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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl įpareigojimo iškrauti laimikį pagal Reglamento dėl bendros žuvininkystės politikos 
15 straipsnį tikslų pasiekimo 
(2019/2177(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos1,

– atsižvelgdamas į 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
2019/1241 dėl žuvininkystės išteklių išsaugojimo ir jūrų ekosistemų apsaugos taikant 
technines priemones2,

– atsižvelgdamas į 2019 m. birželio 7 d. Komisijos komunikatą dėl bendros žuvininkystės 
politikos padėties ir konsultacijų dėl 2020 m. žvejybos galimybių (COM(2019)0274),

– atsižvelgdamas į Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (EFCA) ataskaitas, kuriose 
vertinama, kaip laikomasi įpareigojimo iškrauti laimikį Šiaurės jūroje (2016–2017 m.), 
šiaurės vakarų vandenyse (2016–2017 m.) ir atlantinių skumbrių atveju Šiaurės jūroje ir 
šiaurės vakarų vandenyse (2015–2017 m.),

– atsižvelgdamas į Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto (STECF) 
plenarinių posėdžių ataskaitas (PLEN 20–01, 19–01, 18–01 ir 17–01),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A9-0000/2020),

A. kadangi išmetimas į jūrą yra įprasta žvejybos praktika, kai nepageidaujamas laimikis – 
tiek negyvas, tiek gyvas – grąžinamas į jūrą dėl per mažo dydžio žuvų, galimybių 
parduoti priežasčių, kvotų neturėjimo ar laimikio sudėties taisyklių;

B. kadangi nepageidaujamas laimikis ir išmetimas į jūrą yra didelis gamtos išteklių 
švaistymas ir daro neigiamą poveikį tausiam žuvų išteklių bei jūrų ekosistemų 
naudojimui ir finansiniam žvejybos perspektyvumui;

C. kadangi į jūrą išmetama apie 23 % viso pasaulinio laimikio; kadangi kaip niekad didelis 
į jūrą išmetamų žuvų kiekis kai kurių tipų ES žvejybos atvejais kelia didelę problemą, 
susijusią su ilgalaikiu ES žvejybos darnumu, ir kenkia Sąjungos žvejybos politikos 
patikimumui;

D. kadangi 2010 m. ES įvestas draudimas atsirinkti geriausias žuvis (išmesti į jūrą 
tinkamas parduoti žuvis) yra prastai įgyvendintas;

1 OL L 354, 2013 12 28, p. 22.
2 OL L 198, 2019 7 25, p. 105.
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E. kadangi 2013 m. reformuotoje bendroje žuvininkystės politikoje (BŽP) nustatytas 
Sąjungos tikslas palaipsniui užtikrinti, kad žuvys nebebūtų išmetamos į jūrą, kuo labiau 
vengiant nepageidaujamo laimikio ir jį mažinant, taip pat užtikrinant, kad laimikis būtų 
iškraunamas;

F. kadangi dėl įpareigojimo iškrauti laimikį, kuris buvo palaipsniui įvestas per ketverių 
metų laikotarpį (2015–2019 m.), privaloma iškrauti ir iš taikomų kvotų išskaičiuoti visą 
ES vandenyse arba tarptautiniuose vandenyse ES laivais sužvejotą reguliuojamų rūšių 
žuvų kiekį ir draudžiama naudoti neverslinio dydžio žuvis tiesioginiam žmonių 
vartojimui;

G. kadangi įpareigojimas iškrauti laimikį nėra visiškas išmetimo į jūrą draudimas, nes jis 
taikomas tik reguliuojamoms rūšims (kurioms nustatytas bendras leidžiamas sužvejoti 
kiekis (BLSK), kurių žvejybos pastangos reguliuojamos ir kurių mažiausias dydis yra 
nustatytas) ir apima išimtis dėl didelio išgyvenamumo ir iki 5 % de minimis tais 
atvejais, kai padidinti žvejybos selektyvumą yra sudėtinga arba kai tvarkant 
nepageidaujamą laimikį patiriama neproporcingų išlaidų;

H. kadangi kelios trečiosios valstybės ir autonominės teritorijos, įskaitant Kanadą, Farerų 
salas, Norvegiją, Islandiją, Čilę ir Naująją Zelandiją, nustatė skirtingos apimties 
draudimus išmesti žuvis į jūrą;

