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TRUMPAS PAGRINDIMAS 

Komisija siūlo uždrausti naudoti dugninius žvejybos tralus ar bet kokią kitą su jūros dugnu 
susiliečiančią žūklės įrangą Kanarų salų, Maderos ir Azorų salų regiono vandenyse. Šis 
sprendimas padėtų apsaugoti nurodytų giliųjų vandenų natūraliąją aplinką, kurią sudaro giliųjų 
vandenų koralų (Lophelia pertusa) sankaupos, terminės versmės ir karbonatų kauburiai, kadangi 
šioje aplinkoje yra labai gausi jūrų biologinė įvairovė, kuri itin lengvai gali nukentėti nuo fizinio 
sąlyčio su žvejybos įranga.  
 
Naujos bendrosios žvejybos politikos pagrindinės taisyklės1 reikalauja, kad Bendrija imtųsi 
priemonių sumažinti žvejybos poveikį aplinkai.  
Todėl reikėtų, kad Komisijos pasiūlymą palankiai įvertintų Parlamentas, nedelsiant priimtų 
Komisija ir po to įgyvendintų valstybės narės. 
  
 
Giliųjų vandenų koralų ir kitos lengvai pažeidžiamos giliųjų jūrų aplinkos apsauga kelia vis 
didesnį mokslininkų bendruomenės susirūpinimą visame pasaulyje. Helsinkio Komisijai, 
OSPAR Komisijai ir Europos Komisijos žuvininkystės generaliniam direktoratui parengtame 
pranešime Tarptautinė jūrų tyrimo taryba informuoja, kad „vienintelis patikimas būdas išvengti 
žalos, kurią žvejybinė veikla daro giliųjų vandenų biogeniniams rifams, tai uždrausti tam tikrose 
vandens teritorijose naudoti žvejybinius tralus, kurie gali pažeisti jūros dugną“.2 Europos 
Bendrija ir suinteresuotos valstybės narės kartu su kitomis Oslo ir Paryžiaus konvenciją dėl 
šiaurės rytų Atlanto vandenyno jūrų aplinkos apsaugos pasirašiusiomis šalimis, atsižvelgdamos į 
Tarptautinės jūrų tyrimo tarybos patarimą, įsipareigojo „nedelsiant imtis priemonių koralų rifams 
apsaugoti nuo tolesnės žalos, kurią daro intensyviai rifų teritorijose naudojama žvejybinė 
įranga“. Be to, privalome užtikrinti, kad būtų imtasi priemonių iki 2005 m. nustatyti kitas 
grėsmes šaltųjų vandenų rifams, taip pat imtis priemonių jiems apsaugoti nuo šių grėsmių“.3 
Priėmus šį Komisijos pasiūlymą, būtų lengviau įgyvendinti OSPAR įsipareigojimus bei 
atitinkamus Bendrijos teisės aktus, pvz., direktyvą dėl natūralios aplinkos ir rūšių.  
 
Atsižvelgdamas į grėsmę, kurią giliųjų jūrų biologinei įvairovei kelia žvejyba dugniniais tralais, 
Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir vartotojų politikos komitetas atkreipia dėmesį į 
2003 m. JT Generalinės Asamblėjos raginimą „skubiai ištirti, kaip taikant mokslo žinias ir 
prevencines priemones galima geriau išvengti grėsmės ir pavojaus pažeidžiamoms ir pavojuje 
esančioms ekosistemoms bei biologinei įvairovei atskirų šalių jurisdikcijai nepriklausančiose 
teritorijose“. 4  Be to, Komitetas atkreipia dėmesį į tai, kad Konvencijos dėl biologinės įvairovės 
šalių 7-oji konferencija, įvykusi 2004 m. vasario mėn., kreipėsi į JT Generalinę Asamblėją ir 

