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PECHE 1

PRANEŠIMAS
nuo: Generalinio sekretoriato
kam: Delegacijoms
Komisijos 
pasiūlymo Nr.: 16068/10 PECHE 277 

(JL dok. 17546/10 PECHE 340)
Dalykas: Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo 2011 metams nustatomos tam tikrų 

žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos ES vandenyse 
žvejojantiems laivams ir kai kuriuose ES nepriklausančiuose vandenyse 
žvejojantiems ES laivams
– Tarybos ir Komisijos pareiškimai

Delegacijoms pridedami Tarybos ir Komisijos pareiškimai.

Delegacijų vienašaliai pareiškimai bus pateikti atskirame dokumente (5139/11 PECHE 2).

_______________
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1. Dėl galutinių žvejybos galimybių nustatymo

„Komisija ketina kuo greičiau pateikti Tarybai pasiūlymą dėl galutinių žvejybos galimybių 

nustatymo, įskaitant nepaskirtas 2011 m. BLSK reglamente tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių 

grupių žvejybos galimybes, dėl kurių vyksta dvišalės konsultacijos žvejybos srityje su Farerų 

salomis siekiant, kad Taryba priimtų atitinkamą teisės aktą ne vėliau kaip 2011 m. gegužės 31 d..“

2. Dėl susitarimo su Norvegija dėl žuvų išmetimo į jūrą  

„Komisija imsis būtinų priemonių, kad būtų įvykdyta sąlyga, dėl kurios susitarta su Norvegija, dėl 

neverslinio dydžio žuvų, sugautų laivų, kurie dalyvauja bandomuosiuose visapusiškai dokumentais 

pagrįstos žvejybos reisuose, laikymo laivuose siekiant išvengti žuvų išmetimo į jūrą. Komisija 

įsipareigoja išnagrinėti galimybę taikyti šį metodą visai žvejybai.“

3. Dėl smulkiadyglių saulažuvių žvejybos

„Komisija pareiškia 2011 m. pradžioje ketinanti imtis tinkamų iniciatyvų, kad taikant įprastą 

teisėkūros procedūrą būtų nustatytas tinklų, naudojamų smulkiadyglių saulažuvių žvejybai, akies 

dydis siekiant parengti 2011 m. šią žvejybą reglamentuojančią teisinę sistemą.“

4. Dėl naujos ir plėtojamos žvejybos

„Taryba ir Komisija pripažįsta, kad reikia nustatyti gaires dėl naujos ir plėtojamos žvejybos 

nustatymo ir išplėtimo. Taryba prašo Komisijos pasiūlyti tokias gaires 2011 m. vykdant bendros 

žuvininkystės politikos reformą. Šis pasiūlymas gali apimti reikalavimus, susijusius su poveikio 

aplinkai įvertinimais prieš nustatant ir išplečiant naują bei plėtojamą žvejybą; jame turės būti 

deramai atsižvelgta į Maisto ir žemės ūkio organizacijoje (FAO) ir Žvejybos šiaurės rytų Atlante 

komisijoje (NEAFC) atliktą darbą.“
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5. Dėl atlantinių menkių žvejybos uždraudimo IIIa zonoje

„Komisija pažymi, kad nepaisant didelio BLSK sumažinimo per pastarąjį dešimtmetį yra nedaug 

atlantinių menkių išteklių padėties pagerėjimo Kategato sąsiauryje požymių. Todėl Komisija 

pripažįsta, kad reikia tolesnių priemonių šiems ištekliams apsaugoti. Šiuo tikslu Komisija paprašys 

ŽMTEK įvertinti sezoninio visos žvejybos tralais uždraudimo nuo sausio 1 d. iki balandžio 31 d., 

išskyrus žvejybą, kurią vykdant sugaunamas nedidelis atlantinių menkių kiekis, veiksmingumą 

siekiant apsaugoti neršiančių žuvų išteklius. Remdamasi šiuo įvertinimu Komisija apsvarstys 

galimybę įtraukti tokias nuostatas peržiūrint atlantinių menkių išteklių atkūrimo planą.“

6. Dėl atlantinių menkių išteklių atkūrimo plano peržiūros

„Atsižvelgdama į tai, kad situacija, susijusi su atlantinių menkių ištekliais, kurių atžvilgiu taikomas 

