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PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO PIRMININKO NUTARTIS
2004 m. liepos 7 d.*

Byloje T-37/04 R,

Região autónoma dos Açores, atstovaujamas solicitors M. Renouf, S. Crosby ir
C. Bryant bei barrister H. Mercer,

ieškovas,

prieš

Europos Sąjungos Taryba, atstovaujamą J. Monteiro ir F. Florindo Gijón,

atsakovė,

palaikomą

Europos Bendrijų Komisijos, atstovaujamos T. van Rijn ir B. Doherty, nurodžiusių
adresą dokumentams įteikti Liuksemburge,
* Proceso kalba: anglų.
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ir

Ispanijos Karalystės, atstovaujamos N. Díaz Abad ir
nurodžiusių adresą dokumentams įteikti Liuksemburge,

E. Biaquehais Conesa,

įstojusios į bylą šalys,

dėl prašymo iš dalies sustabdyti 2003 m. lapkričio 4 d. Tarybos reglamento
(EB) Nr. 1954/2003 dėl su tam tikromis Bendrijos žvejybos vietomis ir ištekliais
susijusios žvejybinės pastangos valdymo ir pakeičiančio Reglamentą
(EB) Nr. 2847/93 bei panaikinančio Reglamentus (EB) Nr. 685/95 bei
(EB) Nr. 2027/95 (OL L 289, p. 1), ypač jo 3 straipsnio, 5 straipsnio 1 dalies,
11 straipsnio, 13 straipsnio b punkto, 15 straipsnio ir priedo vykdymą tiek, kiek jis
susijęs su Azorų vandenimis ir (arba) taikyti kitas tinkamas laikinąsias apsaugos
priemones,

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS
TEISMO PIRMININKAS

priima šią

Nutartį

Teisinis pagrindas
1

Prašymui taikyti laikinąsias apsaugos priemones taikytinos teisės normos yra apie
Bendrijų bendrąją žuvininkystės politiką (BŽP), ypač kiek jos susijusios su
Portugalijos jurisdikcijai priklausančia 200 jūrmylių zona nuo Azorų bazinės linijos
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(toliau - Azorų vandenys), tai yra išimtine Azorų ekonomine zona. Taikytinos teisės
normos yra gausios ir nurodytos daugelyje antrinės teisės aktų, reglamentuojančių
žvejybos veiklą šioje zonoje.

A — Taisyklės, ribojančios patekimą į Portugalijos jurisdikcijai priklausančius
vandenis, ypač į Azorų vandenis

2

1986 m. sausio 1 d. Ispanijos Karalystei ir Portugalijos Respublikai įstojus į Bendriją,
užsienio laivų patekimą į Portugalijos Respublikos jurisdikcijai priklausančius
vandenis, kuriems priskiriami Azorų vandenys, reglamentuoja, pirma, Sutartis dėl
Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimo į Europos ekonominę
bendriją ir Europos atominės energijos bendriją (OL L 203, 1985 p. 9, toliau stojimo aktas) ir, antra, vėliau priimti antrinės teisės aktai.

3

Būtent stojimo akto 154-166 ir 346-363 straipsniuose įtvirtintos pereinamojo
laikotarpio nuostatos dėl žvejybos Ispanijoje ir Portugalijoje. Pagal stojimo akto 162
ir 350 straipsnius bei EB sutarties 43 straipsnį (po pakeitimo - EB 37 straipsnis)
Taryba 1994 m. gegužės 30 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1275/94 dėl Ispanijos ir
Portugalijos stojimo akto žuvininkystės skyrių pritaikomųjų pataisų (OL L 140, p. 1)
priėmė pereinamojo laikotarpio priemones. Šis reglamentas nustatė naują institucinę
sistemą, leidžiančią Tarybai priimti naujas priemones. Stojimo akto 353 straipsnis
nurodė, kad pereinamojo laikotarpio priemonės turi galioti iki 2002 m. gruodžio
31d.

4

Pagal Reglamentą Nr. 1275/94 Taryba priėmė du reglamentus: 1995 m. kovo 27 d.
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 685/95 dėl žvejybinės pastangos, susijusios su tam
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tikrais Bendrijos žūklės rajonais ir ištekliais, valdymo (OL L 71, p. 5) ir 1995 m.
birželio 15 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2027/95, nustatantį žvejybinės pastangos,
susijusios su tam tikromis Bendrijos žūklės zonomis ir ištekliais, valdymo sistemą
(OL L 199, p. 1). (Toliau kartu - 1995 m. reglamentai.)

5

1995 m. reglamentai reglamentuoja patekimą į Portugalijos jurisdikcijai priklau
sančius vandenis, kuriems priskiriami Azorų vandenys. Jie nustato žvejybinės
pastangos apribojimo sistemą, kuri aiškiai draudžia užsienio laivų patekimą į Azorų
vandenis.

6

Reglamente Nr. 685/95 įtvirtintos nuostatos, neleidžiančios tunus gaudantiems
Ispanijos laivams patekti į Azorų vandenis (8 straipsnis ir III priedo 3 punktas).

7

Reglamento Nr. 2027/95 I priede atskirai valstybei narei nustatyta kiekvienai
žvejybos rūšiai didžiausia metinė žvejybinė pastanga. Pagal šiame priede nurodytus
apribojimus Portugalija yra vienintelė valstybė narė, turinti teisę į giliavandenių žuvų
žvejybą Azorų vandenyse. Be to, priedas nenustato kvotų tokių žuvų žvejybai
naudojant velkamuosius įrankius Azorų vandenyse, taigi iš esmės šiuose vandenyse
draudžiama naudoti velkamuosius žvejybos įrankius.

B — Kiti atitinkami reglamentai, taikomi Azorų vandenims

8

Kai kurie kiti reglamentai, taikomi būtent Azorų vandenims, reglamentuoja bendrus
leistinus sugavimus (toliau - TAC), žvejybinę pastangą giliavandenių rūšių žvejybai
ir leistinų žvejybos įrankių naudojimą.
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1. Pagrindinis reglamentas

9

2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių
apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal bendrąją žuvininkystės politiką (OL L 358,
p. 59) yra „pagrindinis reglamentas" taikomas šioje procedūroje.

