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ĪSS PAMATOJUMS 

Eiropas Komisija 2013. gada aprīlī publicēja stratēģiskās vadlīnijas ES akvakultūras 

ilgtspējīgai attīstībai1, kurās izklāstīts projekts valstu daudzgadu plāniem. Komisija 2016. 

gada maijā publicēja 27 daudzgadu valstu akvakultūras plānu kopsavilkumu, kurā analizēti 

akvakultūras nozares galvenie mērķi un problēmas, kas noteiktas 27 dalībvalstu plānos 

vispārējā reformētās kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) kontekstā. 

ES tiek iegūts mazāk par 2 % no saimniecībās audzētu zivju apjoma pasaulē, taču ES ir 

pasaules līdere kvalitātes un ilgtspējības ziņā. Referents uzskata, ka ES var un tai vajadzētu 

saglabāt vadošo lomu pasaulē, taču ražošanas apjoms tomēr ir jāpalielina, lai vairāk segtu ES 

pieprasījumu pēc zivīm. Patlaban Savienības akvakultūra apmierina ES pieprasījumu pēc 

zivīm tikai 10 % apmērā, savukārt atlikusī daļa nāk no ES zivsaimniecībām (30 %), bet 60 % 

tiek importēti no trešām valstīm. Referents uzskata, ka ir iespējams palielināt ES akvakultūras 

apjomu, nepazeminot standartus un saglabājot kvalitāti un ilgtspējību. Lai izmantotu 

akvakultūras nozares milzīgo potenciālu, būtu jāierobežo pārvaldes sarežģītība, piemēram, 

attiecībā uz licencēm, atļaujām un vides analīzi (t. i., ietekmes vai uzraudzības pētījumiem), 

un tam vajadzētu būt samērīgam prasībai pēc noteiktības attiecībā uz ieguldījumiem šajā 

nozarē, cenšoties panākt iespējas ES tirgum kļūt konkurētspējīgākam. Ieguldījumi pētniecībā, 

darbaspēkā, jaunās saimniecībās vai citās jomās akvakultūras nozarē ļaus ES saglabāt ietekmi 

uz ražošanas standartiem, nevis zaudēt tirgu trešām valstīm, kurās ir zemāki standarti. Turklāt, 

tā kā šajā nozarē darbojas gandrīz tikai mikrouzņēmumi, tas ļautu saglabāt un garantēt 

darbvietas un palielināt to skaitu. 

Tāpēc referents uzskata, ka ES šobrīd ir iespēja attīstīt savu potenciālu šajā jomā kā paraugu 

ne tikai attiecībā uz kvalitāti un ilgtspējību, bet arī attiecībā uz vidi un pārtikas nekaitīgumu. 

                                                 
1 COM(2013)0229. 
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IEROSINĀJUMI 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 

Zivsaimniecības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzsver ES juridiskās saistības nodrošināt dabas aizsardzību, tostarp ar Putnu direktīvu, 

Dzīvotņu direktīvu un Jūras stratēģijas pamatdirektīvu; 

2. uzskata, ka ES ir jāpalielina ražošanas apjoms akvakultūras nozarē, kā arī kā arī jāuztur 

un jānostiprina darbvietas un struktūras, vienlaikus ņemot vērā kvalitātes, ilgtspējas, 

pārtikas nekaitīguma, cilvēku veselības un vides aspektus un spiedienu uz dabiskajām 

zvejas vietām; uzskata, ka ES šajā ziņā vajadzētu būt pasaules nozīmes modelim; 

norāda, ka Eiropā akvakultūra (zivju, gliemeņu un ūdensaugu audzēšana) ražo gandrīz 

20 % zivju produktu, un pašlaik tajā ir nodarbināti aptuveni 85 000 cilvēku; 

3. uzskata, ka ir vajadzīgi stingrāki pasākumi, lai padarītu akvakultūru par efektīvāku, 

ekonomiski dzīvotspējīgāku, sociāli atbildīgāku un videi draudzīgāku nozari, kas 

nodrošina lielāku procentuālo daļu no Eiropas zivju pieprasījuma un samazina Eiropas 

atkarību no importa; 

4. uzsver, ka Eiropas akvakultūra nedrīkst izraisīt turpmāku pārzveju un ka ir jānosaka 

pienācīgas garantijas, lai nodrošinātu, ka akvakultūras izaugsme neapdraud kopējās 

zivsaimniecības politikas maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma mērķus; 

