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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Juodosios jūros žuvininkystės sektoriaus iššūkių ir galimybių
(2019/2159(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Reglamentą (ES) 2019/2236, kuriuo 2020 metams nustatomos tam 
tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Viduržemio ir 
Juodojoje jūrose,

– atsižvelgdamas į vidutinės trukmės (2017–2020 m.) žvejybos Viduržemio ir Juodojoje 
jūrose darnumo strategiją ir sprendimą dėl naujos 2021–2025 m. laikotarpio strategijos,

– atsižvelgdamas į deklaracijas po Burgase (2018 m. gegužės 31 d.) ir Bukarešte įvykusių 
ministrų susitikimų (2019 m. gegužės 9 d.) dėl Juodajai jūrai skirtos bendros jūrų 
darbotvarkės,

– atsižvelgdamas į deklaracijas po Bukarešte (2016 m.) ir Sofijoje (2018 m.) surengtų 
aukšto lygio konferencijų žvejybos ir akvakultūros Juodojoje jūroje klausimais,

– atsižvelgdamas į 1992 m. Juodosios jūros apsaugos nuo taršos konvenciją ir jos 
protokolus, kurių šalys yra Bulgarija ir Rumunija ir kurių įgyvendinimo atžvilgiu 
Europos Sąjunga turi stebėtojos statusą,

– atsižvelgdamas į projektą „BlackSea4Fish“, kuriuo siekiama darnaus žuvų išteklių 
valdymo Juodojoje jūroje,

– atsižvelgdamas į paneuropinį eršketų apsaugos veiksmų planą (PANEUAP), priimtą 
pagal Berno konvenciją,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto (A8-0000/2021) pranešimą,

A. kadangi Juodoji jūra yra pusiau uždara jūra, kurią su vandenynu jungia tik Viduržemio 
jūra, ir ji ribojasi su šešiomis šalimis, iš kurių tik dvi yra Europos Sąjungos valstybės 
narės;

B. kadangi Juodojoje jūroje yra didelė anoksinė zona (87 proc.) ir per pastaruosius 20 metų 
deguonies turintis sluoksnis suplonėjo 20–25 metrais;

C. kadangi žvejybos sektoriui labai svarbios aštuonios rūšys ir dauguma jų išteklių yra 
bendri, o dviejų rūšių atveju taikomos kvotos – atlantinių šprotų (savarankiška kvota) ir 
paprastųjų otų (GFCM nustatyta kvota);

D. kadangi, remiantis 2018 m. duomenimis, suvartojamas žuvų kiekis vienam gyventojui 
Bulgarijoje (7,00 kg) ir Rumunijoje (7,99 kg) yra mažesnis už ES vidurkį (24,36 kg);
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E. kadangi 91 proc. Juodosios jūros žvejybos laivyno sudaro maži laivai ir tokie laivai 
sudaro beveik 95 proc. Bulgarijos laivyno;

F. kadangi Juodojoje jūroje esama laivų, kurie užsiima neteisėta, nedeklaruojama ir 
nereglamentuojama žvejyba;

G. kadangi EJRŽF 2014–2020 m. laikotarpiu Bulgarijai skyrė daugiau kaip 88 mln. EUR, 
o Rumunijai – daugiau kaip 168 mln. EUR;

H. kadangi Juodosios jūros patariamoji taryba veikia ir dalyvauja formuojant ES 
žuvininkystės Juodojoje jūroje politiką;

I. kadangi, remiantis projekto EMBLAS-Plus ataskaita dėl Juodosios jūros, Juodoji jūra 
užteršta beveik dvigubai didesniu atliekų kiekiu, palyginti su Viduržemio jūra;

J. kadangi Juodojoje jūroje esama trijų endeminių banginių būrio porūšių, iš kurių dviem 
priskirtas nykstančių rūšių statusas; kadangi tai plėšrieji gyvūnai, kurie daugiausia 
maitinasi žuvimis;

K. kadangi gyslotoji rapana (Rapana venosa) yra pajamų šaltinis, tačiau tai yra invazinė 
rūšis, kelianti didelę grėsmę kitų organizmų populiacijoms;

L. kadangi Juodosios jūros ekosistema priklauso nuo didžiųjų Europos upių, pvz., 
Dunojaus; kadangi ir Dunojus, ir Juodoji jūra yra tam tikrų rūšių, įskaitant eršketus, 
buveinė;