10 Pagrindinio reglamento 1 ir 2 straipsniai atitinkamai nurodo, kad bendroji
žuvininkystės politika turi „apimti gyvųjų vandens išteklių apsaugą, valdymą ir
naudojimą <...>" bei „garantuoti, kad gyvieji vandens ištekliai būtų naudojami,
užtikrinant tausojančias ekonomines, aplinkos ir socialines sąlygas". Tam, jog būtų
pasiekti paminėti tikslai, pagrindinio reglamento 4 straipsnis nurodo, kad „Taryba
turi nustatyti naudojimosi vandenimis bei ištekliais ir tausojančios žvejybos valdymo
Bendrijos priemones <...>" ir kad nurodytos priemonės „turi būti nustatytos
atsižvelgiant į turimas mokslinę, techninę ir ekonominę rekomendacijas <...>".
Nustatytos priemonės gali nurodyti išteklių rūšis ar išteklių grupes ir apimti
priemones, kaip antai „tikslų nustatymas", „sugavimų ribojimas", „žvejybos pastangų
ribojimas" ir „techninių priemonių nustatymas" (pvz., žvejybos įrankių konstrukcija),
arba specialias priemones, „skirtas sumažinti žvejybos poveikį jūros ekosistemoms ir
ne pagrindinėms rūšims".

1 1 Pagrindinio reglamento 7 ir 8 straipsniai atitinkamai suteikia teisę Komisijai ir
valstybėms narėms rimtos grėsmės žuvų ištekliams arba jūros ekosistemai atveju
imtis nepaprastųjų priemonių. Pagal 7 ir 8 straipsnius:

„7 straipsnis

Komisijos nepaprastosios priemonės

1. Jei dėl žvejybos atsiranda rimtos grėsmės požymių gyvųjų vandens išteklių arba
jūros ekosistemos apsaugai ir reikia nedelsiant veikti, Komisija pagrįstu valstybės
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narės prašymu arba savo iniciatyva gali nuspręsti imtis nepaprastųjų priemonių,
kurios gali trukti ne ilgiau kaip šešis mėnesius. Komisija gali priimti naują sprendimą
nepaprastosioms priemonėms pratęsti dar ne ilgiau kaip šešiems mėnesiams.

<...>

8 straipsnis

Valstybės narės nepaprastosios priemonės

1. Jei dėl žvejybos atsiranda rimtos ir nenumatytos grėsmės požymių gyvųjų vandens
išteklių arba jūros ekosistemos apsaugai valstybės narės suvereniuose arba jos
jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse, o dėl bet kokio nereikalingo delsimo būtų
padalyta sunkiai atitaisoma žala, valstybė narė gali imtis nepaprastųjų priemonių,
kurios gali trukti ne ilgiau kaip tris mėnesius.

<...>"

2. 2002 m. reglamentai dėl giliavandenių

12

žuvų

Kai kurie reglamentai numato TAC ir giliavandenių žuvų žvejybinės
apribojimą.

pastangos
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13 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2340/2002, nustatantis
giliavandenių žuvų išteklių žvejybos galimybes 2003 ir 2004 metais (OL L 356, p. 1),
nurodo papildomas TAC ir kvotas giliavandenių žuvų ištekliams. Dėl Azorų vandenų
minėto reglamento I priedas nustato ypatingus apribojimus dviem giliavandenėms
rūšims: juodajai kardžuvei ir raudonpelekiui pagelui.

14 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2347/2002, nustatantis
konkrečius prieinamumo reikalavimus ir susijusias sąlygas, taikomas giliavandenių
žuvų išteklių žvejybai (OL L 351, p. 6, toliau kartu su Reglamentu Nr. 2340/2002 2002 m. reglamentai), nustato taisykles, ribojančias kai kurių giliavandenių žuvų,
išvardytų šio reglamento I priede (svarbių Azorų rūšių, kaip antai atlantinis
pjūklapilvis ir beriksas) žvejybinę pastangą. Žvejybinė pastanga ribojama tam, kad
nebūtų viršyti bendri 1998, 1999 ir 2000 metų galia ir dydis. Reglamento II priedas
taikomas kitoms giliavandenėms žuvims (amerikiniam rudajam ešeriui, melsvažiočiui ešeriui, gelminei menkei ir Atlanto jūrų unguriui), apie kurias laivai turi
išsaugoti detalią informaciją, leidžiančią stebėti šių rūšių situaciją.

3. Reglamentas Nr. 850/98, reglamentuojantis žvejybos įrankių naudojimą

15 Bendroji žuvininkystės politika apima priemones, nurodančias reikalavimus dėl tam
tikrų žvejybos įrankių naudojimo ir (arba) juos draudžiančias. 1998 m. kovo 30 d.
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/98 dėl žuvininkystės išteklių apsaugos, taikant
technines priemones jūrų gyvūnų jaunikliams apsaugoti (OL L 125, p. 1), nurodo
mažiausią traukiamųjų tinklų akių dydį ir yra taikomas būtent Azorų vandenims.
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16

Komisija pateikė Tarybai pasiūlymą priimti Reglamentą Nr. 850/98, keičiantį
Tarybos reglamentą dėl gelminių koralinių rifų apsaugos nuo tralavimo pasekmių kai
kuriose Atlanto vandenyno teritorijose (COM(2004) 58, toliau - pasiūlymas dėl
tralavimo).

17

Pasiūlymu tralavimo dėl siūloma uždrausti naudoti Azorų vandenyse dugninius
tralus arba panašius velkamuosius žvejybos įrankius. Pakeistas Reglamento
Nr. 850/98 30 straipsnis nurodo:

„(Būtent Azorų vandenyse) draudžiama naudoti dugninius tralus arba panašius
velkamuosius žvejybos įrankius, kuriuos naudojant liečiamas jūros dugnas".

4. Reglamentas Nr. 2847/93 dėl kontrolės sistemų (LSS ir signalizacijos sistema)

18

1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2847/93, nustatantis bendros
žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (OL L 261, p. 1), paskutinį kartą keistas
2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 806/2003, suderinančiu su
Sprendimu 1999/468/EB nuostatas, susijusias su komitetais, padedančiais Komisijai
naudotis savo įgyvendinimo įgaliojimais, nustatytais Tarybos dokumentuose,
priimtuose vadovaujantis konsultavimosi procedūra (kvalifikuotąja balsų dauguma)
(OL L 122, p. 1, toliau - Reglamentas Nr. 2847/93), įtvirtina laivų stebėjimo sistemą
(Vessel Monitoring System, toliau - LSS), pagal kurią laivuose turi būti įrengta tokia
veikianti sistema, kuri leistų tą laivą aptikti bei atpažinti nuotolinio stebėjimo
sistemomis.
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19 Reglamento Nr. 2847/93 II a antraštinė dalis buvo įterpta 1995 m. gruodžio 8 d.
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2870/95, iš dalies keičiančiu Reglamentą Nr. 2847/93
(OL L 301, p. 1). Reglamento Nr. 2847/93 II a antraštinė dalis nustato žvejybos
laivams, kuriems suteiktas leidimas žvejoti dugnines rūšis, papildomus deklaravimo
įpareigojimus, vadinamus „signalizacijos sistema" (hailing system).