5. apzinās akvakultūras nozares sociālekonomisko nozīmi piekrastes kopienām un salām; 

6. norāda, ka pēdējo 20 gadu laikā visā pasaulē zivju patēriņš ir pieaudzis par vienu 

trešdaļu un ka iedzīvotāju skaita pieaugums palielinās spiedienu uz zivju krājumiem 

aizvien vairāk un vairāk; 

7. norāda, ka akvakultūra var palielināt pieprasījumu pēc zivīm tikai tad, ja tā nepatērē 

zivju skaitu okeānos vairāk, nekā tā saražo; 

8. aicina Komisiju ieviest aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu, ka dzīvnieku barība, 

tostarp tāda, kuras pamatā ir zivis, tiek iegūta ilgtspējīgi; 

9. uzsver, ka ir svarīgi jauni norādījumi par akvakultūras uzņēmumu izvietošanu; norāda, 

cik nozīmīga ir jūras telpiskā plānošana, kurā ir jāņem vērā vajadzības, kas ir 

piemērojamas attiecībā uz dažādiem lietojumiem, piemēram, enerģētikas, jūras 

transporta, zivsaimniecības un akvakultūras, tūrisma, atpūtas un dabas un vides 

saglabāšanas, aizsardzības un uzlabošanas jomā, kā arī ir jācenšas rast saskaņu starp šīm 

jomām; 

10. atgādina, ka, barības vielu slodzes samazināšana ir priekšnosacījums akvakultūras 

nozares veiksmīgai darbībai; uzsver, cik svarīga ir sadarbība starp pētniekiem, 

akvakultūras nozari, dzīvnieku barības ražotājiem, vides pārvaldītājiem un vides 

organizācijām; 

11. ir pārliecināts, ka dažāda pienācīgi plānotu un vietējā ekonomikā integrētu akvakultūras 

saimniecību starptautiska pieredze un Eiropas labākās prakses veicināšana vides jomā, 
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jo īpaši attiecībā uz atkritumu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, bioloģiskās daudzveidības 

aizsardzību un pēc iespējas lietderīgu izmantošanu un ilgtspējīgas ēšanas paradumu 

izvēli, stiprinātu akvakultūru un palīdzētu visām dalībvalstīm palielināt ilgtspējīgu 

akvakultūras ražošanu; norāda, ka paraugprakses piemēri citos reģionos ir izstrādāti 

atšķirīgos politiskos un ģeogrāfiskos apstākļos, kas ne vienmēr ir salīdzināmi ar 

dažādajiem apstākļiem dalībvalstīs; 

12. uzsver, ka saldūdens akvakultūra joprojām ir nepietiekami izpētīta iespēja, lai uzlabotu 

pārtikas nodrošinājumu un attīstītu lauku teritorijas; 

13. uzsver, ka saldūdens akvakultūrai ne tikai ir svarīga sociālā loma, nodrošinot 

nodarbinātību nabadzīgākajos lauku apvidos, bet ir arī būtiska vides loma, lai saglabātu 

vērtīgus mitrājus un nodrošinātu plašu ekosistēmu pakalpojumu klāstu, kas ievērojami 

pārsniedz tās ekonomisko vērtību; 

14. uzskata, ka ilgtspējīgu un konkurētspējīgu Eiropas akvakultūras nozari var izveidot, 

veicot neatkarīgu zinātnisku novērtējumu, lai noteiktu vides ekoloģisko kapacitāti, jo 

īpaši attiecībā uz atklātās jūras saimniecībām, kas ir galvenais priekšnoteikums vietas 

un licenču vai atļauju piešķiršanai un saskaņotības nodrošināšanai ar tiesību aktiem 

vides jomā;  

15. atzinīgi vērtē veiksmīgas sadarbības piemērus, par pamatu ņemot brīvprātīgas 

vienošanās un citas vienošanās starp vides aizsardzības aktīvistiem un nozari; atzinīgi 

vērtē pozitīvos akvakultūras ieguldījumu piemērus labas ūdens kvalitātes un ūdens 

ekosistēmu pakalpojumu saglabāšanā, vienlaikus atzīstot un cenšoties mazināt 

akvakultūras iespējamo negatīvo ietekmi uz vietējo vidi un ūdens kvalitāti; tādēļ mudina 

ieviest turpmākus jauninājumus un īstenot turpmākas iniciatīvas, lai ilgtermiņā 

nodrošinātu ilgtspējīgu un ienesīgu nozari; 

