybės, 
valstybės, kuriose yra faktiniai laivo savininkai, ir jų piliečiai, raginama jų imtis. Plane 
pabrėžiama, kad tarptautinė bendruomenė turi veikti kartu ir integruotai.

Tarptautinis teisinis mechanizmas veikia lėtai, todėl mažai pasistūmėta dėl tam tikrų prieš 
dešimtmetį plane pasiūlytų priemonių. Šios priemonės buvo aptartos 2011 m. FAO 
Žuvininkystės komiteto (COFI) posėdyje. 

Nors paprastai ES irgi dirba lėtai, 2002 m. priėmusi savo veiksmų planą ir NNN žvejybos 
reglamentą po 2007 m. M. H. Aubert pranešimo savo iniciatyva1 ji pasiekė daugiau pažangos 
dėl kovos su NNN žvejyba nei daugelis kitų valstybių. Dabar ES turi įtikinti kitas valstybes, 
kad jos imtųsi panašių priemonių ir kartu siektų greitesnės pažangos kitų iniciatyvų srityje. 
Taip pat atėjo laikas ES įvertinti savo veiksmų planą, kuris turi būti vertinamas kas ketverius 
metus.

Šiame darbo dokumente aptariamos siūlomos priemonės arba priemonės, kurių imamasi 
prižiūrint FAO, bei kitos tarptautinės iniciatyvos, kurias turėtų įgyvendinti ES. 

FAO iniciatyvos

Viena iš sunkiausiai sprendžiamų tarptautinės žuvininkystės teisės problemų yra vėliavos 
valstybės atsakomybės užtikrinimas – įpareigojimas, kad valstybės reikalautų iš su jų vėliava 
plaukiojančių laivų laikytis apsaugos ir valdymo priemonių bei tarptautinių reikalavimų, 
susijusių su darbo sąlygomis, sauga ir kt. Siekdami išvengti tokių priemonių laivai dažnai 
keičia tapatybę, kad galėtų plaukioti su tokių valstybių vėliavomis, kurios negali arba nenori 
laikytis atitinkamų taisyklių. Pirmasis bandymas neleisti keisti vėliavų buvo 1993 m. priimtas 
FAO priemonių įgyvendinimo susitarimas, kuris įsigaliojo 2003 m. Iš pradžių buvo siekiama 
plataus užmojo tikslo susitarti dėl konvencijos, pagal kurią būtų reikalaujama, kad vėliavos 
valstybės vykdytų savo teisinius įsipareigojimus, bet buvo priimtas tik paprastas susitarimas, 
pagal kurį valstybės pasižada vykdyti tokius įsipareigojimus ir keistis savo atviroje jūroje 
galinčių žvejoti ilgesnių kaip 24 metrų ilgio laivų sąrašais. 2011 m. kovo mėn. šį susitarimą 
buvo ratifikavusios tik 39 šalys. 

2009 m. FAO ėmėsi dar vieno bandymo spręsti šią problemą, šįkart sukurdama valstybės 
veiklos vertinimo kriterijus ir galimus veiksmus, kurių būtų imtasi prieš laivus, 
plaukiojančius su šių kriterijų neatitinkančių valstybių vėliavomis. Svarbu tai, kad svarstoma 
galimybė, jog valstybės narės veiklą vertintų ne tik ji pati, bet būtų vykdoma ir tam tikra 
tarptautinė ar daugiašalė procedūra (pvz., regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos 
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(RFMO) ar kitos institucijos), atitinkanti Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją. FAO tęsia šią 
procedūrą, kitos techninės konsultacijos numatytos 2011 m. gegužės mėn.