20 Kai kurie kiti reglamentai nustato papildomas taisykles dėl LSS naudojimo.
Reglamentas Nr. 2347/2002 paskelbia LSS naudojimo taisykles gelminės žvejybos
veikla užsiimantiems laivams. Reglamentas Nr. 2371/2002 nurodo, kad LSS yra
privalomas ilgesniems kaip 18 metrų bendro ilgio laivams, o nuo 2005 m. ilgesniems kaip 15 metrų bendro ilgio laivams. 2003 m. gruodžio 18 d. Komisijos
reglamentas (EB) Nr. 2244/2003, nustatantis išsamias nuostatas dėl palydovinio ryšio
laivų stebėjimo sistemų (OL L 333, p. 17), pateikia kitas technines LSS naudojimo
taisykles.

C — Reglamentas Nr. 1954/2003 — Skundžiamas reglamentas

21 Iš minėtų aktų trumpo pristatymo aiškiai matyti, kad 2003 m. lapkričio 4 d. Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 1954/2003 dėl su tam tikromis Bendrijos žvejybos vietomis ir
ištekliais susijusios žvejybinės pastangos valdymo ir pakeičiantis Reglamentą
(EB) Nr. 2847/93 bei panaikinantis Reglamentus (EB) Nr. 685/95 bei
(EB) Nr. 2027/95 (OL L 289, p. 1, toliau - skundžiamas reglamentas) nėra
vienintelis Bendrijos teisės aktas, atitinkamai reglamentuojantis žvejybos veiklą, ypač
gelminę žvejybą Azorų vandenyse. Galiausiai skundžiamas reglamentas yra vienas iš
daugelio bendrosios žuvininkystės politikos teisės aktų.
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22

Skundžiamas reglamentas yra priimtas remiantis EB 37 straipsniu ir
EB 299 straipsnio 2 dalimi. Jis įtvirtina žvejybinės pastangos režimą didelėje Šiaurės
Atlanto teritorijoje (ICES rajonuose V, VI, VII, VIII, IX ir X bei CECAF kvadratuose
34.1.1, 34.1.2 ir 34.2.0), vadinamoje „vakariniais vandenimis". Kaip nurodyta
skundžiamo reglamento 2 straipsnyje, ICES ir CECAF teritorijos nustatytos
1991 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3880/91 dėl valstybių narių,
žvejojančių Šiaurės Rytų Atlante, nominalių sugavimų statistinių duomenų
pateikimo (OL L 365, p. 1), kurį pakeitė 2001 m. liepos 23 d. Komisijos reglamentas
(EB) Nr. 1637/2001 (OL L 222, p. 20). Būtina pažymėti, kad Azorų vandenys
priklauso ICES X ir CECAF 34.2.0. teritorijoms.

23

Pagal skundžiamo reglamento antrą konstatuojamąją dalį, 2002 m. gruodžio 31 d.
nustojo galioti stojimo akto apibrėžtas naudojimosi tam tikromis vietomis ir tam
tikrais ištekliais režimas, dėl to 1995 m. reglamentų tam tikros nuostatos turi būti
suderintos su nauja teisine baze.

24

Pagal skundžiamo reglamento 3 straipsnį valstybės narės turi įvertinti ir nustatyti
visuose Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (ICES) rajonuose ir Žvejybos rytų
centriniame Atlante komiteto (CECAF) kvadratuose žvejybos laivų, kurių didžiau
sias ilgis yra 15 metrų arba kurie viršija šį ilgį, žvejybinės pastangos ribas
giliavandenių žuvų žvejybos vietose, remdamosi metiniais 1998-2002 m. vidurkiais,
išskyrus giliavandenes žuvis, kurioms taikomas 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 2347/2002.

25

Pagal skundžiamo reglamento 7 ir 8 straipsnius, valstybės narės turi sudaryti su jų
vėliava plaukiojančių laivų, kuriems leidžiama užsiimti žvejybos veikla atitinkamose
žvejybos vietose, sąrašą ir imtis būtinų priemonių žvejybinei pastangai reguliuoti
kontroliuojant savo laivyno veiklą. Pagal skundžiamo reglamento 10 straipsnį
valstybės narės privalo pranešti Komisijai žvejybinės pastangos įvertinimą, kaip
nurodyta 3 straipsnyje, ir laivų sąrašą bei priemones, nurodytas 7 ir 8 straipsniuose.
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26 Skundžiamo reglamento 11 straipsnis įtvirtina procedūrą, pagal kurią Taryba arba
subsidiariai - Komisija gali priimti reglamentą, kiekvienai valstybei narei nustatantį
didžiausią metinę žvejybinę pastangą visuose atitinkamuose rajonuose ir žvejybos
vietose (toliau - įgyvendinantis reglamentas). Pagal 11 straipsnį:

„Sprendimų priėmimas

1. Komisija, remdamasi 10 straipsnyje nurodyta informacija ir tinkamai pasikonsul
tavusi su atitinkamomis valstybėmis narėmis, iki 2004 m. vasario 29 d. Tarybai
pateikia pasiūlymą dėl reglamento, kiekvienai valstybei narei nustatančio didžiausią
metinę žvejybinę pastangą visuose 3 ir 6 straipsniuose nurodytuose rajonuose ir
žvejybos vietose.

2. Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuotąja balsų dauguma iki
2004 m. gegužės 31 d. nusprendžia dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytos didžiausios
metinės žvejybinės pastangos.

<...>

3. Jeigu Taryba nepriimtų sprendimo iki 2004 m. gegužės 31 d., Komisija iki 2004 m.
liepos 31 d., remdamasi šio straipsnio 1 dalyje nurodytu pasiūlymu, Reglamento (EB)
Nr. 2371/2002 30 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka priima reglamentą, kiekvienai
valstybei narei visuose 3 ir 6 straipsniuose nurodytuose rajonuose ir žvejybos vietose
nustatantį didžiausią metinę žvejybinę pastangą".
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27

Skundžiamo reglamento 14 straipsnis keičia kai kurias Reglamento Nr. 2847/93
nuostatas dėl LSS ir signalizacijos sistemos naudojimo. 13 straipsnis iš esmės
taikomas LSS ir signalizacijos sistemai, numatytoms Reglamentu Nr. 2847/93,
skundžiamo reglamento 6 straipsnyje nurodytoje biologiškai pažeidžiamoje Airijos
pakrantės teritorijoje. 13 straipsnio b punktas, nurodantis visus kitus rajonus,
įskaitant Azorų vandenis, taikomas tik LSS ir panaikina šiuose rajonuose
signalizacijos sistemą.

