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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja remiasi pranešimu per televiziją apie Ganos vandenyse žvejojančius 
Kinijos laivus, kuriuose nesilaikoma tausiosios žvejybos veiklos, mažiausio svorio ir žuvų 
rūšių apsaugos reikalavimų, pažymėdama, kad tinklais sugauti tunai ir jūrų liežuviai vėliau 
parduodami Europoje kaip teisėtai sugautos žuvys. Ji nurodo, kad šis kiekis siekia apie 400 
tonų per metus, pabrėždama, kad Gana negali užtikrinti tinkamo patruliavimo savo 
vandenyse. Ji mano, kad ES turėtų imtis priemonių, kad būtų išvengta šios neteisėtos žvejybos 
veiklos, tvirtindama, kad Europa turi būti suinteresuota skatinti tausiąją žvejybą ir importuoti 
tik atitinkamą teisėtai sugautų žuvų kiekį. Peticijos pateikėja siekia, kad būtų atliktas tyrimas 
ir imtasi įvairių priemonių, įskaitant informavimą apie padėtį, su kuria susiduria Ganos 
vyriausybė, ir jos patikrinimą, įtraukiant šį klausimą į dvišales derybas su Kinija, kad taip 
būtų nutraukta dabartinė žvejybos praktika ir nustatyti apribojimai tokių neteisėtai sugautų 
žuvų atitinkamo kiekio importui į ES.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. gegužės 12 d.. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. sausio 13 d.

„Komisija kovą su neteisėta žvejyba laiko vienu iš savo prioritetų. Šiuo tikslu 2010 m. sausio 
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1 d. įsigaliojo 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/20081, nustatantis 
Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir 
nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti (NNN žvejybos reglamentas). 
Ši priemonė taikoma visiems jūrų žuvininkystės produktams, jeigu prekyba ar žvejyba 
susijusi su Europos Sąjunga arba ją vykdo ES piliečiai.

Komisija norėtų pateikti šias pastabas dėl peticijos pateikėjos iškeltų klausimų:
i. NNN žvejybos reglamento 2 straipsnio 2 dalies a punkte „neteisėta žvejyba“ 

apibrėžiama kaip žvejybos veikla, kurią nacionaliniai arba užsienio žvejybos laivai 
valstybės jurisdikcijai priklausančiuose jūrų vandenyse vykdo neturėdami tos 
valstybės leidimo arba pažeisdami jos įstatymus ir teisės aktus. NNN žvejybos 
reglamento 3 straipsnio 1 dalies a punkte apibrėžiami, žvejybos laivai, vykdantys 
NNN žvejybą, kaip, inter alia, žvejybos laivai, kurie žvejoja neturėdami galiojančios 
licencijos arba leidimo, išduoto vėliavos valstybės.

ii. NNN žvejybos reglamento 12 straipsnyje nustatyta, kad NNN žvejybos būdu gautų 
žuvininkystės produktų importas į ES yra draudžiamas. Kad šis draudimas būtų 
veiksmingas, žuvininkystės produktai į ES importuojami tik pateikiant sugautų žuvų 
kiekio sertifikatą. Šiuo sertifikatu žvejybą vykdančių laivų vėliavos valstybės 
kompetentingos institucijos patvirtina, kad atitinkami kiekiai žuvų buvo sugauta pagal 
galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus bei tarptautines išsaugojimo ir valdymo 
priemones. 

Komisija toliau nagrinės šį klausimą, siekdama išsiaiškinti faktines aplinkybes, kad galėtų 
pradėti ir koordinuoti tyrimus ES lygmeniu: 

a. Pagal savitarpio pagalbos sistemą, nustatytą Reglamentu (EB) Nr. 1010/2009, 
Komisija gali pavesti valstybėms narėms tirti prekybos srautus ir atitinkamų laivų 
veiklą. Šiomis aplinkybėmis valstybės narės gali prašyti vėliavos valstybės pateikti 
visus atitinkamus paaiškinimus, susijusius su sąlygomis, pagal kurias jos laivai vykdo 
veiklą Ganos išskirtinėje ekonominėje zonoje. 

b. Tada valstybės narės turi pranešti Komisijai savo tyrimų rezultatus.
c. Galiausiai, jeigu nustatoma, kad tam tikri žvejybos laivai užsiima NNN žvejyba, jie 

gali būti įtraukiami į ES NNN laivų sąrašą. Žvejybos laivams, įtrauktiems į ES NNN 
laivų sąrašą, neleidžiama prekiauti žuvininkystės produktais ES. 

