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P6_TA-PROV(2007)0382
Tvarumo principo taikymas Europos Sąjungos žuvininkystės sektoriuje 
išlaikant didžiausią tvarų produktyvumą 
2007 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl tvarumo principo taikymo 
Europos Sąjungos žuvininkystės sektoriuje išlaikant didžiausią tvarų produktyvumą 
(2006/2224(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl 
žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką1,

– atsižvelgdamas į 1982 m. gruodžio 10 d. JT Jūrų teisės konvenciją,
– atsižvelgdamas į baigiamąją deklaraciją, parengtą 2002 m. rugpjūčio 26 d. - rugsėjo 4 d.

Johanesburge vykusiame pasauliniame aukščiausiojo lygio susitikime darnaus vystymosi 
klausimais,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui dėl ES tausiosios 
žuvininkystės įgyvendinimo taikant didžiausio ilgalaikio sugaunamo kiekio principą 
(COM(2006)0360),

– atsižvelgdamas į Regionų komiteto ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
pranešimus2 apie Komisijos komunikatą,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto (A6-0298/2007) pranešimą,
A. kadangi didžioji Bendrijos žuvų išteklių, turinčių didžiausią komercinę vertę, dalis 

pereikvota arba beveik pereikvota,
B. kadangi žuvų išteklių tvarumas yra esminės svarbos dalykas norint užtikrinti ilgalaikį 

žvejybos veiklos ir žvejybos pramonės gyvybingumą, 
C. kadangi taikant Bendrijos žuvininkystės išsaugojimo ir valdymo sistemą, grindžiamą 

bendru leidžiamu sugauti kiekiu ir kvotomis, nebuvo pasiekta racionalaus išteklių 
naudojimo; kadangi atsitiko priešingai – dėl sistemos griežtumo ir dėl to, kad pagal ją 
buvo atsižvelgiama į politinius, o ne į biologinius nurodymus, racionalus valdymas 
nebuvo plėtojamas, buvo sunkiau kontroliuoti ir padidėjo išmetamų žuvų kiekis,

D. kadangi Bendrijos žuvininkystės išsaugojimo ir valdymo sistema turi būti paremta 
žuvininkystės moksliniais tyrimais ir būtina turėti patikimų, detalių ir su ilguoju 
laikotarpiu siejamų statistikos duomenų, 

E. kadangi Bendrosios žuvininkystės politikos (BŽP) valdymo sistema buvo nuolat keičiama 
ir derinama, imta taikyti bendro leidžiamo sugauti kiekio principą ir kvotas, taip pat 
žvejybinių pastangų sistemą, buvo rengiami įvairūs išteklių atkūrimo planai, kurie turėjo 
labai skirtingą poveikį, buvo nuolat nustatomos laivyno išmontavimo priemonės, kurios 
taip pat nedavė rezultatų, kurių buvo tikėtasi, ir turėjo neigiamas ekonomines ir socialines 
pasekmes,

  
1 OL L 358, 2002 12 31, p. 59.
2 CESE 1503/2006.
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F. kadangi padarius daugelį minėtųjų pakeitimų Bendrijos laivyno pelningumas ir 
konkurencingumas tiek ES, tiek tarptautiniu lygmenimis tik sumažėjo, šiame sektoriuje, 
kurio atstovai susiduria su vis sudėtingesnėmis ir nuolat keičiamomis taisyklėmis ir neturi 
nė menkiausios galimybės planuoti savo veiklą vidutiniu arba ilguoju laikotarpiu, tapo vis 
sunkiau taikyti su žvejyba susijusius teisės aktus, be to, minėtieji pakeitimai neturėjo 
pastebimo poveikio išteklių būklės pagerėjimui,

G. kadangi pasauliniame aukščiausiojo lygio susitikime darnaus vystymosi klausimais ES 
įsipareigojo siekti, kad Bendrijos žuvų ištekliai iki 2015 m. pasiektų didžiausio ilgalaikio 
sugaunamo kiekio (DISK) lygį,

H. kadangi didžioji mokslo bendruomenės dalis mano, kad pradinė DISK modelio 
formuluotė jau pasenusi, nes labai sunku praktiškai taikyti teorinį matematinį modelį, 
kurio tiksliam suformulavimui reikia labai daug patikrintų duomenų apie žuvų išteklių 
kitimo dinamiką bei istorinių duomenų, ir kadangi kiekvienas modelio netikslumas, 
klaida arba neaiškumas neišvengiamai lems, kad bus žvejojama neatsižvelgiant į DISK 
ribas,

I. kadangi taikant žvejybos valdymo sistemą reikia pripažinti tam tikrą mokslinio netikrumo 
laipsnį ir tai, kad ruošiant modelį galimi nukrypimai arba klaidos, kurių galėtų atsirasti, be 
kitų priežasčių, dėl nenumatyto žuvų prieaugio praradimo arba dėl aplinkos pokyčių, o tai 
neišvengiamai lemia, kad arba DISK nustatomas neteisingai, arba nepasiekiama tikslo,