28

Skundžiamo reglamento 15 straipsnis numato 1995 m. reglamentų panaikinimą nuo
įgyvendinančio reglamento įsigaliojimo dienos arba nuo 2004 m. rugpjūčio 1 d.
(taikoma ankstesnė data).

29

Skundžiamo reglamento 5 straipsnis nustato taisyklę, ribojančią patekimą į Azorų,
Madeiros ir Kanarų salas. Jis nurodo:

„1. Atitinkamos valstybės narės vandenyse ne didesniu kaip 100 jūrmylių atstumu
nuo Azorų, Madeiros ir Kanarų salų bazinės linijos gali apriboti žvejybą tų salų
uostuose registruotais laivais, išskyrus tuose vandenyse tradiciškai žvejojančius
Bendrijos laivus, jeigu šie neviršija tradicinės žvejybinės pastangos.

<...>"
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Faktinės bylos aplinkybės

A — Ieškovas

30 Ieškovas,' Região autónoma dos Açores (Autonominis Azorų regionas), yra vienas iš
Portugalijos Respublikos autonominių regionų. Portugalijos teisė jam suteikia
juridinio asmens statusą ir pagal Portugalijos konstituciją jam suteikti svarbūs
autonominiai įgaliojimai, tarp kurių ir įgaliojimas leisti teisės aktus žvejybos srityje
(Portugalijos konstitucijos 227 ir 228 straipsniai).

B — Skundžiamo reglamento genezė ir vėlesni pasiūlymai dėl taikymo taisyklių.

31 2002 m. gruodžio 16 d. Komisija priėmė pasiūlymą, lėmusį skundžiamo reglamento
priėmimą (pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl su tam tikromis Bendrijos
žvejybos vietomis ir ištekliais susijusios žvejybinės pastangos valdymo ir pakeičiančio
Reglamentą Nr. 2847/93 — COM(2002) 739 galutinis).

32 2003 m. gegužės 19 d. ir 2003 m. gegužės 28 d. Taryba atitinkamai paskelbė
svarstymų dokumentą ir darbinį dokumentą, kuriuose svarstomas Komisijos
pasiūlymas ir jo siūlomi pakeitimai. Taryba ypač siūlė aplink Azorus be 200 jūrmylių
zonos tunui, kuri nurodyta Komisijos pasiūlyme, įsteigti 50 jūrmylių zoną
giliavandenėms žuvims pagal EB 299 straipsnio 2 dalį.
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33

2003 m. birželio 4 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją (P5_TA(2003)0250)
dėl Komisijos pasiūlymo, kuria buvo pritarta minėtam pasiūlymui su tam tikrais
pakeitimais, būtent dėl Reglamente Nr. 685/95 numatytų priemonių išsaugojimo
papildomam 10 metų laikotarpiui.

34

2003 m. rugsėjo 5 d. Tarybos pirmininkas, esant Komisijos sutikimui, pateikė
kompromisinį projektą, kuriame skundžiamo reglamento teisiniu pagrindu nuro
dytas ne tik EB 37 straipsnis, bet EB 299 2 dalis. Kompromisinio projekto
6 straipsnio 1 dalis numato 100 jūrmylių zonos aplink Azorų, Madeiros ir Kanarų
salas apribojimą visoms žuvų rūšims, tai yra ne tik tunams, kaip buvo numatyta
pirminiame Komisijos pasiūlyme.

35

Remiantis 2003 m. rugsėjo 5 d. kompromisiniu projektu, 2003 m. spalio 13 d.
Taryboje buvo pasiektas politinis susitarimas. Tą pačią dieną Komisija pateikė
pareiškimą, prijungtą prie Tarybos protokolo:

„Siekiant papildyti patekimo į Azorų salas apribojimus ir pašalinti jautrioms
ekosistemoms keliamą žalą bent iki 200 jūrmylių vandenyse aplink Azorų, Madeiros
ir Kanarų salas, Komisija pasiūlys Reglamentą Nr. 850/98 pakeičiantį reglamentą,
draudžiantį žvejybą velkamaisiais įrankiais".

36

2003 m. lapkričio 4 d. Taryba priėmė skundžiamą reglamentą.
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37

2004 m . vasario 3 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl Tarybos reglamento,
pakeičiančio Reglamentą N r . 850/98 dėl gelminių koralinių rifų apsaugos n u o
tralavimo pasekmių kai kuriose Atlanto v a n d e n y n o zonose (COM(2004) 58
galutinis).

38

2004 m . kovo 12 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl įgyvendinimo reglamento pagal
s k u n d ž i a m o r e g l a m e n t o 11 straipsnį, nustatantį didžiausią m e t i n ę žvejybinę
pastangą kai kuriuose rajonuose ir žvejybos vietose (COM(2004) 166 galutinis).

Procesas

39

2003 m . gruodžio 12 d. ieškovas, atstovaujamas teisės konsultantų, laiškais,
adresuotais Tarybos generaliniam sekretoriui ir Komisijos Žuvininkystės generalinio
direktorato (GD) vadovui pagal 2001 m . gegužės 30 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (EB) N r . 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su
Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, p. 43) pateikė
pirmąjį prašymą dėl galimybės susipažinti su kai kuriais dokumentais, susijusiais su
skundžiamo reglamento priėmimu.

40

2004 m . sausio 7 d. laišku Tarybos generalinis sekretoriatas informavo ieškovą, kad
buvo nustatyti 2 4 d o k u m e n t a i ir nuspręsta juos visus išsiųsti. 2004 m . sausio 13 d.
ieškovas pateikė patvirtinantį prašymą nurodydamas, k a d generalinio sekretoriato
atsakymas pakankamai neapima visų jo pirminio prašymo aspektų. 2004 m. sausio
15 d. Komisijos Žuvininkystės G D Ryšių ir informacijos skyrius nusiuntė ieškovo
teisės konsultantui elektroninį laišką, atsakydamas į jo prašymą dėl galimybės
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susipažinti su dokumentais. 2004 m. vasario 10 d. Taryba priėmė atsakymą į
patvirtinantį prašymą ir paskelbė kai kuriuos papildomus dokumentus, išvardytus
atsakymo 4 punkte.

41

2004 m. vasario 2 d. Pirmosios instancijos teismo sekretoriatas gavo ieškovo ieškinį,
pateiktą pagal EB 230 ir 231 straipsnius, kuriuo siekiama panaikinti skundžiamą
reglamentą tiek, kiek jis susijęs su Azorų vandenimis, būtent skundžiamo
reglamento 3 straipsnį, 5 straipsnio 1 dalį, 11 straipsnį, 13 straipsnio b punktą ir
15 straipsnį bei šio reglamento priedą.

