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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi visų formų akvakultūra turi būti tausi ir tinkama socialiniu požiūriu, taigi neturi 
būti daroma žala ekosistemoms dėl to, kad didėja ir natūralių medžiagų, ir žmogaus 
pagamintų medžiagų, pvz., neyrančių chemikalų ir anglies dioksido, koncentracija, ir dėl 
to, kad jos fiziškais suardomos,

B. kadangi dėl akvakultūros ir su ja susijusios gamybos įrenginių žmonėms neturi būti nuolat 
trukdoma patenkinti svarbiausių poreikių – apsirūpinti maistu, vandeniu ir būstu,

C. kadangi žuvys gali patirti skausmą ir stresą, o daugelio formų akvakultūra neatitinka ES 
gyvūnų gerovės reikalavimų,

D. kadangi ES yra grynoji akvakultūros produktų importuotoja, be to, kadangi reikia 
patikimos akvakultūros produktų ženklinimo sistemos, 

E. kadangi naudojant akvakultūrą išvedama vis daugiau vartojimui skirtų gyvūnų ir augalų 
veislių,

1. atkreipia Komisijos dėmesį į tai, kad naudojant daug akvakultūros būdų daromas 
neigiamas poveikis, pvz., naikinamos buveinės, kovai su ligomis naudojami chemikalai, 
eikvojama ir sūrinama geriamasis vanduo ir dirbamoji žemė, užteršiamos maistinės 
medžiagos, dėl iš fermos ištrūkusių žuvų yra suardoma bioįvairovė, ir ragina Komisiją 
parengti teisės aktus siekiant pašalinti šį neigiamą poveikį;

2. ragina Komisiją įtraukti gyvūnų gerovės klausimą į tvaraus žemės ūkio strategiją ir atlikti 
gerovės rodiklių, žuvų apsvaiginimo ir skerdimo bei transportavimo būdų tyrimus;

3. ragina Komisiją nustatyti darnią akvakultūros produktų ženklinimo sistemą, kuri apimtų 
daugiau klausimų negu Reglamentas (EB) Nr. 1251/2008 ir pagal kurią būtų ženklinama 
ne tik atsižvelgiant į gyvūnų sveikatą, bet ir į poveikį aplinkai, socialiniams klausimams, 
maisto saugai, gyvūnų gerovei, taip pat į ekonominius ir socialinius aspektus, ir atkreipia 
Komisijos dėmesį į tai, kad taikant MŽŪO aktus jau buvo padaryta pažanga siekiant diegti 
tokią ženklinimo sistemą;

4. atkreipia Komisijos dėmesį į tai, kad naujiems gamybos būdams, naudojamiems 
akvakultūroje, ir (arba) naujų veislių gyvūnams ir augalams, kurie tiekiami rinkai nuo 
1997 m. gegužės 15 d., gali būti taikomas Naujų maisto produktų reglamentas, taigi reikia 
leidimo juos naudoti ir tiekti rinkai.