Išvados
Jei peticijos pateikėja turės papildomos išsamios informacijos apie tai, kad pažeidžiami ES 
teisės aktai, Komisija galės atlikti tolesnį šios peticijos tyrimą. 
Kaip ir kitų šalių atveju, pranešus, kad užsienio laivai, kaip įtariama, žvejoja jose neteisėtai, 
Komisija apsvarstys galimybę prašyti Ganos pateikti patikimą informaciją, kurią būtų galima 
panaudoti tyrimams ir tolesniems veiksmams, kaip jau minėta pirmiau.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas (REV), gautas 2012 m. gegužės 30 d.

                                               
1 OL L 286, 2008 10 29, p 1.
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Komisija norėtų pirmąjį atsakymą papildyti nauja informacija apie tikrąjį NNN reglamento 
įgyvendinimą.

NNN reglamente siekiama užkirsti kelią tam, kad NNN produktai būtų parduodami ES, taigi 
siekiama, jog nelegalūs operatoriai negautų pelno. To siekiama gerinant vėliavos valstybės, 
pakrantės valstybės ir perdirbimo bei prekybos valstybių bendradarbiavimą, taigi užtikrinant 
visos į ES importuojamos žuvies atsekamumą.

Pagal šią sistemą reikalaujama, kad visi žuvininkystės produktai į ES būtų importuojami tik 
pateikiant šio sugautų žuvų kiekio sertifikatą, kurį patvirtino laivo, vykdžiusio žvejybą, 
vėliavos valstybės valdžios institucija. Šiuo sertifikatu laivų vėliavos valstybės 
kompetentingos institucijos patvirtina, kad atitinkami kiekiai žuvų buvo sugauti pagal 
galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus bei tarptautines išsaugojimo ir valdymo priemones. 
Produktų, prie kurių nepridėtas sugautų žuvų kiekio sertifikatas, importuoti į ES neleidžiama. 
ES valstybių narių kompetentingos institucijos atsako už ES sugautų žuvų eksporto ir 
žuvininkystės produktų importo kontrolę.

Siekdamos užtikrinti, kad žuvininkystės produktai, gauti dėl neteisėtos veiklos, nepatektų į 
ES, Komisija ir valstybės narės nuo 2010 m. sausio mėnesio naudoja daugiau NNN 
reglamente numatytų priemonių, pavyzdžiui, savitarpio pagalbos sistemą, keitimąsi 
informacija, valstybių narių bendradarbiavimą ir rizikos valdymą, taip pat vėliavos valstybių 
išduotų sugautų žuvų kiekio sertifikatų tikrinimą.

Šiuo metu 90 vėliavos valstybių pateikė pranešimus savo valdžios institucijoms, taigi pagal 
NNN reglamentą gali eksportuoti žuvininkystės produktus į ES. Dar 15 vėliavos valstybių 
teigia, kad jos pranešimų teikti neturi, nes jos neprekiauja su ES arba neturi laivų, kurie 
žvejotų jūroje.

NNN reglamente taip pat numatyta galimybė žvejybos laivus, įskaitant ES laivus, jeigu 
vėliavos valstybės jiems neskiria sankcijų už nelegalią veiklą, įtraukti į juodąjį sąrašą. 

Per pastaruosius dvejus metus Komisija gavo nemažai konkrečios informacijos, ypač iš 
pilietinės visuomenės organizacijų, apie nelegalias žvejybos operacijas visuose pasaulio 
vandenyse. Taigi Komisija kartu su vėliavos valstybėmis ir pakrančių valstybėmis dalyvavo 
nemažai tyrimų ir dėl trečiųjų šalių, ir dėl ES laivų. Iki šiol tam tikrais atvejais šie tyrimai 
lėmė, jog pakrančių ir vėliavos valstybės ėmėsi veiksmų prieš jų vandenyse žvejojančius 
laivus, pavyzdžiui, atėmė jų licencijas arba skyrė dideles baudas.