42

2004 m. kovo 9 d. Pirmosios instancijos teismo sekretoriatui pateiktu atskiru
dokumentu ieškovas, remdamasis EB 242 ir 243 straipsniais bei Pirmosios
instancijos teismo darbo reglamento 104 straipsniu, pateikė šį ieškinį, kuriuo
siekiama iš dalies sustabdyti skundžiamo reglamento vykdymą ir (arba) taikyti
tinkamas laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovas Pirmosios instancijos teismo
pirmininko prašo:

—

„sustabdyti (skundžiamo reglamento) 3 ir 11 straipsnių bei priedo įgyvendinimą,
kol Pirmosios instancijos teismas priims sprendimą pagrindinėje byloje arba kol
bus nuspręsta kitaip ta dalimi, kuria jie:

— numato, kad žvejybinė pastanga pagal reglamentą nustatoma nurodant
jautrias rūšis ir ICES/CECAF teritorijas, bet ne naudojamų žvejybos įrankių,
statomųjų ar velkamųjų, rūšį,
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— į 3 ir 11 straipsnių taikymo sritį neįtraukia į Reglamento (Nr.) 2347/2002
taikymo sritį patenkančių giliavandenių žuvų;

— sustabdyti (skundžiamo reglamento) 15 straipsnio įgyvendinimą, kol Pirmosios
instancijos teismas priims sprendimą pagrindinėje byloje arba kol bus nuspręsta
kitaip ta dalimi, kuria (1995 m. reglamentų) panaikinimas:

— panaikina Bendrijos kompetenciją nustatyti žvejybinę pastangą nurodant ne
tik jautrias rūšis ir ICES/CECAF teritorijas, bet ir naudojamus žvejybos
įrankius (Reglamento (Nr.) 685/95 3 straipsnio 1 dalis, 6 straipsnis ir
1 priedas bei Reglamento (Nr.) 2027/95 2 straipsnis ir priedas) ir panaikina
Reglamentu (Nr.) 2027/95 numatytą pastangų nustatymą,

— panaikina įgaliojimą nustatyti didžiausią metinę žvejybinę pastangą terito
rijai dėl giliavandenių žuvų, patenkančių į Reglamento (Nr.) 2347/2002
taikymo sritį, bei Reglamentu (Nr.) 2027/95 numatytą šios pastangos
nustatymą,

— panaikiną draudimą Ispanijos laivams patekti į Portugalijos suverenitetui
arba jurisdikcijai priklausančius salų vandenis ICES X teritorijoje ir CECAF
(34.2.0) (kvadrate) gaudyti tunus (Reglamento (Nr.) 685/95 III priedo
3 punktas),

— gali įsigalioti 2004 m. rugpjūčio 1 d., neatsižvelgiant į tai, ar reglamentas
pagal (skundžiamo reglamento) 11 straipsnio 2 arba 3 dalį būtų įsigaliojęs, ar ne;
II-2174

REGIAO AUTÓNOMA DOS AÇORES / TARYBA

— sustabdyti skundžiamo reglamento 5 straipsnio 1 dalies įgyvendinimą, kol
Pirmosios instancijos teismas priims sprendimą pagrindinėje byloje arba kol bus
nuspręsta kitaip ta dalimi, kuria jis nenurodo draudimo Ispanijos laivams patekti
į Portugalijos suverenitetui arba jurisdikcijai priklausančius salų vandenis ICES
X teritorijoje ir CECAF (34.2.0) (kvadrate) gaudyti tunus,

—

sustabdyti (skundžiamo reglamento) 13 straipsnio b punkto įgyvendinimą, kol
Pirmosios instancijos teismas priims sprendimą pagrindinėje byloje arba kol bus
nuspręsta
kitaip
ta
dalimi,
kuria
jis
panaikina
Reglamento
Nr. 2847/93 19a straipsnio 3 dalies, 19b, 19c, 19d, ir 19e straipsnių taikymą
Portugalijos suverenitetui arba jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse aplink
Azorus,

—

subsidiariai priimti išankstinę nutartį, galiojančią, kol bus priimtas sprendimas
byloje T-37/04 arba kol bus nuspręsta kitaip, draudžiančią Ispanijos laivams
gaudyti Azorų vandenyse tunus ir kitų, ne Portugalijos, valstybių narių laivams
gaudyti kitas giliavandenes žuvis,

—

priimti nutartį ar taikyti priemones, kurios yra teisingos ir tinkamos tokiomis
bylos aplinkybėmis,

—

priteisti iš Tarybos bylinėjimosi išlaidas".
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43

2004 m. kovo 31 d. Taryba pateikė paaiškinimus dėl prašymo taikyti laikinąsias
apsaugos priemones. Savo paaiškinimuose Taryba Pirmosios instancijos teismo
pirmininko prašo:

— atmesti prašymą kaip nepriimtiną,

— subsidiariai, atmesti prašymą kaip nepagrįstą,

— priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

44

Atitinkamai 2004 m. kovo 30 d. ir balandžio 1 d. Pirmosios instancijos teismo
sekretoriatui pateiktais ieškiniais Komisija ir Ispanijos Karalystė prašė leisti įstoti į
procedūrą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Tarybos pusėje.

45

Prašymas leisti įstoti buvo įteiktas šalims pagal Darbo reglamento 116 straipsnio
1 dalį.

46

2004 m. balandžio 6 d. laiškais ir ieškovas, ir Taryba patvirtino, kad neprieštarauja
Komisijos ir Ispanijos Karalystės prašymams leisti įstoti į šią procedūrą.

