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PASIŪLYMAI

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

A. kadangi ES žvejybos, akvakultūros ir perdirbimo sektoriai laikosi aukščiausių 
aplinkos ir socialinio tvarumo standartų visoje vertės grandinėje, įskaitant 
darbuotojų teises ir gyvūnų sveikatą bei gerovę, ir teikia kokybiškus jūros gėrybių 
produktus, taigi atlieka esminį vaidmenį užtikrinant aprūpinimą maistu ir gerą 
mitybą vis didėjančiam gyventojų skaičiui; kadangi apribojus žvejybą kyla pavojus 
keliems Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslams (DVT);

B. kadangi ES žvejai ir žuvų augintojai atlieka esminį vaidmenį visoje Sąjungoje ir turi 
toliau teikti socialinę ir ekonominę paramą daugeliui pakrančių ir vidaus vandenų 
bendruomenių;

C. kadangi žvejai, jūrų saugotojai, kasdien būna jūroje, įspėja valdžios institucijas apie 
bet kokį aplinkos būklės blogėjimą ir imasi veiksmų jūrų aplinkai išsaugoti;

D. kadangi ES biologinės įvairovės strategijoje visiškai neatsižvelgiama į tai, kad ES 
žuvų populiacijų būklė labai pagerėjo; kadangi šiaurės rytų Atlante vos per 10 metų 
žuvų kiekis jūroje padidėjo 50 proc. ir ES vykdomo peržvejojimo atvejai yra retesni 
nei kada yra buvę; kadangi beveik 100 proc. iškraunamų žuvų iš ES reguliuojamų 
išteklių sužvejojama iš išteklių, kurių žvejyba neviršija didžiausio galimo tausios 
žvejybos laimikio (MSY) lygio;

Saugomos teritorijos ir tikslai

1. primena, kad veiksmingai valdomos žvejojamų žuvų populiacijos yra 
produktyvesnės nei nežvejojamų populiacijų; todėl pabrėžia, kad tam tikrais atvejais 
žvejybos draudimas tam tikruose rajonuose gali būti nesuderinamas su socialine 
gerove ir ekonominiu klestėjimu – esminiais darnumo komponentais – ir su darnaus 
vystymosi tikslais, susijusiais su aprūpinimu maistu ir skurdo mažinimu;

2. pabrėžia, kad saugomos jūrų teritorijos yra priemonė, o ne tikslas per se; pabrėžia, 
kad nustatyti apsaugos tikslą išsaugojimo skaičiais (t. y. procentine dalimi) yra 
netikslinga, nes svarbiausia yra užtikrinti, kad nustatytos apsaugos zonos iš tikrųjų 
apimtų ekologinę vertybę, kurią reikia apsaugoti, turinčią teritoriją;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad abstrakčių, savavališkų, nelanksčių, nerealistiškų ir 
nepasiekiamų kiekybinių tikslų nustatymas kenkia gerai teisėkūrai ir teisės aktų 
leidėjų patikimumui;

4. mano, kad esamų draudimo rajonų nuostatų stiprinimas ir veiksmingas 
įgyvendinimas būtų daug veiksmingesnis ir prasmingesnis;

5. pabrėžia, kad svarbu į ES biologinės įvairovės strategiją įtraukti kitas veiksmingas 
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teritorines išsaugojimo priemones, numatytas Biologinės įvairovės konvencijoje1; 
mano, kad šios kitos priemonės kartais suteikia didesnę apsaugą nei tos, kurios 
numatytos saugomoms jūrų teritorijoms;

Zonos, kuriose draudžiama žvejoti

6. atkreipia dėmesį į tai, kad apsaugos zonų nustatymas neturi būti nesuderinamas su 
veikla, įskaitant gavybos veiklą, jeigu ji nekelia pavojaus tų saugomų teritorijų 
vertybėms ir jeigu jos nustatomos remiantis mokslinėmis rekomendacijomis ir yra 
tinkamai valdomos ir kontroliuojamos;