Laivų sąrašo sumanymas atrodo priimtinesnis nei vėliavos valstybės atsakomybės 
susisteminimas. 2007 m. COFI sutarė pradėti diskusijas dėl pasaulinio žvejybos laivų 
registro, kad būtų sukurtas žvejybos laivų, laivų-šaldiklių ir pagalbinių laivų sąrašas, kuriame 
būtų ir jų fizinių charakteristikų, savininkų, licencijų ir kt. duomenys, kiekvienam jų būtų 
priskirtas unikalus identifikacijos numeris, kuris išliktų net ir pakeitus laivo pavadinimą, 
vėliavą, savininką ar kt. Šis sumanymas primena ES žvejybos registrą. 2010 m. FAO 
konsultacijose su ekspertais rekomenduota, kad iš pradžių būtų registruojami didesni kaip 
100 angliškųjų tonų arba ilgesni kaip 24 metrų laivai, o per aštuonerius metus ši bazė būtų 
išplėsta ir apimtų didesnius kaip 10 angliškųjų tonų ar ilgesnius kaip 12 metrų laivus, 
nepriklausomai nuo jų žvejybos vietos. 2011 m. COFI buvo nuspręsta nekurti privalomos 
teisinės priemonės ir palikti savanorišką registraciją. Įprastinis FAO biudžetas turi būti 
naudojamas kuo labiau finansavimui, o tai gali riboti jo įgyvendinimo greitį ir mastą.

Atplaukusius į uostą laivus būtina kontroliuoti ir tikrinti, todėl pagal šį planą vienas iš 
pagrindinių laimėjimų yra derybos dėl privalomo Susitarimo dėl uosto valstybės priemonių. 
Šiuo metu šis susitarimas yra ratifikuojamas, kad galėtų įsigalioti. Iki 2011 m. kovo 17 d. jį 
buvo pasirašiusios 23 valstybės, bet ratifikavusios tik dvi. Šiuo susitarimu turėtų būti 
pagerinta ir ES uostų kontrolės sistema, nes problemos yra gerai žinomos. Dažniausiai dėl 
prastos patikros praktikos minimas Gran Kanarijos las Palmas uostas, bet kad leidžiama 
iškrauti NNN žuvis, buvo pastebėta ir daugelyje kitų ES uostų. Visos valstybės narės turi 
pagerinti savo veiklą. Kadangi tai yra atskiro pranešimo (C. Fraga pranešimo) tema, toliau ji 
šiame dokumente nebus aptariama. 

Dabartinės ES iniciatyvos

Komisija ne kartą yra pareiškusi, kad besivystančioms šalims dažnai reikia finansinės, 
techninės ar kitokios pagalbos, kad jos galėtų vykdyti savo, kaip pakrantės valstybių, 
įsipareigojimus, ypač tokia pagalba reikalinga priežiūros veiklai. Pagal ankstesnę 
žuvininkystės susitarimų programą ES paprastai bandydavo įtikinti trečiąją šalį skirti dalį 
finansavimo žvejybos priežiūrai, bet šie bandymai geriausiu atveju buvo sėkmingi tik iš 
dalies. Pagal naujesnius žuvininkystės partnerystės susitarimus kai kurios šalys įtraukia 
priežiūrą į savo daugiametes sektorių programas.