47

2004 m. balandžio 20 d. nutartimi Pirmosios instancijos teismo pirmininkas leido
Komisijai ir Ispanijos Karalystei įstoti į šią procedūrą Tarybos pusėje.
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48

2004 m. balandžio 21 d. Komisija ir Ispanijos Karalystė pateikė savo paaiškinimus dėl
prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Savo paaiškinimuose Komisija ir
Ispanijos Karalystė Pirmosios instancijos teismo pirmininko prašo:

—

atmesti prašymą kaip nepriimtiną,

—

subsidiariai, atmesti prašymą kaip nepagrįstą,

—

priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

4 9 2004 m. balandžio 22 d. Pirmosios instancijos teismo sekretoriatui pateiktu atskiru
dokumentu Taryba pagal Darbo reglamento 114 straipsnio 1 dalį iškėlė klausimą dėl
pagrindinio ieškinio nepriimtinumo, kuria Pirmosios instancijos teismo prašo
atmesti ieškinį dėl skundžiamo reglamento panaikinimo iš dalies kaip aiškiai
nepriimtiną ir priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

50

2004 m. balandžio 27 d. ieškovo ir Komisijos buvo paprašyta iki 2004 m. balandžio
28 d. atitinkamai pateikti, pirma, visus dokumentus, gautus atsakant į 2003 m.
gruodžio 12 d. ieškovo pateiktą prašymą dėl galimybės susipažinti su dokumentais
bei į vėlesnius patvirtinančius prašymus, ir, antra, Komisijos pasiūlymo dėl
įgyvendinimo reglamento pagal skundžiamo reglamento 11 straipsnį fotokopijas.
Komisija prašomus dokumentus pateikė 2004 m. balandžio 27 d. Ieškovė prašomus
dokumentus pateikė 2004 m. balandžio 29 d. ir 2004 m. balandžio 30 d. sprendimu
jie buvo prijungti prie bylos medžiagos.
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51

2004 m. balandžio 30 d. Pirmosios instancijos teismo sekretoriatui pateiktu atskiru
dokumentu Taryba paprašė, kad iš šios bylos medžiagos būtų išimti du dokumentai,
prijungti prie 2003 m. balandžio 21 d. Ispanijos Karalystės pateiktų paaiškinimų,
kuriuos sudaro Tarybos teisės skyriaus nuomonė, ir kad į juos nebūtų atsižvelgiama.
Ispanijos Karalystė buvo paprašyta pateikti savo paaiškinimus dėl Tarybos prašymo
2004 m. gegužės 5 d. numatytame posėdyje.

52

2004 m. balandžio 29 ir 30 d. Pirmosios instancijos teismo sekretoriatui pateiktais
ieškiniais keturios organizacijos Seas at Risk, WWF — World Wide for Nature (toliau WWF), atstovaujamos solicitor R. Buxton ir barrister D. Owen, Portode Abrigo —
Organização de Produtores da Pesca CRL (toliau - Porto de Abrigo) ir GÊ-Questa —
Associação de Defesa do Ambiente (toliau - GÊ-Questa), atstovaujamos advokato
P. Linhares Dias, prašė leisti įstoti į procedūrą dėl laikinųjų apsaugos priemonių
taikymo ieškovo pusėje.

53

Prašymus leisti įstoti pateikusios keturios organizacijos buvo pakviestos dalyvauti
2004 m. gegužės 5 d. numatytame posėdyje ir pateikti savo argumentus,
nepažeidžiant jų prašymų rezultatų.

54

2 0 0 4 m . gegužės 5 d. ieškovė, Taryba, Komisija, Ispanijos Karalystė ir p r a š y m u s leisti
įstoti pateikusios organizacijos (WWF, Seas at Risk, Porto de Abrigo ir GÊ-Questa)

posėdyje pateikė savo argumentus ir atsakė į Pirmosios instancijos teismo
pirmininko pateiktus klausimus. Nors visoms keturioms prašymus įstoti pateiku
sioms organizacijoms pirmininkas leido pateikti argumentus dėl jų prašymo bei dėl
prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagrįstumo, galutinis sprendimas dėl
jų prašymų leisti įstoti dar nebuvo priimtas.

55

Kadangi posėdyje Ispanijos Karalystė neprieštaravo Tarybos prašymui išimti iš bylos
medžiagos ir neatsižvelgti į du dokumentus, prijungtus prie 2004 m. balandžio 21 d.
Ispanijos Karalystės paaiškinimų, pirmininkas posėdžio metu nusprendė nurodyti
išimti iš bylos medžiagos šiuos du dokumentus.
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56 2004 m. birželio 18 d. ieškovas pateikė prašymą, kad Pirmosios instancijos teismas iš
naujo pradėtų rašytinę proceso dalį ir priimtų Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos
(ICES) patariamojo komiteto dėl žvejybos valdymo (CCGP) 2004 m. birželio
ataskaitos susijusią dalį. Pirmininkas nusprendė priimti minėtą ataskaitą, ir 2004 m.
birželio 30 d. Pirmosios instancijos teismo sekretorius persiuntė vieną šios ataskaitos
egzempliorių kitoms šalims, kad šios galėtų pateikti savo galimus paaiškinimus.
2004 m. liepos 6 d. Taryba, Komisija ir Ispanijos Karalystė pateikė savo paaiškinimus.

Dėl teisės

A — Dėl WWF, Seas at Risk, Porto de Abrigo ir GÊ-Questa prašymų leisti įstoti

57

Kaip buvo minėta, WWF, Seas at Risk, Porto de Abrigo ir GÊ-Questa pagal
Teisingumo Teismo statuto 40 straipsnio antrąją pastraipą pateikė prašymus leisti
įstoti į bylą. Posėdyje kitos šalys nepateikė jokių paaiškinimų dėl to, kad prašymus
įstoti pateikusios organizacijos prašo leisti įstoti į šią procedūrą.

58 Pagal Teisingumo Teismo statuto 40 straipsnio antrąją pastraipą, kuri taikoma
Pirmosios instancijos teismui pagal minėto statuto 53 straipsnio pirmąją pastraipą, į
Pirmosios instancijos teismo nagrinėjamą bylą gali įstoti asmenys, suinteresuoti
nagrinėjamos bylos baigtimi.

59 Pagal nusistovėjusią teismų praktiką suinteresuotumas nagrinėjamos bylos baigtimi
turi būti suprantamas kaip tiesioginis ir aktualus suinteresuotumas reikalavimų
baigtimi. Būtina ypač patikrinti, ar prašymą dėl įstojimo pateikusįjį skundžiamas
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aktas liečia tiesiogiai ir ar jo suinteresuotumas nagrinėjamos bylos baigtimi yra
neabejotinas (žr. 1999 m. birželio 3 d. Pirmosios instancijos teismo pirmosios
kolegijos pirmininko nutarties ACAVir kt. prieš Tarybą, T-138/98, Rink. p. II-1797,
14 punktą ir 2000 m. liepos 10 d. Pirmosios instancijos tesimo pirmininko nutarties
Federación de Cofiadas de Pescadores de Guipúzcoa ir kt. prieš Tarybą, T-54/00 R,
Rink. p. II-2875, 15 punktą bei minėtą teismų praktiką). Asociacijoms gali būti leista
įstoti siekiant apginti savo narių interesus bylose, kuriose keliami principiniai
klausimai, galintys paveikti šiuos interesus (žr. 1998 m. rugsėjo 28 d. Teisingumo
Teismo pirmininko nutarties Pharos prieš Komisiją, C-151/98 P, Rink. p. II-5441,
6 punktą ir minėtą teismų praktiką).

