
RE\1176633LT.docx PE635.327v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2014-2019

Plenarinio posėdžio dokumentas

B8-0102/2019

8.2.2019

PASIŪLYMAS DĖL 
REZOLIUCIJOS
pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, B8-0010/2019

pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį

dėl didžiųjų plėšrūnų populiacijos ir jų valdymo
(2018/3006(RSP))

Czesław Adam Siekierski
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto vardu



PE635.327v01-00 2/3 RE\1176633LT.docx

LT

B8-0102/2019

Europos Parlamento rezoliucija dėl didžiųjų plėšrūnų populiacijos ir jų valdymo
(2018/3006(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvą 92/43/EEB dėl natūralių 
buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos1 (Buveinių direktyva) ir į 2009 m. 
lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/147/EB dėl laukinių 
paukščių apsaugos2 (Paukščių direktyva),

– atsižvelgdamas į 2017 m. balandžio 27 d. Komisijos komunikatą „Veiksmų planas 
gamtai, žmonėms ir ekonomikai“ (COM(2017)0198),

– atsižvelgdamas į 2017 m. birželio 19 d. Tarybos išvadas dėl ES veiksmų plano gamtai, 
žmonėms ir ekonomikai3,

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. lapkričio 15 d. rezoliuciją dėl Veiksmų plano gamtai, 
žmonėms ir ekonomikai4,

– atsižvelgdamas į klausimą Komisijai dėl didžiųjų plėšrūnų populiacijos ir jų valdymo 
(O-000142/2018 – B8-0010/2019),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi ES teisine sistema siekiama apsaugoti gyvūnų ir augalų rūšis ir retų buveinių 
tipus ES, o kad būtų pasiekta gera apsaugos būklė, kai kurioms rūšims reikalinga 
ypatinga apsauga;

B. kadangi daugeliu atvejų didžiųjų plėšrūnų populiacijos įsitvirtino visoje Europoje 
kirsdamos konkrečių regionų ribas ir dėl to kilo kaimo gyventojų bei jų naminių gyvūnų 
ir kitų laukinių gyvūnų rūšių sambūvio konfliktas;

C. kadangi naminiams gyvūnams, visų pirma laikomiems ganyklose ir atvirose ganymo 
sistemose, ypač esantiems kalnuotuose ir retai apgyvendintuose regionuose, kyla 
pavojus, kita vertus, didžiųjų plėšrūnų būvis tankiau apgyvendintose kaimo vietovėse 
gali daryti neigiamą poveikį darniam vystymuisi tiek tradicinio žemės ūkio, tiek turizmo 
atžvilgiu;

D. kadangi nustatyta, kad priemonės, skirtos užkirsti kelią sambūvio konfliktams, nėra 
pakankamai veiksmingos ir kadangi kompensacinės išmokos nepadeda išspręsti itin 
sparčiai daugėjančių problemų, kurias didieji plėšrūnai ir jų daroma žala sukelia 
gyvulininkystės srityje;

1 OL L 206, 1992 7 22, p. 7.
2 OL L 20, 2010 1 26, p. 7.
3 http://www.consilium.europa.eu/lt/press/press-releases/2017/06/19/conclusions-eu-action-plan-nature/pdf 
4 OL C 356, 2018 10 4, p. 38.

http://www.consilium.europa.eu/lt/press/press-releases/2017/06/19/conclusions-eu-action-plan-nature/pdf
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E. kadangi Šveicarijos Konfederacija pateikė pasiūlymą iš dalies keisti Berno konvenciją, 
siekiant iš dalies pakeisti vilkų apsaugos statusą, kurį nagrinėja konvencijos šalys;

1. ragina Komisiją reguliariai stebėti ir vertinti Buveinių direktyvą ir jos priedus, 
atsižvelgiant į dabartinius pokyčius, ir vėliau pateikti pasiūlymus dėl rūšių apsaugos 
statusų koregavimo, kai tik bus pasiektas pageidaujamas apsaugos lygis;

2. mano, jog būtina, kad Komisija suderintų terminiją, apibrėžiančią tam tikrų rūšių 
populiaciją, atsižvelgiant į tam tikrų rūšių, pavyzdžiui, vilkų, vystymąsi Europoje 
pastaraisiais metais, ypač daug dėmesio skiriant populiacijų nustatymui ES mastu;

3. ragina Komisiją pripažinti, kad būtinas aktyvesnis regionų ir vietos subjektų, taip pat 
tarpregioninis bendradarbiavimas tarpvalstybiniu lygmeniu, ir suteikti jiems būtiną 
lankstumą, kad būtų galima lengviau įgyvendinti konkrečius veiksmus, kurie 
veiksmingai išspręstų sambūvio konfliktus tam tikruose regionuose;

4. dar kartą išreiškia savo pritarimą Komisijos ketinimui atnaujinti ir toliau plėtoti 
rekomendacinius dokumentus, atsižvelgiant į jos 2017 m. lapkričio 15 d. rezoliuciją dėl 
veiksmų plano gamtai, žmonėms ir ekonomikai, ir ragina Komisiją įtraukti Parlamentą 
ir su juo konsultuotis prieš juos priimant;

5. ragina Komisiją ir valstybes nares imtis konkrečių priemonių problemoms spręsti 
siekiant užtikrinti tvarų kaimo vietovių ir vietos žemės ūkio vystymąsi, ypač 
atsižvelgiant į tradicinę žemės ūkio praktiką, pavyzdžiui, ganyklinę gyvulininkystę;

6. ragina Komisiją surengti valstybių narių, kurios yra Berno konvencijos šalys, keitimąsi 
nuomonėmis dėl Šveicarijos Konfederacijos pasiūlymo, siekiant kuo labiau suderinti jų 
pozicijas;

7. ragina Komisiją atsižvelgti į akvakultūros sektorių, kurį plėšrūnai, kaip antai 
kormoranai, pelikanai ir ūdros, labai paveikė; ragina Komisiją ir valstybes nares remti 
įrangos, skirtos apsisaugoti nuo tokių plėšrūnų, įsigijimą;

8. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai.