16. uzskata, ka inficēšanās parādība starp savvaļas un saimniecībās audzētām zivīm ir 

jāapkaro, jo tā bīstami vājina jūras genofondu un rada potenciālus draudus 

ekosistēmām; 

17. aicina dalībvalstis izstrādāt un piemērot aizsargājamo sugu un dzīvotņu kartes 

akvakultūrai pirms akvakultūras zonu noteikšanas, lai īstenotu uz ekosistēmām balstītu 

pieeju telpiskajai plānošanai; 

18. aicina dalībvalstis ieviest standartizētus protokolus, lai vāktu datus par akvakultūras 

izmērāmu ietekmi uz vidi, sanitārajiem un veterinārajiem apstākļiem un pārtikas 

nekaitīgumu, lai nodrošinātu, ka tiek izmantoti atbilstīgi un neatkarīgi zinātniskie 

pierādījumi nolūkā uzraudzīt un pārvaldīt ražošanas praksi; aicina Komisiju paredzēt 

ilgtermiņa zinātnisko uzraudzību, kas arī pārsniedz kāda konkrēta projektu ilgumu; 

uzsver, ka ir svarīgi turpmāki pasākumi pēc projektiem un pētījumiem un cieša 

sadarbība starp zinātniekiem un akvakultūras nozari, tostarp dīķu apsaimniekotājiem; 

19. uzskata, ka neatbilstīga ķīmisku vielu un antibiotiku izmantošana akvakultūrā apdraud 

ekosistēmas ap akvakultūras iekārtām un cilvēku veselību; vērš uzmanību uz Komisijas 

2017. gada 29. jūnija paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam – Eiropas “Viena 

veselība” rīcības plāns pret antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās rezistences 
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(AMR) apkarošanai1; 

20. uzsver, ka Eiropas "Viena veselība" rīcības plānā pret antimikrobiālajiem līdzekļiem 

izveidojušās rezistences (AMR) apkarošanai ir norādīts, ka imunizācija ar vakcinācijas 

starpniecību ir izmaksu ziņā efektīvs sabiedrības veselības pasākums, lai apkarotu pret 

antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušos rezistenci2, kas tāpat attiecas uz 

akvakultūru; 

21. norāda, ka salīdzinoši augstākas diagnozes noteikšanas,  antimikrobiālo līdzekļu 

alternatīvu un vakcinēšanas izmaksas  salīdzinājumā ar plaši lietotajām antibiotikām 

diemžēl ir šķērslis, lai panāktu vakcinēšanas plašāku izmantošanu un augstāku 

izplatības līmeni, uz ko mudina rīcības plāns3; atzinīgi vērtē to, ka rīcības plānā 

Komisija paziņoja par stimuliem, lai palielinātu diagnostikas, antimikrobiālo līdzekļu 

alternatīvu un vakcīnu izmantošanu4; 

22. uzsver, ka ir svarīgi īstenot Regulu (ES) Nr. 1143/2014 par invazīvu svešzemju sugu 

introdukcijas un izplatīšanās profilaksi, lai aizsargātu gan akvakultūras nozari, gan 

vietējās sugas un ekosistēmas; 

23. aicina Komisiju sadarbībā ar dalībvalstīm sākt ES mēroga informācijas kampaņu, kas 

vērsta uz patērētājiem un uzņēmumiem, par akvakultūru kopumā un jo īpaši par 

atšķirībām starp stingrajiem un visaptverošajiem standartiem Eiropas tirgū un 

standartiem, ko piemēro importētiem produktiem trešās valstīs, īpaši uzsverot 

problēmas pārtikas nekaitīguma un sabiedrības veselības jomā, kuras rada īpaši 

rezistentu mikroorganismu un antimikrobiālās rezistences (AMR) veidošanās Savienībā; 

24. mudina Komisiju nodrošināt, lai jaunu upju baseinu apsaimniekošanas plānu 

novērtējumos ņemtu vērā īpašās vajadzības attiecībā uz plūsmas ātrumu un barības 

vielām akvakultūras objektos, kas atrodas pie upēm, jo īpaši ņemot vērā to 

neaizsargātību pret objektiem, kuri atrodas pārejas ūdeņos; 

