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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Menkių padėtis Baltijos jūroje yra rimta. Nors pastaraisiais metais ir buvo sumažintos 
žvejybos kvotos, kai kurios menkių išteklių dalys priartėjo prie biologiniu požiūriu kritinės 
ribos. Tai didelė grėsmė unikaliai ir itin jautriai Baltijos jūros vandens aplinkai.

Mes visi privalome užtikrinti, kad menkes Baltijos jūroje būtų galima žvejoti ir ateityje. 
Esami reglamentai yra žingsnis teisinga kryptimi, bet jie nepadės, jeigu jų nebus laikomasi. 
Kad ir kokios įvairios ir sudėtingos būtų grėsmės menkėms Baltijos jūroje, didžiausia grėsmė 
yra neteisėta žvejyba. Tarptautinė jūrų tyrinėjimo taryba (ICES) mano, kad neteisėta menkių 
žvejyba sudaro 35-45 proc. rytinės dalies menkių iškrovimų. Todėl pats svarbiausias būdas 
apsaugoti menkių išteklius yra ne įvesti naujas menkių žvejybos taisykles, o užtikrinti, kad 
būtų laikomasi esamų teisės aktų; šiai sričiai reikia suteikti pirmenybę.

Atsakomybė užtikrinti, kad būtų laikomasi šio reglamento, tenka valstybėms narėms. Šiuo 
metu akivaizdžiai esama didelių šios atsakomybės įgyvendinimo trūkumų. Ši padėtis daro 
žalą ir menkių ištekliams, ir Baltijos jūros aplinkai. Kadangi Bendrija pati negali nei 
kontroliuoti žvejybos, nei taikyti nuobaudų už neteisėtą žvejybą, jos pastangos turi būti 
sutelktos į būdus priversti valstybes nares užtikrinti šio reglamento laikymąsi.

Ir aplinkosaugos požiūriu, ir kalbant apie galimybę žvejoti menkes ateityje, svarbu išsaugoti 
menkių išteklius visoje Baltijos jūroje. Tai, kad šiuo metu menkių ištekliai administraciniu 
būdu suskirstyti į rytų ir vakarų valdymo rajonus, trukdo kontroliuoti, lemia didesnę neteisėtą 
žvejybą ir iškreipia mokslinius duomenis. Kadangi abiejų valdymo rajonų ištekliai 
tarpusavyje sąveikauja ir siekiant užkirsti kelią neteisėtai žvejybai bei supaprastinti kontrolę, 
šį suskirstymą reikėtų panaikinti ir valdyti išteklius bendrai.

Menkių ištekliams poveikį daro ir tai, kad iškraunama per daug jaunų menkių, kurios neršė tik 
vieną kartą arba dar neneršė. Tiesioginis padarinys – mažas išteklių didėjimas, ištekliams 
sunkiau atsinaujinti. Taip pat verta pažymėti, kad galutinai iškraunamos žuvies rinkos vertė 
mažesnė, nes iškraunama menkė smarkiai per jauna.

Siekiant užkirsti kelią išnykti menkių ištekliams Baltijos jūroje, reikia išlaikyti griežtą kvotų 
paskirstymą. Turi būti įmanoma be apribojimų laikytis metinių mokslinių įvertinimų, dėl 
kurių sprendimus priima Taryba. Pagrindiniai motyvai – aplinka ir ilgalaikis požiūris, o ne 
trumpalaikiai socialiniai ir politiniai tikslai.