1. patvirtina bendrą ES tikslą užtikrinti tausų žuvų išteklių naudojimą ir jūrų ekosistemų 
apsaugą; pabrėžia, kad į jūrą išmetamų žuvų kiekio mažinimas ir kuo didesnis 
nepageidaujamo laimikio sumažinimas yra viešosios politikos prioritetas, suformuluotas 
atsižvelgiant į susirūpinimą dėl atsakomybės, gamtos išteklių išsaugojimo ir švaistymo, 
taip pat į poreikį moksliniais tikslais visapusiškai atsižvelgti į visas mirtingumo dėl 
žvejybos priežastis;

2. pripažįsta, kad įpareigojimo iškrauti laimikį įvedimas yra didelis ES žvejybos valdymo 
pokytis – tai perėjimas nuo iškraunamo kiekio registravimo prie sistemos, kurioje 
registruojamas visas laimikis, ir jis neišvengiamai turi įvairių trumpalaikių ir ilgalaikių 
ekologinių ir ekonominių padarinių;

3. atkreipia dėmesį į pažangą, padarytą suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimo srityje, 
ir veiksmus, kurių imtasi siekiant pagerinti žvejybos selektyvumą; vis dėlto pažymi, kad 
apskritai įpareigojimo iškrauti visas sužvejotas žuvis įgyvendinimas tebėra menkas ir 
kad į jūrą išmetama maždaug tiek pat žuvų, kiek buvo išmetama prieš pradedant taikyti 
įpareigojimą iškrauti visas sužvejotas žuvis;

4. pažymi, kad įpareigojimas iškrauti laimikį kelia susirūpinimą žvejybos sektoriui, ypač 
mišriosios žvejybos atveju, nes ją vykdant gali būti sužvejota žvejybą stabdančių rūšių 
žuvų ir gali tekti pirma laiko nutraukti žvejybą; palankiai vertina priemones, kurių iki 
šiol imtasi – kvotų mainus ir priegaudos rūšių kvotų fondus, ir primygtinai tvirtina, kad 
reikia toliau plėtoti veiksmingus priegaudos mažinimo planus, siekiant atkurti 
pažeidžiamus išteklius;

5. pabrėžia, kad galima naudoti reglamente numatytas išimtis (didelio išgyvenamumo ir de 
minimis), siekiant palengvinti įgyvendinimą ir užkirsti kelią galimiems žvejybos 
stabdymo atvejams; primena, kad reikia teikti patikimus ir tikslius įrodymus ir 



PR\1216357LT.docx 5/6 PE659.055v01-00

LT

duomenis, ir rekomenduoja supaprastinti išimčių darymo procesą, įskaitant geresnį 
duomenų rinkimą;

6. primena, kad įpareigojimas iškrauti visą laimikį yra ne tikslas pats savaime, o priemonė, 
kuria skatinama tobulinti žvejybą ir veiklos elgseną, skatinti kurti ir naudoti 
selektyvesnės žvejybos įrankius, siekiant kuo labiau sumažinti nepageidaujamą laimikį, 
ir tobulinti laimikio dokumentavimą, kad būtų geriau žinomi ir moksliškai vertinami 
žuvų ištekliai; pripažįsta, kad šiam galutiniam tikslui pasiekti reikia laiko ir pakankamai 
žinių, tačiau reikia dėti daugiau pastangų, kad būtų skatinamas bendras to tikslo 
supratimas ir kad įpareigojimas iškrauti visą laimikį būtų visapusiškai naudojamas kaip 
priemonė jam pasiekti;

7. pažymi, kad žuvų išmetimo į jūrą mastas labai skiriasi priklausomai nuo žvejybos tipo ir 
jūrų baseinų, todėl manytina, kad požiūris „viena taisyklė tinka visiems“ gali nebūti 
optimali strategija siekiant paskatinti žvejus vykdyti selektyvesnę žvejybą; ragina 
Komisiją nustatyti pagrindinius trūkumus ir pasiūlyti kiekvienam jūros baseinui ir 
konkretaus tipo žvejybai pritaikytus sprendimus;