M. kadangi dėl tokių veiksnių, kaip šių rūšių buveinių būklės blogėjimas, migracijos 
koridorių trukdžiai ir jų išteklių pereikvojimas dėl ikrų ir žuvies, taip pat dėl taršos 
eršketai Dunojuje ir Juodojoje jūroje baigia išnykti; kadangi drastiškai sumažėjus 
neršiančių eršketų skaičiui šios rūšies natūralus veisimasis tapo nebeįmanomas;

N. kadangi COVID-19 epidemija daro didelį poveikį Juodosios jūros žuvininkystės 
sektoriui;

Didelės ekonominės svarbos Juodosios jūros rūšių išteklių būklė

1. pabrėžia, kad reikia stiprinti bendradarbiavimą su regiono trečiosiomis valstybėmis 
siekiant veiksmingai valdyti žuvų išteklius ir spręsti problemas;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad skaičiai rodo, jog didelė dalis svarbių žuvų išteklių yra 
pereikvojami; pabrėžia, kad pastaraisiais metais buvo teigiamų pokyčių, susijusių su šia 
tendencija;

3. pabrėžia, kad reikia finansuoti mokslo įstaigas, kurios tiria tiek žuvų, įskaitant 
migruojančias rūšis, pvz., eršketus, tiek ne žuvų (jūrinių sraigių, midijų ir t. t.) išteklius;

Prekybos aspektai

4. pabrėžia, kad žuvininkystės sektorius suteikia galimybę siūlyti jūros gėrybes vietos 
rinkose tose šalyse, kuriose šių produktų suvartojama mažai;
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5. primena, kad pasaulinė baltymų iš žvejybos ir akvakultūros produktų paklausa didėja;

6. ragina vietos žvejų bendruomenes apsvarstyti galimybę Juodosios jūros produktams 
priskirti regioninės ar vietinės svarbos produktų statusą;

Sektoriui skirta ad hoc politika

7. ragina regiono valstybes nares numatyti paramą šiam sektoriui, pavyzdžiui, plėtojant 
specializuotus prekybos kanalus ir rinkas;

8. pabrėžia žuvininkystės vietos veiklos grupių vaidmenį keičiantis geriausios praktikos 
pavyzdžiais ir juos propaguojant;

9. ragina didinti šio sektoriaus profesijų mokymosi patrauklumą;

Aplinka ir biologinė įvairovė

10. ragina imtis tikslinių priemonių ir skirti pakankamai išteklių taršai visame baseine 
mažinti, panaudojant bendras programas ir biudžetą;

11. ragina valstybes nares plėtoti eršketų auginimą ex situ; ragina valstybes nares numatyti 
eršketų žvejams perkvalifikavimo programas ir kitus pragyvenimo šaltinius, kad mažėtų 
neteisėtas laimikis;

12. ragina valstybes nares remti migracijos koridorių, suteikiančių galimybių eršketams ir 
kitoms migruojančioms rūšims praplaukti pro hidroelektrinės „Geležiniai vartai“ ir 
Gabčikovo užtvankas, kūrimą;

13. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

2007 m. sausio 1 d. į Sąjungą įstojus Bulgarijai ir Rumunijai, abiejų šalių teritoriniuose 
vandenyse taikomi ES teisės aktai ir bendra žuvininkystės politika (BŽP). Jais siekiama 
užtikrinti geresnę pusiausvyrą tarp aplinkos ir biologinės įvairovės apsaugos ir, kita vertus, 
ekonominių pragyvenimo šaltinių išsaugojimo ir (arba) kūrimo.

Bulgarijos ir Rumunijos išskirtinės ekonominės zonos apima tik 15 proc. Juodosios jūros 
vandenų. Tai reiškia, kad Sąjungos jurisdikcijai priklausanti jūros dalis yra labai priklausoma 
nuo Sąjungai nepriklausančių vandenų. Atsižvelgiant į tai ir siekiant užtikrinti veiksmingą 
žuvų išteklių valdymą, labai svarbu palaikyti konstruktyvų ir aktyvų dialogą su visomis 
kitomis Juodosios jūros šalimis (Turkija, Rusija, Ukraina ir Gruzija), taip pat su Moldovos 
Respublika, nes ji, nors ir nėra tiesiogiai besiribojanti su Juodąja jūra, yra jos baseino dalis ir 
todėl daro įtaką jos ekologinei pusiausvyrai ir vystymuisi.