60 Porto de Abrigo yra ribotos atsakomybės kooperatinė bendrovė, sudaranti gamintojų
organizaciją. Pagal įstatus pagrindinis jos tikslas yra narių, daugiausia Azoruose
veiklą vykdančių žvejų, interesų apsauga.

61 Akivaizdu, kad skundžiamas reglamentas, reglamentuojantis žvejybos veiklą būtent
Azorų vandenyse, ir bet kokia nutartis, sustabdanti jo taikymą, arba kitos laikinosios
apsaugos priemonės daro esminį ir tiesioginį poveikį Porto de Abrigo nariams, kurių
gyvavimas priklauso nuo šios žvejybos veiklos. Reikia manyti, kad Porto de Abrigo
turi tiesioginį ir tikrą suinteresuotumą šios procedūros baigtimi.

62

Taigi Porto de Abrigo turi būti leista, kaip ji ir prašė, įstoti į šią procedūrą ieškovės
pusėje.

63

GÊ-Questa yra ne pelno asociacija, pasisakanti už aplinkos apsaugą, kurios
pagrindinis tikslas yra aplinkos apsauga bei jos gerinimas ir Azorų salyno
nacionalinio bei kultūrinio paveldo tyrinėjimas ir apsauga. Jos įstatai aiškiai
įpareigoja saugoti Azorų salyno natūralų paveldą, kurio dalis yra žuvų populiacija
ir šio salyno jūros ekosistemos.
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64

Skundžiamo reglamento vykdymo sustabdymas turėtų tiesioginį poveikį žvejybos
veiklai Azorų vandenyse, įskaitant žvejybos įrankių, galinčių turėti didelę įtaką Azorų
vandenų ekosistemoms, naudojimą, tai yra teritorijoje, kuri yra pagrindinė GÊQuesta veiklos vieta. Reikia manyti, kad GÊ-Qiiesta tiesiogiai ir tikrai suinteresuota
šios procedūros baigtimi.

65

Taigi GÊ-Questa turi būti leista, kaip ji ir prašė, įstoti į šią procedūrą ieškovo pusėje.

66

Seas at Risk yra nepriklausoma ne pelno siekianti tarptautinė aplinkos apsaugos
organizacija; jos pagrindinė buveinė yra Nyderlanduose. Organizacijos tikslas yra
saugoti ir atkurti jūrų aplinką. Turinti šešiolika organizacijų narių, esančių
aštuoniose valstybėse narėse ir Norvegijoje, Seas At Risk yra didžiausia Europos
federacija, jungianti nevyriausybines ekologines organizacijas, kurioms ji atstovauja
Europos mastu OSPAR Komisijoje (Šiaurės rytų Atlanto jūrų aplinkos apsaugos
konvencija), Žvejybos Šiaurės rytų Atlante komisijoje (NEAFC), Tarptautinėje jūrų
organizacijoje ir Šiaurės jūros apsaugos konferencijos procedūrose. Jos veikla apima
tik klausimus, susijusius su jūrų aplinka, bei aprėpia visą Šiaurės rytų Atlantą.

67

WWF tikslai yra dar platesni nei Seas at Risk. Prašyme nurodyta, kad WWF yra viena
didžiausių aplinkos apsaugos organizacijų pasaulyje, turinti beveik penkis milijonus
rėmėjų, ir aprėpianti daugiau nei 100 valstybių. Ji siekia užkirsti kelią planetos
natūralios aplinkos griovimui. Ji dalyvauja programoje „Jūros pavojuje", kuri apima
visus pasaulio vandenynus. WWF taip pat dalyvauja programoje Šiaurės rytų Atlante,
kuria skatinama tausojanti žvejyba bei saugomų jūrinių teritorijų tinklo įkūrimas
OSPAR Komisijos ir jos valstybių narių viduje.
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68

69

70

Bendrame prašyme leisti įstoti Seas at Risk ir WWF remiasi tuo, kad jos tiesiogiai ir
konkrečiai suinteresuotos šios procedūros baigtimi. Jos tvirtina, kad jų veikla yra
susijusi su gelmine žvejyba, jūrų aplinkos bei jūrų buveinės apsauga, įskaitant
povandeninius kalnus, ir kad pastaraisiais metais didelius išteklius jos paskyrė tam,
kad būtų skatinama žuvų išteklių bei buveinių apsauga, kuriems taikomas
skundžiamu reglamentu įtvirtintas reglamentavimas. Seas at Risk ir WWF tvirtina,
kad jie dalyvavo lobistinėje veikloje ir bendravo su vyriausybėmis bei Bendrijos
institucijomis prieš skundžiamo reglamento priėmimo procedūrą ir per ją.
Galiausiai, Seas at Risk ir WWF nurodo, kad joms turi būti leista įstoti todėl, jog
prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones iškelia svarbius klausimus, kuriais
jos turi tiesiogiai ir konkrečiai suinteresuotos, kiek tai susiję su Europos Bendrijos
aplinkos apsaugos politikos ir BŽP sąveika. Abiejų organizacijų nariai, jų nuomone,
gali teisėtai tikėtis, kad tokiomis aplinkybėmis, kaip šiuo atveju, jie bus išklausyti
Bendrijos teismuose.

Šie a r g u m e n t a i nepriimtini. Kitaip nei dviejų A z o r ų organizacijų atveju Seas at Risk

ir WWF interesal per platūs ir per daug bendro pobūdžio, kad jas iš esmės paveiktų
pastarosios procedūros rezultatas, ir todėl laikinąsias apsaugos priemones taikantis
teisėjas negali leisti WWF ir Seas at Risk įstoti į šią procedūrą.

Galiausiai, nepaisant jų įvertinimo bei rūpinimosi aplinkos apsaugos klausimais, šių
dviejų organizacijų tikslai ir veikla aprėpia dideles teritorijas ir nėra išimtinai ar
daugiausia susiję su Azorų vandenimis. Ieškovas prašo iš dalies sustabdyti
skundžiamo reglamento vykdymą tik šių vandenų atžvilgiu. Be to, būtina pastebėti,
kad skundžiamas reglamentas reglamentuoja žvejybos veiklą Azorų vandenyse, ir jo
taikymas neturi aiškios įtakos WWF arba Seas at Risk veiklai, kuri apima mokslinius
aplinkos apsaugos tyrimus ir lobistinę veiklą aplinkos apsaugos srityje platesniu
kontekstu. Seas at Risk ir WWF narių bei rėmėjų yra visame pasaulyje, ir jų interesai
saugoti aplinką apskritai yra dar labiau nutolę.
II-2182

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES / TARYBA

71 Kadangi Seas at Risk ir WWF neįrodė, kad egzistuoja tiesioginis ir tikras
suinteresuotumas sprendimu, jų prašymas leisti įstoti į laikinųjų apsaugos priemonių
taikymo procedūrą ieškovės pusėje yra atmestinas.