Tokias pastangas deda pavienės valstybės, bet, atsižvelgiant į NNN laivyno judumą, būtina 
kurti regionines programas. Pirmasis ES finansuojamas regioninės priežiūros planas buvo 
bandomasis projektas Indijos vandenyno pietvakarinėje dalyje, apimantis išskirtines 
ekonomines Komorų, Madagaskaro, Seišelių ir Mauricijaus zonas, kurios 2004–2008 m. buvo 
finansuojamos (3,5 mln. EUR ES lėšų) iš Europos plėtros fondo (EPF).  Po šios programos 
pradėta kita 2010–2014 m. EPF programa, kuri buvo praplėsta įtraukiant Keniją ir Tanzaniją. 
Dar vieną to paties regiono programą, kuri iš pradžių buvo numatyta trejiems metams nuo 
2007 m., bet vėliau pratęsta iki 2011 m. pabaigos, valdo Jūros reikalų ir žuvininkystės 
generalinis direktoratas. Bendra šios programos lėšų suma – 10 mln. EUR. Ji apima Komorų, 
Reunjono, Madagaskaro, Seišelių ir Mauricijaus išskirtines ekonomines zonas. Remiama 
duomenų ir informacijos mainų, mokymų, jūrų ir oro patruliavimo veikla. Įvertinimo ataskaita 
turi būti parengta 2011 m. spalio mėn.
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Subregioninės žvejybos komisijos Vakarų Afrikos srityje (Mauritanijos pietūs iki Sieros 
Leonės, įskaitant Žaliąjį Kyšulį) EPF finansuoja kitą projektą (5 mln. EUR ES lėšų), kad 
sustiprintų Stebėjimo operacijų koordinavimo padalinio (SOCU) institucinius ir kitus 
gebėjimus. Po ilgų atidėliojimų dėl institucinių problemų šis projektas buvo pradėtas tik
2011 m. sausio mėn.

2010–2014 m. Ramiojo vandenyno pietinėje dalyje vykdomas dar vienas EPF projektas 
(4 mln. EUR ES lėšų), kuriuo skatinant regioninę integraciją ir remiant bendrus stebėjimo 
veiksmus siekiama padėti kovoti su NNN žvejyba.

Nusikalstami NNN žvejybos aspektai

Tam tikrą žvejybą, paprastai tą, kurios metu sugaunami didelės vertės laimikiai, iš dalies 
vykdo organizuoti nusikalstami subjektai. Į šią kategoriją patenka paprastųjų tunų žvejyba ir 
žvejyba dreifuojančiais tinklais Viduržemio jūroje, abalonių žvejyba Pietų Afrikoje ir 
patagoninių nototeninių dančių žvejyba. Ne visi tokias žuvis gaudantys asmenys priklauso 
nusikalstamoms grupėms, bet yra žinoma, kad tokios nusikalstamos grupės aktyviai užsiima 
NNN žvejyba, kuri prilygsta nusikaltimui gamtai. 

Vis labiau aiškėja, kad nusikalstamos grupės įsitraukia į veiklą prieš faktinę žvejybą ir po jos 
ir kad NNN žvejybos pramonei pritaikomi ir tokie kitose prekybos srityse išplėtoti metodai, 
kurie paprastai susiję su organizuotu nusikalstamumu (narkotikai, pinigų plovimas, korupcija 
ir kt.). Medžiagų ir atsargų vežimas, pinigų plovimas, mokesčių vengimas, kontrabanda, 
prekyba neteisėtais produktais, prekyba žmonėmis – visa tai dabar pastebima įvairiose 
žvejybos srityse. 

Tokios grupės gali būti santykiškai neglaudžiai susijusios, tad jos skiriasi nuo įprastinių 
organizuotų nusikalstamų grupių. Nepaisant to, paprastai jos yra gana gerai organizuotos, kad 
sukurtų priedangos bendroves naudą gaunantiems NNN žvejyba užsiimančių laivų 
savininkams nuslėpti, vėliavoms keisti pagal poreikį, pinigams plauti per mokesčių rojaus 
šalis ir pan. Norint kovoti su tokia sudėtinga veikla, reikalingas plataus masto tarptautinis 
bendradarbiavimas.

Akivaizdu, kad nors didelę NNN žvejybos dalį vykdo pavieniai žvejai ar laivai, yra daug 
atvejų, kai žvejai ar laivai veikia bendrai ar net susimokę arba kai jie naudojasi nusikalstamų 
grupių teikiama pagalba (finansavimu, atsargų ar kuro papildymu jūroje, migrantų žvejų 
įdarbinimu, iškrovimo ar importo patikros vengimu, priedangos bendrovių naudojimu 
tikriesiems savininkams nuslėpti ir kt.).