Apskritai, siekiant valdyti aplinką ir menkių žvejybą Baltijos jūroje, reikia naujos 
žuvininkystės politikos, kuri priverstų visos Sąjungos žvejus patiems jaustis atsakingais ir 
prisiimti atsakomybę už išteklių išlikimą. Sistema, kurią taikant pavyko veiksmingai 
apsaugoti žuvų išteklius ir sudaryti žvejams galimybių toliau užsidirbti pragyvenimui, yra 
ITQ (individualiai perduodamos kvotos). Pagal ITQ suteikiamos individualios teisės žvejoti 
duodant žvejams individualias kvotas kiekvienai rūšiai, žvejybos plotui ir metams. Iš pradžių 
visą kvotą nustato reikiama institucija, pvz., Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos 
komitetas (ŽMTEK), o toliau ji nustatoma pagal pačių žvejų organizacijų pasiūlymus.
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ITQ skatina žvejus nesugauti per daug žuvies, kadangi tai daro tiesioginį neigiamą ilgalaikį 
poveikį. Žvejai tiesiogiai suinteresuoti laikytis taisyklių, stebėti, ar nevyksta neteisėta žvejyba, 
su ja kovoti ir saugoti neršimo vietas. Kadangi ITQ galima parduoti, kiekvienam žvejui esama 
realios galimybės nustoti verstis šia profesija ir imtis naujos veiklos. ITQ buvo naudojama 
Naujojoje Zelandijoje, Aliaskoje, Islandijoje, ja buvo pasiekta gerų rezultatų.

Menkių žvejyba Baltijos jūroje galėtų būti panaudota kaip bandomasis ITQ projektas Europos 
Sąjungoje. Tai ribotas žvejybos plotas, kuriame yra dveji menkių ištekliai, bet pakankamai 
trumpi atstumai žvejams judėti tarp žvejybos plotų ir išteklių.

Apibendrindamas nuomonės referentas teikia šiuos pasiūlymus:

1. panaikinti suskirstymą į rytų ir vakarų valdymo rajonus ir valdyti išteklius bendrai ne 
tik dėl to, kad abu ištekliai tarpusavyje sąveikauja, bet ir siekiant suprastinti kontrolę ir 
užkirsti kelią neteisėtai žvejybai;

2. įvesti griežtus reikalavimus valstybių narių kontrolei, nuobaudas už neteisėtą menkių 
žvejybą ir pavesti Komisijai įvardyti ir paskelbti valstybių, kuriose šiuo atžvilgiu esama 
trūkumų, sąrašą;

3. padidinti minimalų leidžiamą iškrauti menkių dydį iki 40 cm suteikiant menkėms 
daugiau galimybių veistis ir didinti išteklius;

4. leisti mokslininkams nustatyti menkių kvotų dydį ir neleisti valstybėms narėms 
nustatant kvotas nepaisyti aplinkosaugos aspektų;

5. vertindama Komisija turėtų ištirti galimybes įvesti ITQ menkių žvejybai Baltijos 
jūroje ir taip labiau skatinti individualius žvejus išsaugoti išteklius.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
3a konstatuojamoji dalis (nauja)

(3a) Abu, rytų ir vakarų, menkių išteklius 
Baltijos jūroje žvejoja tie patys žvejybos 
laivai, ir būtina, kad daugiametis menkių 

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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išteklių valdymo planas būtų taikomas 
abiems ištekliams vienu metu, nors ištekliai 
tam tikrais aspektais skiriasi.

Pagrindimas

Žvejybos laivai ir menkės juda tarp rytinės ir vakarinės Baltijos jūros dalių. Ir aplinkosaugos 
požiūriu, ir kalbant apie galimybę žvejoti menkes ateityje, svarbu išsaugoti menkių išteklius 
visoje Baltijos jūroje.

Pakeitimas 2
4a konstatuojamoji dalis (nauja)

(4a) Didžiausia grėsmė menkių ištekliams 
Baltijos jūroje yra neteisėta žvejyba, kurią 
skatina nepakankama žvejybos kontrolė ir 
vengimas kelti baudžiamąsias bylas už 
dabartinių reglamentų nesilaikymą.

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti menkių išteklius Baltijos jūroje nebūtina įvesti naujų taisyklių; reikia 
priversti laikytis esamų teisės aktų.

Pakeitimas 3
1 straipsnis

Šiuo reglamentu nustatomas tokių menkių 
išteklių (toliau − atitinkami menkių ištekliai) 
ir žvejybos būdų, kuriais žvejojami tie 
ištekliai, daugiametis planas:

Šiuo reglamentu nustatomas tokių menkių 
išteklių (toliau − atitinkami menkių ištekliai) 
ir žvejybos būdų, kuriais žvejojami tie 
ištekliai, daugiametis planas:

a) 22, 23 ir 24 pakvadračiuose paplitusios 
menkės;

22−32 pakvadračiuose paplitusios menkės.

b) 25−32 pakvadračiuose paplitusios 
menkės.