J. kadangi nuo pat pirmųjų DISK apibrėžčių pateikimo mokslininkai pateikdavo vis naujų 
šio modelio koncepcijų, nes buvo bandoma taisyti jo trūkumus ir šalinti silpnąsias vietas,

K. kadangi taikyti DISK principą valdant keleto rūšių žvejybą, kuri sudaro Bendrijos 
žvejybos pagrindą, nepaprastai sudėtinga ir kadangi jis netinkamas pelaginei žvejybai,

L. kadangi griežtai taikant DISK principą žymiai, o kai kuriais atvejais – net drastiškai –
sumažėtų Bendrijos laivyno veikla ir pajamos,

M. kadangi žuvininkystės valdymo srityje reikia atsižvelgti į žmogaus veiklos, sukeliančios 
jūrų taršą ir ardančios jūrų ekosistemas, pasekmes, taip pat į išsamią natūralių ir kitokio 
pobūdžio pasekmių, kylančių dėl rūšių tarpusavio sąveikos, analizę,

N. kadangi būtinai reikia Bendrijos laivyno valdymo sistemos, kurią taikant būtų siekiama 
žvejybos pastangų ir turimų išteklių pusiausvyros ir drauge daugiau su verslu susijusio 
stabilumo bei būtų sudaroma galimybių geriau planuoti veiklą, atsižvelgdamas į tai, kad 
bet kuriuo pereinamuoju laikotarpiu pradėjus taikyti naują modelį reikia papildomų 
finansinių priemonių,

1. su dideliu susidomėjimu atkreipia dėmesį į Komisijos komunikatą ir ypač vertina tai, kad 
Komisija pripažino, jog dabartinė žuvininkystės valdymo politika buvo nesėkminga, taip 
pat džiaugiasi nauju tikslu sukurti naują valdymo modelį, kuris padėtų atkurti išteklius, 
nustatyti žvejybos pastangas atsižvelgiant į žvejybos realybę ir siekti didesnio žvejybos 
laivyno pelningumo ir stabilumo;

2. pabrėžia būtinybę, kad visos būsimos dabartinės Bendrijos žuvininkystės išsaugojimo ir 
valdymo sistemos keitimo priemonės būtų suderintos su žvejais ir pagrįstos žuvininkystės 
moksliniais tyrimais;

3. primena būtinybę didinti žuvininkystės mokslinių tyrimų finansavimą pagal Septintąją 
bendrąją mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programą, kad remiantis šiais tyrimais 
būtų galima patobulinti Bendrijos žuvininkystės išsaugojimo sistemą, pvz., kuriant 
žuvininkystės valdymo teorinius modelius ir juos taikant, išsamiau analizuojant išteklių 
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būklę, natūralias ir kitokio pobūdžio rūšių tarpusavio sąveikos pasekmes, taip pat 
tobulinant žvejybos priemones;

4. atkreipia dėmesį į Komisijos ketinimą pasiekti šiuos tikslus ėmus taikyti DISK principą 
kaip referencinę vertę valdant žvejybą, tačiau pažymi, kad mokslo bendruomenės 
dauguma, įskaitant FAO, klasikinį DISK modelį laiko atgyvenusiu, nes yra kitų 
naujoviškų būdų, pagal kuriuos atsižvelgiama į visą ekosistemą, į su aplinka susijusius 
aspektus, populiacijų ryšį ir į ekonominius bei socialinius aspektus;

5. pažymi, kad žymūs mokslininkai pastaraisiais metais sukūrė naujus, kompiuterine 
žvejybos simuliacija paremtus metodus, kuriais palaikomas DISK modelis, nors to ir nėra 
specialiai siekiama. Taikant šiuos metodus deramai atsižvelgiama į nenumatytus atvejus, 
aplinkos veiksnius ir galimą rūšių sąveiką, o išplėtus jų taikymo sritį galėtų būti 
atsižvelgiama ir į konkrečius socialinius bei ekonominius veiksnius; 

6. atkreipia dėmesį į sunkumus taikant DISK modelį vykdant keleto rūšių žvejybą, kuri 
vyrauja ES, nes, jeigu pagal DISK modelį būtų gaudomos pagrindinių rūšių žuvys, kitų 
rūšių žuvų ištekliai galėtų būti pereikvoti, o jeigu – logiškai – pagal šį modelį būtų 
gaudomos blogiausioje padėtyje esančių rūšių žuvys, reikėtų netaikyti šio modelio 
žvejojant žuvis, kurių padėtis gera biologiniu požiūriu, – tai lemtų ekonominius 
nuostolius, taip pat nuostolius užimtumo ir konkurencingumo srityse ir visiškai 
prieštarautų siekiui nustatyti didžiausią ilgalaikį sugaunamą kiekį;

