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Gerb. Pirmininkai,

pagal pirmiau nurodytą procedūrą Žuvininkystės komiteto buvo paprašyta pateikti nuomonę 
dėl ES ir Jungtinės Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo, kuris laikinai galioja 
nuo 2021 m. sausio 1 d., laukiant, kol bus baigta Parlamento pritarimo procedūra.

Atsižvelgdami į trumpą terminą, per kurį Europos Parlamentas turi priimti poziciją dėl šio itin 
svarbaus susitarimo, Žuvininkystės komiteto koordinatoriai nusprendė pateikti komiteto 
nuomonę laiško forma (Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnio 1 dalies antra pastraipa), kad visas 
jos tekstas būtų pridėtas prie Parlamento rekomendacijos pritarti. Ši nuomonė, kurią parengė 
Žuvininkystės komiteto nuolatinis pranešėjas „Brexit’o“ klausimais Xavier Bellamy, buvo 
pristatyta ir aptarta Žuvininkystės komiteto posėdyje sausio 25 d. ir keliuose koordinatorių 
posėdžiuose. 
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Žuvininkystės komiteto vardu prie šio laiško pridedama jo nuomonė dėl ES ir Jungtinės 
Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo, kurią koordinatoriai, taikydami rašytinę 
procedūrą, priėmė labai didele balsų dauguma 2021 m. vasario 2 d.

Pagarbiai

Pierre Karleskind

Kopija: Teisėkūros koordinavimo skyriui.
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– – atsižvelgdamas į Europos Parlamento 2020 m. birželio 18 d. priimtą rekomendaciją 
dėl derybų dėl naujos partnerystės su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos 
Karalyste (A9-0117/2020), ypač į jos punktus dėl žvejybos,

A. kadangi vos neįvyko pražūtingas nesusitarimo scenarijus ir sudarius susitarimą išvengta 
tiesioginės ir didelės žalos šimtams tūkstančių tiesioginių ir netiesioginių darbo vietų 
Sąjungos žvejybos, akvakultūros ir perdirbimo sektoriuose, daugybei nuo tų sektorių 
priklausomų pakrančių teritorijų ir pakrančių bendruomenių ir darnių jūrinių gyvūnų 
rūšių ir biologinės įvairovės apsaugos taisyklių įgyvendinimui; kadangi susitarimas vis 
tik turi neigiamo poveikio žvejams ir žvejų bendruomenėms ir kai kurie sektoriai ir 
bendruomenės patirs didžiules neigiamas pasekmes;

B. kadangi diskutuojant dėl šio susitarimo žvejybos aspektas nepaprastai svarbus;

Žuvininkystės komitetas:

1. jaučia palengvėjimą, kad sudarytas susitarimas dėl žvejybos, kuris yra neatskiriama 
išsamaus susitarimo dalis ir kuriuo išsaugomos prieigos prie atitinkamų šalių vandenų, 
išteklių ir rinkų galimybės; pripažįsta ES derybų grupės pastangas išsaugoti žvejybos 
veiklą ir tausaus išteklių valdymo principą, pagal kurį jau keletą dešimtmečių ištekliais 
bendrai dalijamasi su Jungtine Karalyste, ir dėkoja grupei už nuolatinį ryžtą remti 
Europos žvejybos sektorių;

2. tačiau apgailestauja dėl to, kad ES laivynai galutinai prarado 25 proc. žvejybos teisių, 
turėtų anksčiau Jungtinės Karalystės vandenyse, vertės; primena, kad šis sumažinimas, 
nors ir mažiau žalingas nei visiškas draudimas žvejoti Jungtinės Karalystės vandenyse, 
vis dėlto yra didelis atitinkamų sektoriaus veiklos vykdytojų, ypač labiausiai nuo šių 
žvejybos plotų priklausomų teritorijų ir bendruomenių, nuostolis;