Kadangi daugeliu atveju tokia veikla vykdoma ne vienoje valstybėje, aktuali yra Jungtinių 
Tautų konvencija prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą (UNTOC). Pagal šią 
konvenciją „organizuotą nusikalstamą grupę“ gali sudaryti trys ir daugiau asmenų, kurie kartu 
veikia siekdami įvykdyti sunkų nusikaltimą. Ši apibrėžtis labai plati. Pagal UNTOC, vieną iš 
plačiausiai ratifikuotų JT teisės dokumentų, leidžiama tarpvalstybiniu mastu dalyvauti ir 
bendradarbiauti įvairiems teisėsaugos pareigūnams – mokesčių rojaus, pinigų plovimo, 
sukčiavimo muitų srityje, prekybos žmonėmis ir kitų nusikalstamų veikų ekspertams.
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Vyriausybės linkusios vertinti NNN žvejybą visų pirma kaip žuvininkystės apsaugos ir 
valdymo problemą, nepaisydamos kitų paminėtų aspektų. Reikia gerokai daugiau pastangų, 
kad visur, kur tik įmanoma, būtų panaudoti pagrindiniai teisėsaugos ir baudžiamosios teisenos 
procesai. Viena iš organizacijų, kurią būtų galima pasitelkti, yra Interpolas. Taip pat 
reikalinga keitimosi neskelbtina teisine informacija sistema.

Jungtinių Tautų narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuras (UNODC) šių metų 
balandžio mėn. yra numatęs skelbti ataskaitą apie tarptautinio organizuoto nusikalstamumo 
atsiradimą žuvininkystės pramonėje ir apie žuvininkystės pramonės pažeidžiamumą, kurį gali 
sukelti nusikalstami veiksmai. Šioje ataskaitoje bus pateikta daug pavyzdžių iš ES ir kitų 
valstybių, ir manoma, kad ji padės nukreipti tolesnes pastangas, siekiant užkirsti kelią tokioms 
nusikalstamoms veikloms ir su jomis kovoti. 

Kitos iniciatyvos ir sumanymai

Visos minėtos iniciatyvos ir darbo dokumente Nr. 1 aprašyti RFMO veiksmai jau vienaip ar 
kitaip yra įgyvendinami, nepaisant to, kad kai kurie iš jų pradėti visai neseniai. Yra ir kitų 
svarstytinų sumanymų dėl veiksmų, kuriems įgyvendinti reikalingas tarptautinis 
bendradarbiavimas, kurį galėtų skatinti ES.

Keliose, bet ne visose, RFMO buvo atliktas įvertinimas, tačiau nereikalaujama, kad jos 
imtųsi kokių nors veiksmų dėl įvertinimo rekomendacijų. Reikia sukurti mechanizmą, 
pagal kurį būtų privalomi tokie reguliarūs įvertinimai, o RFMO privalėtų įgyvendinti po 
tokių įvertinimų gautas rekomendacijas.
ES savo NNN žvejybos reglamentu turi imtis vadovaujamo vaidmens pasaulyje, bet ji 
turi paskirstyti pakankamai išteklių, kad užtikrintų, jog šio reglamento būtų laikomasi ir 
jo reikalavimai neliktų tik popieriuje. Ji turi greitai pradėti diskusijas su kitomis 
pagrindinėmis rinkos valstybėmis (JAV, Japonija, Kinija), kad užtikrintų, kad ES teisės 
aktais NNN žuvys tiesiog nebūtų nukreiptos į kitas rinkas. 
Galiausiai turi būti suderėta dėl visuotinio mechanizmo, kuriuo būtų draudžiama 
prekyba NNN žuvimis (galbūt Pasaulio prekybos organizacijoje).
 Pasaulinė žuvų išteklių DNR duomenų bazė, pradedant nuo daugiausia NNN 
parduodamos žuvies, turėtų neįkainojamą vertę nustatant žuvų šaltinį ir padėtų vykdyti 
baudžiamąjį persekiojimą.