Be to, NNN reglamente leidžiama sudaryti valstybių, kurios neprisiima atsakomybės, kaip 
vėliavos, uosto, pakrantės ar rinkos valstybės, ir atsisako bendradarbiauti kovojant su NNN 
žvejyba, sąrašą, tai reiškia, kad jos daugiau negalės prekiauti žuvimi ES. 

Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad Komisija, norėdama įvertinti, ar vyksta NNN žvejybos 
veikla, nuvyko į nemažai trečiųjų šalių. Komisija su šiomis trečiosiomis šalimis vykdo 
administracinį bendradarbiavimą žuvininkystės valdymo srityje. Be to, nuo 2010 m. Komisija 
vykdė techninės pagalbos programą besivystančioms šalims; pagal šią programą išorės 
konsultantai padėjo minėtosioms šalims suprasti ES NNN reglamento principus ir įvertinti 
savo sistemas.
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Politiniu požiūriu 2011 m. daug daugiau dėmesio buvo skiriama NNN reglamento 
įgyvendinimui, ypač dėl to, kad 2011 m. liepos mėnesį vyko ES generalinių direktorių, 
atsakingų už žuvininkystę, posėdis, per kurį buvo aptariama, kaip veiksmingiau ir efektyviau 
kovoti su NNN, taip pat buvo patvirtintas Europos Parlamento I. Lövin pranešimas „Kova su 
neteisėta žvejyba pasauliniu mastu. ES vaidmuo“, kuriame buvo skatinama visiškai 
įgyvendinti ES NNN reglamentą.

Už ES ribų svarbus įvykis buvo JAV vyriausybės ir ES Komisijos 2011 m. rugsėjo mėnesį 
pasirašyta bendra deklaracija dėl tvirtesnio bendradarbiavimo kovojant su NNN žuvininkyste.
Komisija mano, kad labai svarbu nelegalios ekonominės veiklos vykdytojams duoti žinią, jog 
dėl tvirtesnio tarptautinio bendradarbiavimo jiems bus sudėtingiau gauti naudos iš 
nusikalstamos veiklos.

Tarptautiniu mastu Komisija, dalyvaudama dvišaliuose ir daugiašaliuose susitikimuose, ir 
toliau palaiko ryšius su ES prekybos partnerėmis, o ES siekia paskatinti pagal Regioninę 
žuvininkystės valdymo organizaciją (RFMO) priimti priemones, skirtas kovai su NNN 
žuvininkyste, įskaitant taikyti sugautų žuvų kiekių dokumentavimo sistemas.

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/index_en.htm

Šiuo konkrečiu, peticijoje nurodytu, atveju pateikta informacija yra susijusi su veikla, vykdyta 
prieš įsigaliojant NNN reglamentui. Buvo paaiškinta, kad NNN reglamentas gali būti 
taikomas tik tiems neteisėtiems veiksmams, kurie buvo įvykdyti po 2010 m. sausio 1 d. Taigi, 
Komisija neturi įgaliojimų tirti įtarimų ar imtis veiksmų dėl tos neteisėtos žvejybos veiklos, 
kuri buvo vykdoma iki 2010 m. sausio 1 d.

Vis dėlto, Komisija artimai bendradarbiauja su daugeliu Vakarų Afrikos valstybių valdžios 
institucijų ir šioje srityje veikiančių NVO. Dėl šių artimų ryšių ir turėdamos pagrįstus 
įrodymus Komisijos tarnybos dalyvauja vėliavos valstybių vykdomuose tyrimuose dėl laivų, 
kurie, kaip įtariama, vykdė NNN veiklą. NNN reglamento 25–30 straipsniuose išdėstytos 
procedūros, kurios taikomos, jeigu įtariama, kad buvo vykdoma NNN žvejybos veikla. 