Tarybos reglamentas (EB) 1342/2008, tebėra prasta ir į tai, kad trūksta įrodymų, jog sumažėjo 

mirtingumo dėl žvejybos koeficientai, Komisija atliks visų svarbių veiksnių, susijusių su atitinkamų 

atlantinių menkių išteklių žvejyba, apžvalgą. Bus apžvelgtos priemonės, nustatytos pagal pirmiau 

nurodytą reglamentą, jų įgyvendinimas ir poveikis, įskaitant į jūrą išmetamo žuvų kiekio mažinimo 

priemones ir priemones, darančias poveikį atlantinių menkių išteklių valdymui, dėl kurių nusprendė 

valstybės narės, bei žvejybos pastangų apribojimų taikymą.

Apžvalgoje bus aptarti moksliniai ir kontrolės aspektai ir bus pareikalauta, kad valstybės narės 

pateiktų atitinkamus duomenis. Komisija prašys ŽMTEK konsultacijos dėl šios apžvalgos ir 

konsultuosis su suinteresuotaisiais subjektais per regionines patariamąsias tarybas. Komisija 

įsipareigoja sušaukti konferenciją šių konsultacijų rezultatams aptarti.“
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7. Dėl atlantinių menkių žvejybos uždraudimo VIa zonoje

„Komisija ir Taryba susitaria apsvarstyti galimybę nuo vasario 1 d. iki kovo 31 d. taikyti ploto ir 

laiko apribojimus, kuriais siekiama apsaugoti atlantinių menkių išteklius, atlantinių menkių ir kartu 

su menkėmis sugaunamų žuvų rūšių žvejybos galimybėms zonoje, kurią apibrėžia šios koordinatės:

7°00 vakarų ilgumos 55°00 šiaurės platumos

7°00 vakarų ilgumos 55°00 šiaurės platumos

6°00 vakarų ilgumos 55°30 šiaurės platumos

7°00 vakarų ilgumos 55°30 šiaurės platumos

Remiantis ŽMTEK įvertinimais galėtų būti apsvarstyti panašių apribojimų taikymas atitinkamai 

siekiant sumažinti atlantinių menkių mirtingumą kitose VIa zonos dalyse.“

8. Dėl priegaudos sąlygų

„Komisija prašys ŽMTEK pateikti mokslinę rekomendaciją dėl poveikio, kuris galėtų būti 

padarytas reguliuojant leidžiamo atlantinių menkių iš VIa zonos iškrovimą kaip iškrauto kitų rūšių 

iškrovimo dalį (priegaudos ribojimas) taikant atskirą apribojimą arba apribojimą kartu su BLSK 

ribojimu. Remdamasi gauta rekomendacija Komisija pateiks atitinkamų pasiūlymų.“

9. Dėl Ispanijos žvejybos pastangų

„Grupei Ispanijos laivų, kurie naudoja tralus europinių paprastųjų jūrinių lydekų žvejybai Vakarų 

Škotijoje, šiuo metu netaikoma žvejybos pastangų sistema pagal atlantinių menkių išteklių atkūrimo 

planą. Šiai grupei vėl turės būti taikoma žvejybos pastangų sistema pagal atlantinių menkių išteklių 

atkūrimo planą, jei nebus įrodymų, kad jie toliau sužvejoja mažiau nei 1,5 % atlantinių menkių.  

Ispanija gali pasinaudoti galimybe 2011 m. pavasarį įvyksiančiam ŽMTEK plenariniam posėdžiui 

pateikti papildomų duomenų apie sugautą kiekį, siekdama įrodyti, kad ši sąlyga įvykdyta. Jei nebus 

pakankamai papildomų duomenų, Taryba ir Komisija įsipareigoja numatyti nedelsiant vėl taikyti 

minėtą sistemą šiai laivų grupei laikantis atlantinių menkių išteklių atkūrimo plane numatytų 

taisyklių ir jo įgyvendinimo nuostatų.“
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10. Dėl žvejybos pastangų apribojimų Keltų jūroje

„Taryba ir Komisija pripažįsta ICES ir ŽMTEK pateiktas rekomendacijas dėl poreikio vengti didinti 