Teritorijų planavimas

7. pabrėžia tinkamo ir įtraukaus teritorijų planavimo, kurį vykdant būtų pakankamai 
atsižvelgiama į darnų žvejybos ir akvakultūros vystymąsi, svarbą ir atkreipia dėmesį 
į tai, kad reikia skirti erdvės esamiems ir naujiems žvejybos plotams ir akvakultūros 
ūkiams;

Naujas žvejybos išteklių išsaugojimo ir jūrų ekosistemų apsaugos veiksmų planas

8. primena, kad bendroje žuvininkystės politikoje (BŽP) numatyta tvirta reguliavimo 
sistema drauge su sudėtingomis priemonėmis, kurioje nustatytos konkrečių ataskaitų 
paskelbimo datos: Komisija ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d. turi pateikti 
Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl bendros žuvininkystės politikos 
veikimo;

9. primena, kad pagal naująjį Techninių priemonių reglamentą2 Komisija iki 2020 m. 
gruodžio 31 d. turi pateikti Parlamentui ir Tarybai ataskaitą ir kad tik tais atvejais, 
kai yra įrodymų, kad tikslai ir uždaviniai nebuvo pasiekti, Komisija gali pasiūlyti 
priemonių;

10. todėl ragina Komisiją prieš siūlant veiksmų planą palaukti, kol bus pateiktos 
minėtos ataskaitos;

Diskriminacinis požiūris

11. reiškia didelį apgailestavimą dėl akivaizdaus diskriminacinio požiūrio į 
žuvininkystę, palyginti su žemės ūkiu; palankiai vertina tai, kad siūlomoje 
strategijoje nurodoma, jog „pažanga siekiant šio tikslo bus nuolat peržiūrima, o 
prireikus daromos korekcijos, kad netinkamas poveikis biologinei įvairovei, 
aprūpinimo maistu saugumui ir ūkininkų konkurencingumui būtų sušvelnintas“; vis 
dėlto pažymi, kad šis sakinys, kuris yra būtina apsaugos sąlyga, yra aiškiai 
diskriminacinis, nes jame neminimi žvejai ir akvakultūros gamintojai;

Žuvininkystė: viso blogio šaltinis?

12. griežtai smerkia pernelyg didelį žvejybos ir jos sąsajų su tuo, kad neužtikrinama 
gera ekologinė jūrų ekosistemų būklė, kaltinimą ir apgailestauja, kad nepakankamai 

1 https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-08-en.pdf
2 OL L 198, 2019 7 25, p. 105.

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-08-en.pdf
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atsižvelgiama į kitas ekosistemų alinimo ir nykimo priežastis, pvz., naftą, dujas, 
dugno gilinimą ar laivybą;

Žvejybos įrankiai

13. griežtai smerkia tai, kad strategijoje nurodoma, jog žvejyba dugniniais tralais yra 
„žalingiausia jūros dugnui veikla“, neatlikus jokios išsamios analizės, kuri paremtų 
tokį kaltinimą;

14. pabrėžia, kad įrankiai ir žvejybos būdai neturėtų būti demonizuojami; primena, kad 
žvejyba dugniniais tralais taip pat gali padidinti tam tikrų smėlingų jūros dugno 
plotų biologinę įvairovę ir kad tai yra vienas iš labiausiai paplitusių ir labiausiai 
reguliuojamų žvejybos įrankių Europoje; pabrėžia, kad tai vienintelis perspektyvus 
būdas gaudyti daugelį pagrindinių rūšių žuvų, kurias valgome, kad beveik visos jų 
žvejojamos neviršijant didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio lygio ir kad 
daugelis laimikių yra Jūrų valdymo tarybos sertifikuoti;

Konkrečios rekomendacijos dėl akvakultūros

15. pabrėžia, kad reikia supaprastinti akvakultūros veiklos administracines procedūras, 
ypač kai ji vykdoma „Natura 2000“ teritorijose, ir prašo Komisijos atnaujinti savo 
gaires dėl akvakultūros ir „Natura 2000“ teritorijų;

