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Svetimų ir vietovėje nerandamų rūšių naudojimas akvakultūrai * 

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl 

svetimų ir vietovėje nerandamų rūšių naudojimo akvakultūrai (COM(2006)0154 – 

C6-0137/2006 – 2006/0056(CNS)) 

 

(Konsultavimosi procedūra) 

Europos Parlamentas, 

 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2006)0154)1, 

 

– atsižvelgdamas į EB sutarties 37 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl 

konsultacijos (C6-0137/2006), 

 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį, 

 

– atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A6-0331/2006), 

 

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais; 

 

2. ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 

dalį; 

 

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 

Parlamentas; 

 

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos 

pasiūlymą; 

 

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai. 

                                                 
1  Dar neskelbta OL. 



 

Komisijos siūlomas tekstas 
 

Parlamento pakeitimai 

 

 

Pakeitimas 1 

5 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 (5a) Akvakultūra yra ne tik potencialus 

svetimų rūšių platinimo vandens terpėje 

šaltinis. Kita veikla, pvz., inter alia, 

balastinio vandens naudojimas ir prekyba 

dekoratyvinėmis žuvimis, galbūt yra 

svarbesnė pavojaus aplinkai požiūriu ir 

todėl reikalauja ypatingų valdymo 

priemonių. Reikėtų sukurti išsamias 

strategijas, kaip integruotai kovoti su 

svetimų rūšių problema. Vis dėlto iki tol, 

kol bus įgyvendinta tokia strategija, 

reikėtų patvirtinti sektorines priemones, 

pvz., tas, kurios siūlomos šiame 

reglamente. 

 

 

Pakeitimas 2 

5 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 (5b) Reikėtų plėtoti konkrečias strategijas, 

skirtas kovoti su genetiškai modifikuotų 

rūšių introdukcija į ES žuvų auginimo 

sektorių, ir kontroliuoti apvaisintų 

kiaušinėlių judėjimą. 

 

 

Pakeitimas 3 

8 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 (8a) Reikėtų atsižvelgti į tai, kad paprastai 

nereikia atlikti išankstinio tų svetimų arba 

vietovėje nerandamų rūšių, kurios 

laikomos saugiuose uždaruose 

akvakultūros objektuose, judėjimo 

pavojaus aplinkai įvertinimo, kai pavojus 

ištrūkti labai mažas. 

 

 

Pakeitimas 4 

9 a konstatuojamoji dalis (nauja) 



 

 (9a) Kai kurios svetimos rūšys ilgą laiką 

plačiai naudojamos akvakultūroje ir 

patirtis parodė, kad susijęs pavojus 

aplinkai yra minimalus. Su tuo susijusi 

veikla turėtų būti vertinama 

diferencijuotai ir ją plėsti skatinama 

neužkraunant jokios papildomos 

administracinės naštos. 

 

Pakeitimas 5 

9 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 (9b) Atsižvelgiant į finansinius ir 

institucinius padarinius susijusioms 

šalims, reikia nustatyti tinkamą 

pereinamąjį laikotarpį tarp šios direktyvos 

įsigaliojimo ir taikymo. 

 

 

Pakeitimas 6 

2 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

 

 4a. Taikant šį reglamentą reikėtų atsižvelgti 

į tai, kad iš uždarų akvakultūros objektų, 

apibrėžtų 3 straipsnio 3 dalyje, kyla 

mažesnis ištrūkimo pavojus. 

 

 

Pakeitimas 7 

2 straipsnio 5 a dalis (nauja) 

 

 Šis reglamentas, išskyrus 3 ir 4 

straipsnius, netaikomas rūšims, kurios 

daugiau kaip 30 metų buvo plačiai 

naudojamos akvakultūroje, ir jei buvo 

įrodyta, kad jų ištrūkimas į natūralią 

aplinką nekelia pavojaus aplinkai. 

 Pagal Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 30 

straipsnio 3 dalyje nustatytą procedūrą ir 

remdamasi mokslinėmis žiniomis, 

Komisija sudaro tokių rūšių sąrašą iki tol, 

kol įsigalios šis reglamentas. 

 

 

Pakeitimas 8 

5 straipsnis 

 



Valstybės narės paskiria kompetentingas 

institucijas, kurios turi užtikrinti, jog bus 

laikomasi šio reglamento reikalavimų 

(„kompetentingas institucijas“). Kiekviena 

kompetentinga institucija paskiria jai 

padėsiantį konsultacinį komitetą, kurį 

sudarys atitinkami biologijos ir ekologijos 

sričių ekspertai („konsultacinį komitetą“). 

Valstybės narės paskiria kompetentingas 

institucijas, kurios turi užtikrinti, jog bus 

laikomasi šio reglamento reikalavimų 

(„kompetentingas institucijas“). Kiekviena 

kompetentinga institucija paskiria jai 

padėsiantį konsultacinį komitetą, kurį 

sudarys atitinkami biologijos ir ekologijos 

sričių ekspertai („konsultacinį komitetą“). 

Kai atsakomybė, susijusi su akvakultūros 

veiklos valdymu, buvo perduota 

regioniniams ar subregioniniams 

organams, tokias kompetentingas 

institucijas ir konsultacinius komitetus 

gali skirti minėtieji regioniniai ir 

subregioniniai organai.  

 

 

Pakeitimas 9 

6 straipsnio 1 dalis 

 

1. Ketinantieji imtis vandens organizmo 

introdukcijos arba perkėlimo prašo 

priimančiosios valstybės narės 

kompetentingos institucijos leidimo. 

Paraiškos gali būti pateikiamos kartotiniam 

judėjimui, numatytam per ne ilgesnį kaip 

penkerių metų laikotarpį. 

1. Ketinantieji imtis vandens organizmo 

introdukcijos arba perkėlimo prašo 

priimančiosios valstybės narės 

kompetentingos institucijos leidimo. 

Paraiškos gali būti pateikiamos kartotiniam 

judėjimui, numatytam per ne ilgesnį kaip 

septynerių metų laikotarpį. 

 

 

Pakeitimas 10 

10 straipsnio 1 dalis 

 

1. Pareiškėjas raštu informuojamas apie 

sprendimą išduoti arba neišduoti leidimą 

per pagrįstą laikotarpį ir bet kokiu atveju 

ne vėliau kaip per vienerius metus nuo 

paraiškos pateikimo dienos. 

1. Pareiškėjas raštu informuojamas apie 

sprendimą išduoti leidimą arba jo neišduoti  

per pagrįstą laikotarpį ir bet kokiu atveju 

ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo 

paraiškos pateikimo dienos. 

 

 

Pakeitimas 11 

12 straipsnis 

 

Bet kuriuo metu kompetentinga institucija 

gali atšaukti leidimą, jeigu įvyksta 

nenumatyti įvykiai, turintys neigiamą 

poveikį aplinkai arba vietinėms 

populiacijoms. 

Bet kuriuo metu kompetentinga institucija 

gali atšaukti leidimą, jeigu įvyksta 

nenumatyti įvykiai, turintys neigiamą 

poveikį aplinkai arba vietinėms 

populiacijoms. Bet koks leidimo atšaukimas 

turi būti moksliškai pagrįstas. 



 

 

Pakeitimas 12 

25 straipsnio 1 a pastraipa (nauja) 

 

 Jis taikomas nuo ...* 

 ____________________ 

* Dvylika mėnesių nuo jo įsigaliojimo datos. 

 