8. primena, kad dabartinė teisinė sistema yra teisinis pagrindas valstybėms narėms aktyviai 
bendradarbiauti siekiant lanksčiau nustatyti selektyviosios žvejybos taisykles ir taikyti 
moksliškai pagrįstas poveikio švelninimo priemones; ragina valstybes nares stiprinti 
savo bendradarbiavimą taikant regioninį požiūrį, be kita ko, įtraukiant atitinkamus 
suinteresuotuosius subjektus ir patariamąsias tarybas, ir šiuo tikslu pasinaudoti joms 
prieinamomis subsidijomis; pakartoja, kad įgyvendinant įpareigojimą iškrauti laimikį 
reikia užtikrinti vienodas sąlygas;

9. palankiai vertina naujausių mokslinių tyrimų (pvz., „DiscardLess“, MINOUW ir LIFE 
iSEAS), susijusių su naujoviškų žvejybos įrankių selektyvumu, vengimo strategijomis ir 
laivų modifikacijomis siekiant laive tvarkyti nepageidaujamą laimikį, rezultatus;

10. pabrėžia, kad veiksmingos žvejybos valdymo sistemos, įskaitant gebėjimą panaudoti 
visus elementus siekiant tinkamai įgyvendinti įpareigojimą iškrauti laimikį ir BŽP 
tikslus, turi būti grindžiamos tiksliais ir patikimais laimikių dokumentais ir moksliniais 
duomenimis; ragina Komisiją ir valstybes nares dėti daugiau pastangų, kad prireikus 
būtų visapusiškai įgyvendinti taikytini ES teisės aktai, ir imtis tolesnių veiksmų siekiant 
užtikrinti visapusišką dokumentavimą ir duomenų rinkimą;

11. yra susirūpinęs dėl to, kad trūksta tinkamos įpareigojimo iškrauti laimikį kontrolės ir jo 
laikymosi, ir pabrėžia neigiamą to poveikį darnumui; ragina geriau išnaudoti naujas 
technologijas ir skaitmeninius sprendimus ir stiprinti žvejybos sektoriaus ir valstybių 
narių valdžios institucijų bendradarbiavimą, kad būtų sparčiai pagerinta kontrolė;

12. pabrėžia, kad selektyvumo gerinimas turi būti svarbus prioritetas, tačiau, norint 
įgyvendinti įpareigojimą iškrauti laimikį, reikia laikytis tarpsektorinio požiūrio ir 
sukurti aiškias paskatas, kad būtų skatinama geriausia poveikio mažinimo praktika; 
rekomenduoja šias papildomas priemones ir valdymo priemones:

a. naudoti kvotomis grindžiamas priemones: kvotas skirstyti atsižvelgiant į 
numatomą laimikio sudėtį, toliau naudotis koregavimo priemonėmis keičiantis 
kvotomis su kitomis valstybėmis narėmis ir paskirstyti numatomą į jūrą išmetamų 
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žuvų kiekį žvejams, kurie nusprendžia naudoti selektyvesnės žvejybos įrankius;

b. įgyvendinti tam tikrą jūrų teritorijų planavimo metodą, kad būtų išvengta žuvų 
išmetimo į jūrą, nukreipiant žvejus į rajonus, kuriuose mažiau tikėtina, kad bus 
neverslinio dydžio žuvų;

c. suteikti daugiau lankstumo, kad žvejai galėtų pasirinkti žvejybos įrankius ir kartu 
prisiimti didesnę atsakomybę už dokumentavimą (išsamus laimikio 
dokumentavimas);

d. sukurti lanksčius naujų selektyvios žvejybos įrankių tipų patvirtinimo 
mechanizmus, kad suinteresuotieji subjektai būtų skatinami teikti paraiškas dėl 
bandomųjų projektų ir juos vykdyti;

e. suteikti išimtinę prieigą prie žvejybos vietų arba laikotarpių, siekiant skatinti 
selektyvumą;

f. priimti nepageidaujamo laimikio naudojimo ne žmonių vartojimui strategijas;

g. parengti nepageidaujamo laimikio planą ir (arba) regioninius priegaudos planus, 
įtraukiant valstybes nares ir žvejybos sektorių, remiant Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondui;

h. naudoti ir plėtoti dirbtinio intelekto priemones, siekiant pagerinti selektyvumą ir 
kontrolę;

13. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.