Juodosios jūros žuvininkystės sektoriaus iššūkiai ir galimybės priklauso ne tik nuo jo 
ypatybių, bet ir nuo rinkos pokyčių. Iššūkiai gali būti gamtinio pobūdžio arba susiję su 
žmogaus veikla, pavyzdžiui, tarša (kuri tiesiogiai arba netiesiogiai veikia Juodąją jūrą per į ją 
įtekančias upes), išteklių pereikvojimu, invazinių svetimų rūšių atvežimu, visapusiško 
požiūrio, pagal kurį būtų skatinamas sektoriaus matomumas ir teikiamas turtas, stoka, 
darbuotojų sektoriuje stygius, išteklių (finansinių, materialiųjų ir (arba) žmogiškųjų) 
reikalingiems duomenims apie žuvų ir ne žuvų rūšių išteklius Juodosios jūros baseine rinkti 
trūkumas.

Siekiant išnagrinėti iššūkius, su kuriais susiduria Juodosios jūros žvejybos sektorius, labai 
svarbu pažymėti, kad Juodoji jūra yra pusiau uždara ir tik netiesiogiai jungiasi su vandenynu 
per Viduržemio jūrą (per Marmuro jūrą ir Egėjo jūrą). Todėl vandens ir medžiagų mainymasis 
yra menkas. Tokia padėtis kelia pavojų, be kita ko, aplinkai, taip pat daro poveikį jūrų 
organizmams, įskaitant žvejybos sektoriui svarbias rūšis. Kaupiasi atliekos, visų pirma 
plastiko šiukšlės, bet taip pat cheminių medžiagų atliekos, tiesiogiai išleidžiamos į jūrą arba 
atplukdomos į jūrą įtekančių upių ar jų intakų srovės. Remiantis 2017 m. EMBLAS-Plus 
ataskaita, kurioje pateikiami įvairūs su Juodąja jūra besiribojančių šalių teritorinių vandenų 
kokybės rodikliai, Juodosios jūros vandenis labiausiai teršia komunalinės atliekos, pramonės 
atliekos, tolimojo susisiekimo oro transportas, žemės ūkis, uostai ir jūrinė veikla yra. Reikėtų 
pabrėžti, kad šie rodikliai kelia didelį susirūpinimą dėl vandenų būklės, ypač rytinėje 
Juodosios jūros dalyje. Siekiant sumažinti jūros taršą, atsižvelgiant į jos ypatumus, būtina 
nustatyti visus teršalus, kurie patenka į upes, įtekančias į Juodąją jūrą. Nors vis dar nėra 
absoliutaus mokslinio sutarimo dėl mikroplastiko poveikio jūrų gyvūnų sveikatai, taigi ir 
vartotojų sveikatai, visa turima informacija apie taršos šaltinius rodo, kad nederėtų jo 
nepaisyti. Priešingai, reikia padaryti viską, kas įmanoma, kad ši tarša būtų sumažinta iki nulio.

Kitas svarbus Juodosios jūros ypatumas yra nedidelis druskingumas viršutiniuose 
sluoksniuose (vidutiniškai 17,5 mg/l, palyginti su maždaug 35 mg/l druskingumo 
vandenynuose) – tai paaiškinama tuo, kad vanduo mažai maišosi su vandenynu. FAO 
vertinimu, mažesnis druskingumas Juodojoje jūroje lemia mažesnę biologinę įvairovę (1 200 
rūšių) nei Viduržemio jūroje (beveik 7 000 rūšių), tačiau dėl didesnių įplaukiančių gėlo 
vandens srautų fitoplanktonas Juodojoje jūroje yra daug labiau paplitęs nei Viduržemio jūroje. 
Zooplanktono tankis taip pat palyginti didelis. Tai suteikia gerų vystymosi perspektyvų tam 
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tikriems sektoriams, pavyzdžiui, rūšių, kurios gali gyventi ir klestėti sūrokuose vandenyse, 
akvakultūrai. Dėl socialinės, ekonominės ir aplinkosauginės naudos šis sektorius ateinančiais 
metais turės didelį augimo potencialą. Šiuo atžvilgiu valstybės narės turėtų remti verslumą 
šiame sektoriuje programomis ir specialiomis priemonėmis pagal Bendrijos teisę ir kitas 
teisines priemones.

Didelė Juodosios jūros žuvininkystės sektoriaus produkcijos dalis skirta eksportui. Todėl 
tarptautinės prekybos, įskaitant prekybą šiais produktais, palengvinimas prisidės prie 
sektoriaus plėtros. Šiuo atžvilgiu valstybės narės turėtų padėti žvejų bendruomenėms ir jų 
asociacijoms įgauti matomumo. To siekiant, jos galėtų palengvinti jų dalyvavimą 
tarptautinėse parodose, verslo delegacijose ar kituose forumuose. Smulkiesiems žvejams 
turėtų būti sudarytos palankesnės sąlygos pasiekti galutinį vartotoją.