3. patvirtina, kad yra labai susirūpinęs dėl padėties po 5½ metų pereinamojo laikotarpio, 
po kurio šis 25 proc. teisių praradimas visiškai įsigalios; ragina Komisiją imtis visų 
būtinų garantinių priemonių, kad pasibaigus tam laikotarpiui nebūtų kvestionuojamas su 
Jungtine Karalyste užtikrintas balansas, o ypač kad ši 25 proc. sumažinimo riba niekada 
nebūtų viršyta ir kad abipusė prieiga ir toliau būtų suteikiama; į tai atsižvelgdamas 
reiškia susirūpinimą dėl to, kad Partnerystės tarybai leidžiama iš dalies keisti FISH 1, 2 
ir 3 priedus; reikalauja, kad prieš atliekant bet kokius tokius pakeitimus būtų iš anksto 
konsultuojamasi su Parlamentu; ragina Komisiją paskelbti ir prireikus skubiai imtis visų 
turimų priemonių siekiant užtikrinti, kad būtų nuolat laikomasi šio susitarimo nuostatų;

4. pabrėžia, kad dabar labai svarbu žvejams užtikrinti nuspėjamas ir ilgalaikes sąlygas ir 
matomumą, būtiną jų veiklai valdyti ir reikalingoms investicijoms įgyvendinti, nes daug 
tų investicijų jau ketverius metus sustabdytos dėl derybų laikotarpio sukelto netikrumo;

5. yra ypač susirūpinęs dėl rizikos, susijusios su susitarimo įgyvendinimu pasibaigus 
tikslinimo laikotarpiui, nes vienintelė nuostata dėl prieigos prie vandenų yra ta, kad 
šalys kasmet derasi sąžiningai ir siekdamos užtikrinti abipusiškai priimtiną abiejų šalių 
interesų pusiausvyrą; taip pat primena, kad į su Jungtinės Karalystės vėliava 
plaukiojančius laivus investuotas Europos kapitalas yra svarbus ir kad, atsižvelgiant į 
užimtumo ir ekonominę naudą abiem pusėms, reikia toliau plėtoti ES ir Jungtinės 
Karalystės investicijų į su žvejyba susijusį verslą galimybes; todėl yra susirūpinęs dėl 
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galimų laivų vėliavos apribojimų, reikalavimo, kad visas laimikis arba jo dalis būtų 
iškrauta Jungtinės Karalystės uostuose, ir dėl bet kokios kitos rizikos investicijoms į 
žvejybos sektorių, visų pirma atsižvelgiant į galimą išlygos Nr. 13 („Žvejyba ir 
vanduo“), kurią Jungtinė Karalystė įtraukė į susitarimo SERVIN-2 priedą, poveikį;

6. pabrėžia savo didelį susirūpinimą dėl Jungtinės Karalystės galimybės nukrypti nuo 
Sąjungos reglamentų dėl techninių priemonių ir kitų susijusių Sąjungos aplinkos teisės 
aktų pasekmių; primena, kad susitarimu kiekviena šalis įpareigojama tiksliai pagrįsti, 
kad bet koks pokytis šioje srityje yra nediskriminacinio pobūdžio ir būtinas, 
atsižvelgiant į moksliškai patikrinamus duomenis, siekiant užtikrinti ilgalaikį darnumą 
aplinkos atžvilgiu; ragina Komisiją ypač budriai stebėti, ar laikomasi šių sąlygų, ir 
griežtai reaguoti, jei Jungtinė Karalystė imtųsi diskriminacinių veiksmų;

7. pabrėžia, kad dėl galimų Jungtinės Karalystės ir ES požiūrio į darnumą skirtumų esama 
rinkos iškraipymo rizikos ir kad gali susidaryti nevienodos sąlygos ir kilti ekologinė 
rizika; ragina Komisiją užtikrinti, kad Jungtinė Karalystė nenukryptų nuo ES tikslo 
užtikrinti, kad nebebūtų peržvejojama;

8. ragina Komisiją užtikrinti, kad žvejybos licencijos būtų išduodamos per pagrįstą 
laikotarpį, kad būtų išvengta bet kokios diskriminacijos rizikos užtikrinant prieigą prie 
Jungtinės Karalystės vandenų; mano, kad ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 
prieigos prie 6–12 mylių zonos licencijoms, taisyklių ir procedūrų, taikomų laivams, 
kurie nevykdė veiklos iki 2016 m., paaiškinimui, taip pat galimybei perleisti prieigos 
teises naujam laivui tuo atveju, jei kitas laivas pasitrauktų iš laivyno;