25. uzsver, cik svarīgs ir no Eiropas Zivsaimniecības fonda pieejamais atbalsts, lai 

nodrošinātu zvejas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un veicinātu vides aizsardzību un 

ūdens resursu saglabāšanu; 

26. uzskata, ka ir nepieciešami ieguldījumi, lai izmantotu  akvakultūras nozares potenciālu 

un garantētu tās ilgtspēju nolūkā aizsargāt vidi un nodrošināt sabiedriskos labumus, un 

tādēļ prasa palielināt finansējumu pētniecībai, inovācijai un uz kvalitāti vērstiem 

ilgtspējīgas ražošanas projektiem; aicina Komisiju un dalībvalstis vēl vairāk vienkāršot 

birokrātiju  un ierobežot tās slogu akvakultūras nozarē, tostarp attiecībā uz dīķu 

apsaimniekotājiem; 

27. uzskata, ka Komisijai un dalībvalstīm vajadzētu izstrādāt konkrētus stimulus un 

pasākumus, tostarp uzlabot Direktīvas 2006/88/EK īstenošanu vai, ja vajadzīgs, veikt 

                                                 
1 Eiropas Komisija, Eiropas "Viena veselība" rīcības plāns pret antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās 
rezistences (AMR) apkarošanai,  2017. gada 29. jūnijs, COM(2017)0339. 
2 Turpat, 10. lpp. 
3 Turpat, 15. lpp. 
4 Turpat, 12. lpp. 
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tajā grozījumus, lai paplašinātu vakcīnu izmantošanu akvakultūrā un tādējādi rentablā 

veidā  novērstu, kontrolētu un izskaustu slimības un antibiotiku rezistenci ūdens 

dzīvniekiem, kā arī palielinātu ūdens dzīvnieku izdzīvošanas spējas, audzēšanas līmeni 

un ražošanas efektivitāti; 

28. aicina Komisiju un dalībvalstis ieguldīt pētniecībā, pētījumos un izmēģinājuma 

projektos inovatīvai, uz nākotni orientētai, videi nekaitīgai akvakultūras praksei, tostarp 

integrētu multitrofisko akvakultūru sistēmās (IMTA), akvaponikā un recirkulācijas 

akvakultūras sistēmās (RAS), kas mazinātu akvakultūras ietekmi uz dzīvotnēm, savvaļas 

dzīvnieku populācijām un ūdens kvalitāti, tādējādi veicinot uz ekosistēmām balstītu 

pieeju; 

29. aicina Komisiju nošķirt rūpniecisko akvakultūru un maza mēroga ģimenes uzņēmumus 

dotāciju un projektu piešķiršanas procedūrās, ņemot vērā atšķirīgās sākumpozīcijas, 

attīstības iespējas un mērķus; 

30. pauž nožēlu par to, ka vairāk nekā puse no visiem akvakultūras produktiem, ko patērē 

ES, tiek importēti; atzīst akvakultūras iespējamo pozitīvo ietekmi uz vietējo ekonomiku 

ES, vairāk atbalstot vietējo pārtikas ražošanu un patēriņu; 

31. atzinīgi vērtē jaunas iniciatīvas attiecībā uz sauszemes akvakultūru, it īpaši ES 

teritorijās ar slēgtiem ūdeņiem; 

32. atzīst, ka akvakultūras iekārtas var izraisīt būtiskus traucējumus dzīvotnēm, tostarp jūras 

putniem; prasa veikt obligātu teritoriālā jutīguma kartēšanu un stratēģisko vides 

novērtējumu visiem reģionālajiem un valsts akvakultūras plāniem, lai apzinātu 

iespējamās akvakultūras zonas, kas atbilst ES tiesību aktiem vides jomā; 

33. atzīst akvakultūras potenciālu pilsētu teritorijās, jo īpaši saistībā ar akvaponiku; 

34. norāda, ka pēc Datu vākšanas regulas pārstrādāšanas visām jūras zivju saimniecībām ir 

pienākums vākt datus, savukārt saldūdens saimniecības to var darīt brīvprātīgi; prasa 

standartizēt protokolus šajā sakarībā. 
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