žvejybos pastangas, susijusias su bet kurių išteklių žvejyba Keltų jūroje. 2011 m. turėtų būti 

vykdomas tolesnis darbas šiuo klausimu atliekant vakarinių vandenų peržiūrą.“

11. Dėl žvejybos pastangų ir kvotų apribojimų

„Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su atitinkamomis valstybėmis narėmis, stebės kaip 

naudojamos kvotos ir žvejybos pastangos, kad galėtų įvertinti bet kokius neproporcingai žemų 

žvejybos pastangų lygių atvejus atitinkamų valstybių narių kvotų dalies atžvilgiu ir prireikus spręsti 

dėl šio vertinimo kylančias problemas.“

12. Dėl juodadėmių menkių ir paprastųjų merlangų Keltų jūroje

„Komisija pažymi, kad valstybės narės įsipareigoja taikyti geresnį žvejybos įrankių selektyvumą 

žvejodamos juodadėmes menkes ir paprastuosius merlangus Keltų jūroje.“

13. Dėl norveginių omarų (Nephrops) BLSK rajonų VII zonoje 

„Taryba ir Komisija sutaria, kad reikia toliau tirti priemones, kurios yra reikalingos siekiant 

atsižvelgti į ICES ir ŽMTEK pateiktas rekomendacijas dėl to, jog pageidautina, kad būtų valdomi 

atskiri norveginių omarų funkciniai vienetai VII zonoje. 2011 m. turėtų būti vykdomas tolesnis 

darbas šiuo klausimu.“

14. Dėl atlantinių skumbrių

„Siūloma atlantinių skumbrių kvota bus peržiūrėta, kad būtų užtikrintas santykinio stabilumo 

principo laikymasis ir kad būtų užtikrinta, jog bet koks valstybių narių 2011 m. mokėjimas būtų 

tvarkomas laikantis teisingumo principo atitinkamų ES kvotų skirstymo metu. Šiuo tikslu iki 

2011 m. sausio 31 d. Komisija surengs techninio pobūdžio posėdį, siekiant nustatyti tokios 

užduoties vykdymo metodiką.“
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15. Dėl vakarinės Lamanšo sąsiaurio dalies paprastųjų jūrų liežuvių (visapusiškai 

dokumentais pagrįsta žvejyba)

„Komisija ir Taryba sutaria, kad 2011 m. reikia atidžiai stebėti ir vertinti iniciatyvą dėl paprastųjų 

jūrų liežuvių visapusiškai dokumentais pagrįstos žvejybos vakarinėje Lamanšo sąsiaurio dalyje ir 

visų pirma įvertinti šių priemonių poveikį į jūrą išmetamo paprastųjų jūrų liežuvių kiekio 

mažinimui šiame rajone remiantis atitinkamų valstybių narių pateiktais duomenimis.“

16. Dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimo dėl krevečių NAFO 3M kvadrate

„Kad būtų užtikrintas nuoseklus išorės žvejybos politikos valdymas, atsižvelgdama į mokslines 

rekomendacijas Komisija gali NAFO 2011 m. metinio susitikimo tikslu pateikti Tarybai pasiūlymą 

dėl krevečių 3M kvadrate valdymo priemonių patikslinimo, nustatydama, kad šių išteklių žvejyba 

bus vėl pradėta vykdyti, jeigu tai bus leidžiama pagal mokslines rekomendacijas. Be to, Taryba

prašo Komisijos kuo greičiau pateikti pasiūlymą dėl šių išteklių ilgalaikių valdymo priemonių.“

17. Dėl europinių paprastųjų jūrinių lydekų pietinių išteklių ir norveginių omarų išteklių 

plano

„Komisija ir Taryba sutaria, kad nedarant poveikio 2011 m. atliktinos europinių paprastųjų jūrinių 

lydekų pietinių išteklių ir norveginių omarų išteklių atkūrimo plano peržiūros rezultatams atrodo, 

jog tikslinga gerinti esamą žvejybos pastangų apribojimų sistemą, kad būtų atsižvelgta į poveikį, 

kurį daro įvairūs žvejybos įrankiai atitinkamų rūšių ištekliams.