                                                 
1 Reglamentas (EB) 2371/2002. 
2 Tarptautinės jūrų tyrimo tarybos patariamojo komiteto pranešimas dėl ekosistemų. Tarptautinės jūrų tyrimo tarybos 
jungtinio tyrimo ataskaita Nr. 254. Tarptautinė jūrų tyrimo taryba, 2002 m. gruodžio mėn., p. 28. 
3 Bremeno pareiškimas, priimtas 2003 m. birželio mėn. per suinteresuotų šalių ministrų susitikimą, OSPAR 
konvencijos dėl šiaurės rytų Atlanto vandenyno jūrų aplinkos apsaugos klausimu, 12-ta straipsnio dalis. 
4 Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucija dėl vandenynų ir dėl jūrų teisės. A/RES/58/240. 51 ir 52 
skirsnis, 2003 m., gruodžio 12 d.  
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atskiras valstybes, reikalaudama imtis skubių trumpalaikių ir ilgalaikių priemonių giliųjų jūrų 
biologinei įvairovei atvirose jūrose apsaugoti nuo pažeidžiamosios veiklos.1  
 
Komiteto nuomone, Europos Sąjunga turėtų remti JT Generalinės Asamblėjos veiksmus, 
neprieštaraujančius Komisijos pasiūlymui apsaugoti natūralią aplinką Bendrijos vandenyse. Kol 
kas, bent kol pagal JT konvenciją dėl jūrų teisės, 1995 m. JT susitarimą dėl žuvų išteklių, 
Konvenciją dėl biologinės įvairovės ir kitus atitinkamus dokumentus bus numatyta teisiškai 
įpareigojanti tvarka giliųjų jūrų biologinei įvairovei apsaugoti nuo žvejybos dugniniais tralais 
atvirose jūrose ir išsaugoti bei valdyti giliavandenę žvejybą atvirose jūrose, yra pagrindas 
paskelbti žvejybos dugniniais tralais atvirose jūrose moratoriumą.  
 
Tai visiškai suderinama su Europos Bendrijos ir valstybių narių, pasirašiusių JT susitarimą dėl 
žuvų išteklių, įsipareigojimais, ypač su 1995 m. JT susitarimo dėl žuvų išteklių 5 ir 6 straipsnyje 
nurodytu įsipareigojimu plačiai laikytis prevencinio požiūrio ir apsaugoti jūrų biologinę įvairovę.  
 
Pranešėjas pateikia tik vieną patarimą, kaip galima patobulinti pagirtiną Komisijos pasiūlymą: 
paprašyti atlikti papildomus mokslinius tyrimus siekiant nustatyti, kokias kitas ES vandenų 
teritorijas vertėtų panašiai apsaugoti. Šiam tikslui pasiekti siūlomi du pakeitimai. 
 

PAKEITIMAI 

Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas kreipiasi į atsakingąjį 
Žuvininkystės komitetą, kad į pranešimą įtrauktų šiuos pakeitimus: 

Komisijos siūlomas tekstas2 
 

 

Parlamento siūlomi pakeitimai 

Pakeitimas 1 
3 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja) 

 3a) Šių teritorijų apsauga nuo nepalankaus 
žvejybos poveikio visiškai atitinka 1995 m. 
JT susitarimo dėl žuvų išteklių 5 ir 6 
straipsnio reikalavimus, ypač nuostatas, 
kuriomis reikalaujama taikyti prevencines 
priemones ir apsaugoti jūrų aplinkos 
biologinę įvairovę. 

 

                                                 
1 Konvencijos dėl biologinės įvairovės šalių septintosios konferencijos sprendimas VII/5 dėl jūrų ir pakrančių 
biologinės įvairovės, 57–62 skirsniai, 2004 m. vasario mėn.  
 
2 Dar neskelbta Oficialiajame leidinyje. 
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Pakeitimas 2 
1 STRAIPSNIS 

30 straipsnio 5 dalis (nauja), (Reglamentas (EB) Nr. 850/98) 

 Reglamento (EB) Nr. 850/98 30 straipsnis 
papildytas šia 5 dalimi: 

 “5. Iki 2005 m. gruodžio 31 d. Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą, kurioje įvertinama straipsnio 4-
oje dalyje išvardytų ir kitų lengvai 
pažeidžiamų giliųjų vandenų natūralios 
aplinkos teritorijų ES vandenyse apsaugos 
būklė. Taryba, atsižvelgdama į šią 
ataskaitą, nuspręs, ar reikia papildyti šio 
straipsnio 4-oje dalyje pateiktą sąrašą.“ 
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