9. išreiškia susirūpinimą dėl skirtingų taisyklių, taikomų teritorijoms, turinčioms specialų 
su Jungtine Karalyste susijusį statusą, visų pirma Karūnos priklausiniams ir užjūrio 
teritorijoms, padarinių; ragina Komisiją ypatingą dėmesį skirti Gernsio Valdos, Džersio 
Valdos ir Meno Salos ypatumams, susijusiems su susitarimo įgyvendinimu, ir ypač 
užtikrinti subalansuotą, tvarų ir ilgalaikį sprendimą dėl prieigos prie šių vandenų, kuris 
būtų lygiavertis Granvilio įlankos susitarimui; apgailestauja dėl to, kad ES kapitalo 
laivynas ir mišraus kapitalo laivynas, vykdantys veiklą Jungtinės Karalystės užjūrio 
teritorijose, pvz., Folklando salų (Islas Malvinas) vandenyse, eksportuodami savo 
laimikį į Sąjungą turės mokėti muitus, ir primygtinai ragina Komisiją ir Tarybą įvertinti 
visas galimybes užtikrinti lengvatinę prieigą prie ES žuvininkystės rinkų, atitinkančią 
Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės susitarime numatytas sąlygas;

10. išreiškia susirūpinimą dėl galbūt svarbių būsimų ES žvejybos galimybių apribojimų 
rizikos ir poveikio, visų pirma mišriosios žvejybos atveju, ypač atsižvelgiant į nuostatas, 
taikomas nekvotinėms rūšims;

11. ragina išlaikyti paprastą šalių ir gamintojų organizacijų kvotų mainų mechanizmą;

12. atkreipia dėmesį į tai, kad sudarius susitarimą ES žvejybos sektorius patirs didelių 
ekonominių nuostolių; todėl mano, kad „Brexit’o“ koregavimo rezerve numatyta 
kompensacija pirmiausia turi būti proporcinga sektoriaus ir žvejų bendruomenių 
patiriamai žalai, atsižvelgiant į visas tiesiogines ir netiesiogines susitarimo pasekmes;

13. pabrėžia, kad laikinai taikomas susitarimas jau sukėlė konfliktų ir apgailestautinos 
painiavos, papildomų išlaidų ir finansinių nuostolių žvejams, ypač tiems, kurie vykdė 
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veiklą Karūnos priklausinių vandenyse, taip pat susilpnino tiekimo grandines ir 
mažmenininkus; pabrėžia, kad reikia įtraukti šio sektoriaus suinteresuotuosius subjektus 
į šio susitarimo įgyvendinimą ir būsimus jo vertinimus, siekiant, kad būtų pranešama 
apie sunkumus, kurių gali iškilti, ir kad jie būtų įveikti;

14. palankiai vertina tai, kad konsultacijų mechanizmas, pasitelkiant specializuotą Žvejybos 
komitetą, suteikia galimybę stebėti šio susitarimo įgyvendinimą, ir ragina sparčiai 
įsteigti šį komitetą, kai tik bus pateikta išsamios informacijos apie jo vaidmenį ir sudėtį; 
pažymi, kad Europos Parlamentas turi būti įtrauktas į šio organo veiklą ir reguliariai 
informuojamas apie jo atliktus susitarimo vertinimus; tvirtai ragina Komisiją reguliariai 
teikti ataskaitas Žvejybos komitetui apie susitarimo įgyvendinimą, įskaitant kasmetinių 
derybų dėl žvejybos galimybių ir prieigos prie vandenų raidą;

15. nepaisant šių neaiškumų, susitarime iš esmės išsaugoma palanki žvejybai sistema; todėl 
Žuvininkystės komitetas ragina atsakingus Užsienio reikalų komitetą ir Tarptautinės 
prekybos komitetą rekomenduoti patvirtinti Europos Sąjungos ir Jungtinės Didžiosios 
Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą.