7. apgailestauja, kad Komisijos komunikate šių konkrečių aspektų neanalizuojama ir 
nepateikiama su jais susijusių sprendimų bei išsamesnio DISK modelio taikymo 
vertinimo apskritai, neaptariama šio modelio trūkumų ir taikymo ypatybių bei rizikos, 
kuri galėtų kilti dėl minėtųjų modelio trūkumų; ypač apgailestauja, kad nepateikiama 
DISK modelio raidos analizės ir neaptariama galimų įvairių koncepcijų privalumų;

8. mano, kad pasiūlymas imti taikyti DISK modelį nėra pakankamai parengtas, todėl reikėtų 
labiau ir geriau įsigilinti į Bendrijos išteklių apsaugos ir valdymo politikos problemas, 
trūkumus ir tikslus, kad pasitelkus politinę valią būtų galima patvirtinti tinkamas 
priemones siekiant būtinų dabartinės BŽP pokyčių;

9. atsižvelgdamas į anksčiau aptartus klausimus, yra nustebęs dėl naujausių Komisijos 
priemonių, parengtų siekiant atsižvelgti į DISK modelį, pvz., į Reglamentą 
(EB) Nr. 41/2007, nustatantį 2007 m. bendrąsias žvejybos galimybes1, nors pati Komisija 
vykstant įvairioms diskusijoms ir forumų metu pripažino, kad reikia atlikti dar daug 
tyrimų, susijusių su įvairiais DISK modelio taikymo aspektais;

10. reiškia susirūpinimą, kad siekiant plataus užmojo tikslo –keisti BŽP išteklių apsaugos ir 
valdymo sistemos koncepciją – nesinaudojama proga nustatyti aiškią prieigos prie išteklių 
sistemą ir kad vis dar dubliuojasi bendro leistino sugauti kiekio ir kvotų bei žvejybinių 
pastangų sistemos; mano, kad Komisija neturėtų praleisti šios progos nustatyti prieigos 
prie išteklių sistemą, kuri padėtų tausoti išteklius ir mažinti išmetamų žuvų kiekį, 
supaprastinti technines priemones, pašalinti su ištekliais susijusią diskriminaciją ir per 
daug negailestingą konkurenciją, suteikti sektoriui daugiau lankstumo ir padidinti jo 
konkurencingumą;

  
1 2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 41/2007, nustatantis 2007 m. Bendrijos 

vandenyse ir Bendrijos laivams vandenyse, kuriuose reikalaujama nustatyti žvejybos apribojimus, 
taikomas tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių bendrąsias žvejybos galimybes ir 
susijusias sąlygas (OL L 15, 2007 1 20, p. 1).
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11. pažymi, kad darant bet kurį valdymo sistemos pakeitimą būtina numatyti tinkamų ir 
pakankamų finansinių kompensavimo priemonių, todėl reikia atlikti galutinio pasiūlymo 
socialinio ir ekonominio poveikio tyrimą, ir ragina Komisiją numatyti šias priemones 
kartu su nauja valdymo sistema ir, jei įmanoma, įtraukti jas į sistemą;

12. pabrėžia, kad kuo greičiau reikia imtis priemonių, nes žuvų atsargos Europos vandenyse 
mažėja, ES žuvininkystės sektoriaus atstovai susiduria su dideliais sunkumais, ir kad 
delsiant sunkumų sektoriuje daugės ir bus vėliau pasiekta, kad sektorius vėl taptų 
pelningas;

13. ragina, kad šių veiksmų būtų imtasi prieš priimant sprendimą; taigi prašo surengti atviras 
ir plačias diskusijas, kurių metu būtų aptartos kitos valdymo koncepcijos galimybės,
siekiant kuo didesnio sutarimo, kad būtų galima padaryti Bendrijos žvejybos valdymo 
politikos pakeitimus;

14. ragina palaipsniui imti taikyti sistemą, vėliau galinčią išsirutulioti į žvejybos politiką, 
kurią vykdant būtų kuo labiau atsižvelgiama į biologinius atkuriamų išteklių pajėgumus, 
kad Bendrijos žvejybos tvarumas taptų greičiau garantija, o ne rūpesčiu ir, bet kurioje 
pasaulio dalyje cirkuliuojant Bendrijos žvejybos produktams, būtų suprantamas kaip 
garantija, nes pagal šią sistemą laivynas įgytų daugiau stabilumo ir galėtų tinkamai 
planuoti veiklą kas kartą ilgesniam laikotarpiui ir pagaliau būtų nustatyta stabili prieigos 
prie išteklių sistema, kurioje bendras sugauti leidžiamas kiekis ir kvotos galėtų būti 
keičiami tik tam tikrais atvejais ir pusiau automatiškai, o ne kiekvienais metais ir taikant 
kriterijus, kurie nėra vien moksliniai;

15. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.