Atsižvelgdama į tai, kad su europinių paprastųjų jūrinių lydekų pietiniais ištekliais susijusi situacija 

ir toliau yra prasta ir trūksta įrodymų, jog sumažėjo mirtingumo dėl žvejybos koeficientai, Komisija

užbaigs visų svarbių veiksnių, susijusių su europinių paprastųjų jūrinių lydekų pietinių išteklių 

žvejyba, apžvalgą. Bus apžvelgtos priemonės, nustatytos pagal paprastųjų jūrinių lydekų ir 

norveginių omarų išteklių atkūrimo planą, jų įgyvendinimas ir indėlis gerinant šios rūšies išteklių 

būklę.“
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18. Dėl Komisijos pareiškimo dėl paprastųjų tunų žvejybai skirto pajėgumų plano 

(IV priedas)

„Komisija pripažįsta, kad gali būti patikslintas IV priedo 4 punkto A ir B lentelėse pateiktas ES 

žvejybos pajėgumų valdymo planas. Jį tikslinant bus atsižvelgiama į nacionalinius žvejybos 

pajėgumų valdymo planus, kuriuos pateiks valstybės narės Komisijai patvirtinti prieš juos pateikiant 

ICCAT 2011 m. vasario mėn.

Todėl dabartiniame reglamente nustatytas ES valdymo planas bus patikslintas po kito ICCAT tarp 

sesijų vyksiančio susitikimo (2011 m. vasario mėn.), kuriame ICCAT oficialiai patvirtins 

Susitariančiųjų Šalių, įskaitant ES, pateiktus pajėgumų planus.“

19. Dėl Venesuelos laivams suteiktų licencijų žvejoti rifinius ešerius Prancūzijos Gvianos 

vandenyse

„Taryba atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija ketina netrukus pateikti pasiūlymą dėl Tarybos 

sprendimo, kuriuo patvirtinamas Pritarimo pareiškimas dėl leidimo su Venesuelos Bolivaro 

Respublikos vėliava plaukiojantiems žvejybos laivams įplaukti į išskirtinę ekonominę zoną 

vandenyse prie Prancūzijos Gvianos pakrantės (lygiavertis tarptautiniam susitarimui ir todėl būtinas 

Europos Parlamento pritarimas). Šis Tarybos pritarimo pareiškimas būtų teisinis pagrindas licencijų 

išdavimui šiems laivams. Taryba ir Komisija supranta, kad tam, jog nebūtų sutrukdytas tiekimas 

Prancūzijos Gvianos perdirbimo pramonei, svarbu, kad Venesuelos laivai galėtų tęsti savo veiklą 

nuo 2011 m. pradžios. Atsižvelgiant į tai, licencijos turi būti išduodamos laikinai, kol bus užbaigtas 

pirmiau nurodyto Tarybos sprendimo dėl pritarimo pareiškimo priėmimo procesas.“
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20. Dėl žuvų išmetimo į jūrą politikos

„Komisija ir Taryba pripažįsta, kad į jūrą žuvis išmetant eikvojami gamtos ištekliai ir tai yra rimta 

žuvininkystės problema pasaulio ir Europos lygiu.  Plačiai paplitusi žuvų išmetimo į jūrą praktika 

daro žalą jūrų ekosistemoms ir kenkia žvejybos įmonių finansiniam gyvybingumui bei yra 

nepageidaujama etiniu požiūriu. 

Komisija ir Taryba yra pasiryžusios užtikrinti, kad būtų mažinamas į jūrą išmetamas žuvų kiekis 

dabar ir vykdant reformuotą bendrą žuvininkystės politiką. Jos palankiai vertina valstybių narių ir 

kitų subjektų veiksmus ir glaudžiai bendradarbiaus su valstybėmis narėmis, kad būtų sprendžiama ši 

problema, įskaitant alternatyvių valdymo sistemų bandymus, visapusiškai dokumentais pagrįstą 

žvejybą arba žvejybos pastangų valdymą. Komisija ir Taryba nekantriai laukia tokių iniciatyvų kaip 

sugaunamų žuvų kiekio kvotų valdymas rezultatų, kad ŽMTEK įvertintų jo veiksmingumą 

mažinant į jūrą išmetamą žuvų kiekį ir bendrą žuvų mirtingumą.“

_______________