B — Dėl prašymo taikyti laikin 1 sias apsaugos priemones

1. Šalių argumentai

a) Ieškovo pateikti argumentai

Dėl priimtinumo

72

Ieškovas tvirtina, kad turi teisę veikti pagal EB 230 straipsnio ketvirtąją pastraipą, nes
jis yra tiesiogiai ir konkrečiai susijusi, nors skundžiamas aktas yra Tarybos
reglamentas.

73

Dėl tiesioginio intereso kriterijaus ieškovas tvirtina, kad skundžiamas reglamentas
tiesiogiai liečia jo įgaliojimus leisti įstatymus bei reglamentuoti žvejybos klausimus jo
jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse. Iš to tiesiogiai išplaukia skundžiamo
reglamento poveikis, nes valstybės narės, ir ypač Portugalija, įgyvendindamos
priemonę neturi jokios diskrecijos.
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74

Dėl konkretaus intereso ieškovas n u r o d o d u pagrindinius argumentus. Pirma, jis
tvirtina, kad naudojasi specialia apsauga, kuri jam suteikiama pagal EB 299 straipsnio
2 dalį, ir kad, b e to, skundžiamas reglamentas aiškiai pripažįsta jo išskirtinę padėtį
bei įtraukia specialias su tuo susijusias nuostatas (skundžiamo reglamento
5 straipsnis). Antra, skundžiamas reglamentas atima iš jo įgaliojimą reglamentuoti
žvejybą Azorų vandenyse.

Dėl fumus boni juris

75

Ieškovas tvirtina, kad jo ieškinys dėl skundžiamo reglamento, paremtas šešiais
skirtingais pagrindais, yra aiškiai pagrįstas.

76

Jis nurodo, pirma, kad skundžiamas reglamentas pažeidžia aplinkos teisę, ypač
EB 6 straipsnį ir 174 straipsnio 1-3 dalis, bei pagrindinį reglamentą, neatsižvelgda
mas į svarbius aplinkos principus, kurie yra privalomi reglamentuojant BŽP sritį, tai
yra tvarios plėtros, atsargumo, prevencinių veiksmų, žalos atitaisymo šaltinio vietoje
ir „teršėjas moka" principus. Ieškovo manymu, visi minėti principai yra pažeisti, nes
skundžiamas reglamentas lemtų žvejybinės pastangos didėjimą, žalą jūrų aplinkai ir
žuvies išteklių sumažėjimą.

77

Ieškovas ypač tvirtina, kad skundžiamas reglamentas lemtų šias pasekmes.
Panaikinant 1995 m. reglamentus, ribojančius užsienio laivų patekimą į Azorų
vandenis ir iš esmės draudžiančius šiuose vandenyse naudoti velkamuosius įrankius,
skundžiamas reglamentas lemtų didelį kitų valstybių narių pramoninių laivų
žvejybinės pastangos padidėjimą. Dėl šios priežasties skundžiamo reglamento 3 ir
11 straipsniai iš atitinkamų žvejybos rūšių apibrėžimų išbraukė visas velkamųjų
įrankių nuorodas, netiesiogiai leisdami minėtus įrankius naudoti. Be to, šios
nuostatos pašalino atitinkamas rūšis, nurodytas Reglamento Nr. 2347/2002 I priede,
kuris riboja žvejybinę pastangą kai kurių rūšių giliavandenėms žuvims. Be to,
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ieškovas tvirtina, kad skundžiamo reglamento 15 straipsnis panaikina 1995 m.
reglamentus prieš įsigaliojant įgyvendinimo reglamentui, ribojančiam žvejybinę
pastangą. 5 straipsnis įtvirtina 100 jūrmylių apsaugos zoną; jis nereglamentuoja
zonos, esančios tarp 100 ir 200 jūrmylių ir leidžia užsienio laivams ten gaudyti visas
rūšis, taigi ir giliavandenes žuvis bei tunus. Galiausiai skundžiamo reglamento
13 straipsnis panaikina signalizacijos sistemą, o tai atima iš ieškovas esminę
informaciją, leidžiančią veiksmingiau kontroliuoti žvejybos veiklą, vykdomą jo
jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse.

78

Atsižvelgdamas į pateiktus poveikius, ieškovas tvirtina, kad pažeidžiamas tvarios
plėtros principas, įtvirtintas EB 6 straipsnyje ir pagrindinio reglamento 2 straipsnio
1 dalyje. Atsargumo principas (įtvirtintas EB sutarties 6 straipsnyje ir 174 straipsnio
2 dalyje bei pagrindinio reglamento 2 straipsnyje) taip pat pažeidžiamas, nes Taryba
neatsižvelgė į mokslo įrodymus ir į tai, kad skundžiamas reglamentas lemtų
intensyvią žvejybą atitinkamose teritorijose bei atimtų iš ieškovo reikalingą mokslo
informaciją, kuria galėtų pasinaudoti atlikdamas vėlesnius prevencinius veiksmus.
Prevencinių veiksmų principas (EB 174 straipsnio 2 dalis ir pagrindinio reglamento
7, 8 ir 26 straipsniai) pažeidžiamas, nes priimdama skundžiamą reglamentą Taryba
neatsižvelgė į rimtą grėsmę aplinkai. Žalos atitaisymo šaltinio vietoje principas
pažeidžiamas, nes skundžiamas reglamentas atima iš vietos valdžios institucijų,
geriausiai pažįstančių Azorų vandenis, jų įgaliojimus spręsti ekologinius klausimus,
susijusius su tais vandenimis. Galiausiai pažeidžiamas „teršėjas moka" principas, nes
skundžiamas reglamentas leidžia pramoniniams laivams daryti nepataisomą žalą
aplinkai.

79

Antra, ieškovas remiasi tuo, kad skundžiamas reglamentas yra nesuderinamas su
pirminės ir antrinės teisės, skirtos Azorų apsaugai, nuostatomis. Ypač ieškovas
nurodo, kad skundžiamas reglamentas pažeidžia EB 158 straipsnį ir 299 straipsnio
2 dalį todėl, kad neapsaugo Azorų, o tai prieštarauja šių nuostatų tikslui. Keldamas
žalą Azorų aplinkai ir mažindamas žuvų išteklius, skundžiamas reglamentas kenktų
vietiniam žvejybos sektoriui ir dar labiau nutolintų Azorus nuo kontinentinės
Europos.
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