Mažas suvartojamas žvejybos ir akvakultūros produktų kiekis dviejose ES valstybėse narėse, 
besiribojančiose su Juodąja jūra, rodo, kad esama daug vidaus vartojimo augimo galimybių. 
Dabartinį lygį galima paaiškinti ekonominiais veiksniais, tačiau sektorius galėtų įvairinti savo 
produktus ir pasiūlą, pavyzdžiui, siūlydamas mažesniais kiekiais supakuotus produktus už 
prieinamesnę kainą.

Atsakingos sektoriaus institucijos taip pat turėtų apsvarstyti galimybes vykdyti kampanijas, 
skirtas žuvininkystės produktų paklausai didinti. Tokios iniciatyvos turėtų teigiamą poveikį 
žuvininkystės sektoriui vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu ir užtikrintų jo tvarumą. Tam 
reikia didinti sektorinės gamybos matomumą ir vartojimo teikiamą naudą.

Makroekonominiu požiūriu šis sektorius neturi didelės įtakos Bulgarijos ir Rumunijos 
nacionalinei ekonomikai, bet atlieka labai svarbų vaidmenį regionų ir vietos lygmeniu. Be 
pačiame sektoriuje sukurtų darbo vietų, kituose sektoriuose taip pat kuriamos netiesioginės 
darbo vietos. Galima sustiprinti, pavyzdžiui, sąveiką su vietos turizmu, pavyzdžiui, 
žuvininkystės produktų pristatymą restoranams arba parodų, renginių ir turizmo festivalių 
rengimą.

Būtina atsižvelgti ne tik į Juodosios jūros žvejybos laivyno dydį ir amžių, bet ir į žvejų 
amžiaus struktūrą. Didelė dalis laivų (apie 95 proc. Bulgarijoje ir 86 proc. Rumunijoje) yra 
maži laivai, perduodami iš kartos į kartą. Dauguma žvejų yra mėgėjai, kurie per sezoną ar per 
metus išplaukia tik į kelis reisus. Jų laimikis paprastai yra nedidelis ir skirtas asmeniniam 
vartojimui. Dalis gyventojų priklauso nuo šių pragyvenimo šaltinių ir tradicijų, todėl 
smulkaus masto žvejybai neturėtų būti neproporcingai trukdoma ekonomiškai nepagrįstais 
reikalavimais, dėl kurių ji būtų nutraukta.

Labai svarbu, kad valstybės narės daugiau keistųsi informacija ir geriausios praktikos 
pavyzdžiais, susijusiais su žuvų ir ne žuvų išteklių naudojimu ir išsaugojimu Juodojoje jūroje. 
Šiuo atžvilgiu reikia remti mokslinius ir profesinius mainus su regiono suinteresuotaisiais 
subjektais, net ir ne pagal Sąjungos finansinių priemonių ir paramos sistemą.

Būtina skirti pakankamai dėmesio Juodosios jūros baseino biologinei įvairovei, ypač į jūrą 
įtekančioms upėms, kurių baseinams taikoma Bendrijos teisė. Svarbiausia upė yra Dunojus, 
kertantis septynias ES valstybes nares ir dviejų kitų šalių teritoriją. Ši upė yra svarbus 
Juodosios jūros biologinių išteklių šaltinis ir tie ištekliai yra neatsiejama žvejybos dalis. Ypač 
svarbi eršketų žvejyba Dunojuje ir jo žiotyse, taip pat gretimuose Juodosios jūros vandenyse. 
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Tačiau dėl įvairių antropogeninių priežasčių šiai populiacijai yra iškilusi didelė grėsmė. Šios 
grėsmės apima ir žvejybą, ir kitą veiklą, pavyzdžiui, šios upės užtvankų statybą, kuri neleidžia 
eršketams ir kitoms migruojančioms žuvims pasiekti savo tradicinių neršto vietų. Šiuo metu 
eršketų žvejyba draudžiama. Taip pat pradėtos jauniklių įleidimo programos, tačiau kol kas 
dar sunku įvertinti jų veiksmingumą, nes eršketai lytiškai subręsta tik po kelerių metų. 
Atsižvelgiant į tokį šios rūšies biologinį ypatumą, reikėtų numatyti ilgesnio laikotarpio 
draudimus (ateinantiems dešimtmečiams). Atsižvelgiant į kritinę eršketų išteklių būklę, reikia 
imtis radikalių priemonių, kad jie būtų išsaugoti, tiek ES, tiek valstybių narių lygmeniu.