16. mano, kad būtina atsižvelgti į akvakultūros teikiamas ekosistemines paslaugas – 
viena iš svarbių tokių paslaugų yra biologinės įvairovės palaikymas – ir jas remti;

17. palankiai vertina pasiūlymus sumažinti ir apriboti naudojamą pesticidų ir kitų 
cheminių medžiagų kiekį siekiant apsaugoti biologinę įvairovę; vis dėlto yra tvirtai 
įsitikinęs, kad tokios priemonės turėtų būti kruopščiai įvertintos iš anksto ir apimti 
suminio poveikio vertinimus;

18. pritaria Vandens pagrindų direktyvoje3 ir Jūrų strategijos pagrindų direktyvoje4 
nustatytiems užmojams; pabrėžia, kad akvakultūra gali atlikti tam tikrą vaidmenį 
atkuriant nualintas jūrines ir gėlavandenes ekosistemas;

Finansavimas

19. pabrėžia tinkamo finansavimo iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo svarbą 
siekiant ES tikslų biologinės įvairovės srityje;

Išvados

20. palankiai vertina plačius užmojus, kai nustatomi tikslai; vis dėlto primygtinai 
rekomenduoja, kad tokie tikslai nebūtų teisiškai privalomi ir kad jie būtų nustatomi 
kiekvienu konkrečiu atveju atskirai, atsižvelgiant į vietinius ypatumus ir apsaugos 
lygį, kurio reikia gamtai apsaugoti; rekomenduoja, kad nustatant tokius tikslus taip 
pat būtų atsižvelgiama į socialinius ir ekonominius aspektus ir poreikį užtikrinti 
ilgalaikį žvejybos ir akvakultūros vertės grandinės atsparumą, kad priemonės būtų 

3 OL L 327, 2000 12 22, p. 1.
4 OL L 164, 2008 6 25, p. 19.
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proporcingos siekiamam tikslui ir turėtų tvirtą mokslinį pagrindą;

21. pabrėžia, kad priimant bet kokį su biologine įvairove susijusį sprendimą svarbu 
konstruktyviai, veiksmingai ir lygiateisiškai konsultuotis su žvejais ir akvakultūros 
gamintojais;

22. pabrėžia, kad reikia atlikti išsamius poveikio vertinimus, kuriuose visų pirma būtų 
atsižvelgiama į poveikį smulkiems žvejams ir mažosioms bei vidutinėms įmonėms 
ir kuriuose būtų atsižvelgiama į pasiektus laimėjimus ir alternatyvių produktų 
prieinamumą, ekonominį poveikį ir pasekmes apsirūpinimo maistu saugumui ir 
maisto saugai, siekiant užtikrinti biologinės įvairovės išsaugojimą ir sykiu jūros 
gėrybių vertės grandinės konkurencingumą;

23. pabrėžia, kad svarbu užtikrinti tinkamas ir sąžiningas žvejų ir ūkininkų pajamas, taip 
pat vienodas sąlygas, palyginti su importuojamais maisto produktais;

24. pasisako už tai, kad 2030 m. ES biologinės įvairovės strategijos tikslai būtų pasiekti 
veiksmingiausiu ir kuo mažiau ekonominės veiklos vykdytojus apsunkinančiu būdu;

25. atkreipia dėmesį į Komisijos pastabą, kad tam, kad turėtume sveiką ir atsparią 
visuomenę, turime gamtai suteikti reikiamą erdvę; vis dėlto pabrėžia, kad jei norime 
turėti sveiką ir atsparią visuomenę, turime ne tik suteikti gamtai reikalingą erdvę, 
bet ir žvejams bei akvakultūros gamintojams reikalingą erdvę;

26. rekomenduoja nustatyti saugomas jūrų teritorijas kaip teritorijas, kuriose gali būti 
vykdoma tik žvejybos ir akvakultūros veikla;

27. ragina užtikrinti ES aplinkos, žuvininkystės, prekybos ir kitų sričių ES politikos 
suderinamumą, kad būtų išlaikytas bendrosios rinkos vientisumas ir žvejybos bei 
akvakultūros sektorių konkurencingumas.