Pagrindimas

Reikėtų panaikinti suskirstymą į rytų ir vakarų valdymo rajonus ir valdyti išteklius bendrai ne 
tik dėl to, kad abu ištekliai tarpusavyje sąveikauja, bet ir siekiant sumažinti neteisėtos 
žvejybos mastus suprastinant kontrolę.
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Pakeitimas 4
4 straipsnis

Planu užtikrinamas tvarus atitinkamų 
menkių išteklių naudojimas laipsniškai 
mažinant ir išlaikant išžvejojamą žuvų 
populiacijos dalį lygiuose, ne žemesniuose 
nei: 

Planu užtikrinamas tvarus atitinkamų 
menkių išteklių naudojimas laipsniškai 
mažinant ir išlaikant išžvejojamą žuvų 
populiacijos dalį lygiuose, ne žemesniuose 
nei 0,3 3−7 metų menkių ištekliams 22−32
pakvadračiuose.

1) 0,6 3−6 metų menkių ištekliams 22, 23 ir 
24 pakvadračiuose ir
2) 0,3 4−7 metų menkių ištekliams 25−32 
pakvadračiuose.

Pagrindimas

Reikėtų panaikinti suskirstymą į rytų ir vakarų valdymo rajonus ir valdyti išteklius bendrai ne 
tik dėl to, kad abu ištekliai tarpusavyje sąveikauja, bet ir siekiant sumažinti neteisėtos 
žvejybos mastus suprastinant kontrolę. Bendrai valdant, išžvejojama žuvų populiacijos dalis 
irgi būtų bendra. Kadangi menkių ištekliams Baltijos jūroje iškilusi didelė grėsmė, taisyklės 
turi būti griežtos.

Pakeitimas 5
6 straipsnio 3 dalis

3. Jei dėl 1 dalies taikymo BSLK taptų 
daugiau kaip 15 % mažesnis nei 
praėjusiųjų metų BSLK, Taryba priima 
BSLK, kuris yra 15 % mažesnis nei tų metų 
BSLK.

Išbraukta.

Pagrindimas

Itin svarbu, kad Taryba vadovautųsi esamais mokslininkų patarimais ir nustatant kvotas 
atsižvelgtų į aplinkosaugos aspektus.

Pakeitimas 6
6 straipsnio 4 dalis

4. 3 dalis netaikoma, kai ŽMTEK atliktas 
mokslinis vertinimas rodo, kad išžvejojama 
žuvų populiacijos dalis BSLK taikymo 
metais viršys 1 vertę per metus 3−6 metų 

4. 3 dalis netaikoma, kai ŽMTEK atliktas 
mokslinis vertinimas rodo, kad išžvejojama 
žuvų populiacijos dalis BSLK taikymo 
metais viršys 0,6 vertę per metus 3−7 metų 
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menkių ištekliams 22, 23 ir 24
pakvadračiuose arba 0,6 vertę per metus 
4−7 metų menkių ištekliams 25−32 
pakvadračiuose.

menkių ištekliams 22−32 pakvadračiuose.

Pagrindimas

Reikėtų panaikinti suskirstymą į rytų ir vakarų valdymo rajonus ir valdyti išteklius bendrai ne 
tik dėl to, kad abu ištekliai tarpusavyje sąveikauja, bet ir siekiant sumažinti neteisėtos 
žvejybos mastus suprastinant kontrolę.

Pakeitimas 7
8 straipsnio 1 dalis

1. Tralais, daniškais velkamaisiais tinklais 
arba panašiais žvejybos įrankiais, kurių 
tinklinio audeklo akies kraštinės ilgis yra 90 
mm arba didesnis, žiauniniais tinklaičiais, 
vertikaliaisiais tinklaičiais arba sieniniais 
tinklais, kurių tinklinio audeklo akies 
kraštinės ilgis yra 90 mm arba didesnis, arba 
inkarinėmis ūdomis žvejoti draudžiama:

1. Tralais, daniškais velkamaisiais tinklais 
arba panašiais žvejybos įrankiais, kurių 
tinklinio audeklo akies kraštinės ilgis yra 90 
mm arba didesnis, žiauniniais tinklaičiais, 
vertikaliaisiais tinklaičiais arba sieniniais 
tinklais, kurių tinklinio audeklo akies 
kraštinės ilgis yra 90 mm arba didesnis, arba 
inkarinėmis ūdomis nuo birželio 15 d. iki 
rugsėjo 14 d. 22−32 pakvadračiuose, 
kuriuose esama menkių, žvejoti 
draudžiama. 

a) 22, 23 ir 24 pakvadračiuose – nuo kovo 
15 iki gegužės 14 d. ir
b) 25−27 pakvadračiuose – nuo birželio 15 
d. iki rugsėjo 14 d.

Pagrindimas

Reikėtų panaikinti suskirstymą į rytų ir vakarų valdymo rajonus ir valdyti išteklius bendrai ne 
tik dėl to, kad abu ištekliai tarpusavyje sąveikauja, bet ir siekiant sumažinti neteisėtos 
žvejybos mastus suprastinant kontrolę. Bendrai valdant, žvejybos draudimo laikotarpiai irgi 
būtų bendri.

Pakeitimas 8
8 straipsnio 6a dalis (nauja)

6a. Nukrypstant nuo taisyklių dėl 
minimalaus iškraunamų menkių dydžio, 
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nustatytų Reglamentu (EB) Nr. 2187/2005, 
minimalus 22−32 pakvadračiuose 
sugaunamos ir iškraunamos menkės dydis 
yra 40 cm.

Pagrindimas

Siekiant didinti menkių išteklius Baltijos jūroje, reikia iš dalies pakeisti minimalaus menkių 
dydžio Baltijos jūroje taisykles. Padidinus minimalų leidžiamą iškrauti menkių dydį iki 40 cm, 
menkėms bus sudaryta daugiau galimybių veistis ir didinti išteklius.

Pakeitimas 9
25 straipsnio 4a dalis (nauja)

4a. Komisija kiekvienais metais išsamiai 
įvertina valstybių narių kontrolę, priežiūrą 
ir sankcijas, taikomas žvejams, 
pažeidžiantiems šio reglamento nuostatas. 
Ši ataskaita paskelbiama, joje aiškiai 
nurodoma, kaip kiekvienai valstybei narei 
sekasi taikyti šį reglamentą ir kokios 
valstybių narių priemonės pavyko, o kokios 
- ne.

Pagrindimas

Atsakomybė užtikrinti, kad būtų laikomasi šio reglamento, tenka valstybėms narėms. Šiuo 
metu akivaizdu, kad jų vykdoma kontrolė turi didelių trūkumų, kurie daro žalą žuvų ištekliams 
ir jautriai Baltijos jūros aplinkai. Kadangi Komisija negali tiesiogiai kontroliuoti, kaip 
valstybės narės laikosi šio reglamento, tendencijas būtų galima pastūmėti teisinga kryptimi 
išvardijant valstybes nares, kurios elgiasi gerai, ir kurios - ne. 

Pakeitimas 10
27 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Komisija ištiria galimybę Baltijos jūrai 
tapti individualiai perduodamų menkių 
kvotų sistemos bandomuoju plotu siekiant 
sukurti ilgalaikę tvarią menkių žvejybos 
sistemą. Tai daroma kartu įvertinant šį 
reglamentą praėjus trejiems metams nuo 
šio reglamento įsigaliojimo. Į šio tyrimo 
rezultatus atsižvelgiama kuriant naują 



PA\637344LT.doc 9/9 PE 380.765v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

planą.

Pagrindimas

Taikant individualiai perduodamų kvotų sistemą (ITQ), pavyko veiksmingai apsaugoti žuvų 
išteklius ir sudaryti žvejams galimybių toliau užsidirbti pragyvenimui. Pagal ITQ suteikiamos 
individualios teisės žvejoti duodant žvejams individualias kvotas kiekvienai rūšiai, žvejybos 
plotui ir metams. Iš pradžių visą kvotą nustato reikiama institucija, o toliau ji nustatoma 
pagal pačių žvejų organizacijų pasiūlymus. Tai sustiprina žvejų motyvaciją tvariai valdyti 
menkių išteklius.


