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P6_TA-PROV(2007)0327
Žuvų miltai ir žuvų taukai 
2007 m. liepos 10 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pramoninės žuvininkystės ir žuvų 
miltų bei žuvų taukų gamybos (2004/2262(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2001 m. Komisijos draudimą atrajotojus šerti žuvų miltais, prevencinę 
priemonę, nustatytą 2000 m. gruodžio 4 d. Tarybos sprendimu 2000/766/EB dėl tam tikrų 
saugos priemonių, susijusių su užkrečiamomis spongiforminėmis encefalopatijomis ir 
gyvulinės kilmės baltymų naudojimu pašarams1 ir vėliau konsoliduotą 2003 m. liepos 
10 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1234/20032, iš dalies pakeitusiu Reglamento (EB) 
Nr. 999/2001 I, IV ir XI priedus ir nustačiusio leidimų žuvų miltais šerti neatrajojančius 
gyvulius išdavimo tvarką valstybėse narėse (iš dalies pakeistas Reglamento (EB) Nr. 
999/2001 IV priedas),

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento Mokslinių tyrimų generalinio direktorato 2004 m. 
darbo dokumentą „Žuvų miltų ir žuvų taukų pramonė ir jos reikšmė bendrojoje 
žuvininkystės politikoje“,

– atsižvelgdamas į 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 999/2001, nustatantį tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų 
prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles3, iš dalies pakeistą 2006 m. gruodžio 18 d. 
Reglamentu (EB) Nr. 1923/20064, ir į 2005 m. rugpjūčio 5 d. Komisijos reglamentą (EB) 
Nr. 1292/2005, iš dalies pakeičiantį Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 
999/2001 IV priedą dėl gyvūnų mitybos5, Komisijos priimtą įteisinus žinduolių mėsos ir 
kaulų buvimo pašaruose nustatymo, net kai juose yra žuvų miltų, metodus (žr. 2003 m. 
gruodžio 23 d. Komisijos direktyvą 2003/126/EB dėl gyvūninės kilmės sudedamųjų dalių 
nustatymo analizės metodo, taikomo valstybinei pašarų kontrolei6) ir pripažindamas, kad 
neliko pagrindo drausti naudoti žuvų miltus atrajotojų pašarams gaminti, dėl ko šis 
draudimas turėtų būti panaikintas,

– atsižvelgdamas į Parlamento 2004 m. spalio 28 d. rezoliuciją dėl pirmiau minėto 
Komisijos reglamento projekto7, reikalaudamas atšaukti reglamento projektą ir 
pripažindamas, kad atrajotojų šėrimas žuvų miltais neatitinka Bendrijos įpareigojimo dėl 
jos piliečių sveikatos apsaugos,

– atsižvelgdamas į didžiausią nepageidautinų priedų kiekį gyvulių pašaruose, nustatytą 
2002 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/32/EB dėl 

  
1 OL L 306, 2000 12 7, p. 32.
2 OL L 173, 2000 12 7, p. 6.
3 OL L 147, 2001 5 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) 

Nr. 722/2007 (OL L 164, 2007 6 26, p. 7).
4 OL L 404, 2006 12 30, p. 1.
5 OL L 205, 2005 8 6, p. 3.
6 OL L 339, 2003 12 24, p. 78.
7 OL C 174 E, 2005 7 14, p. 178.
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nepageidaujamų medžiagų gyvūnų pašaruose1, su pakeitimais, padarytais 2003 m. 
birželio 17 d. Komisijos direktyvoje 2003/57/EB2, įtraukiant į sąrašą dioksidus, ir 
pakeitimais, padarytais 2003 m. spalio 31 d. Direktyvoje 2003/100/EB3,

– atsižvelgdamas į Komisijos pranešimą Europos Tarybai ir Parlamentui dėl pramoninės 
žuvininkystės ES priežiūros tobulinimo (COM(2004)0167) kuriant skaidrią ir veiksmingą 
pramoninių krovinių krovimo priežiūros sistemą visoje Bendrijoje,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. gegužės 17 d. poziciją4 dėl tam tikrų užkrečiamųjų 
spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisyklių, 

– atsižvelgdamas į Europos maisto saugos tarnybos atsakymus į klausimus, kuriuos 2005 m. 
spalio 26 d. pateikė Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A6-0155/2005),

A. kadangi siekiant užtikrinti žuvų miltų ir žuvų taukų pramonės stabilumą būtina suderinti 
klausimų, kartais kylančių dėl etikos, darnios plėtros, toksinų, sunkiųjų metalų ir teršalų, 
sprendimą,

B. kadangi nėra mokslinių tyrimų, patvirtinančių, kad pašarams gaminti naudojami žuvų 
miltai gali sukelti galvijų spongiforminę encefalopatiją (BSE ar TSE), ir kadangi griežtos 
kontrolės priemonės kartu su didelėmis pramonės investicijomis užtikrino maisto 
grandinės apsaugą nuo taršos dioksinais ir į dioksiną panašiais polichlorintais bifenilais 
(PCB),

C. kadangi naudojant patobulintus patikimus metodus žinduolių mėsą ir kaulų miltus 
pašaruose galima visiškai tiksliai atskirti nuo žuvų miltų,

D kadangi žuvų miltuose yra daug baltymų pavidalo amino rūgščių, o žuvų taukuose ir žuvų 
miltuose – daug riebalinių rūgščių, naudingų ir žmonių, ir gyvūnų sveikatai,

E. kadangi nesant vienos nuomonės dėl pramoninės žuvininkystės padarinių nereikėtų per 
daug pasitikėti pavieniais informacijos šaltiniais ir kadangi 2004 m. atlikus ICES tyrimus
buvo iškelta prielaida, kad pramoninės žuvininkystės poveikis jūrų ekosistemoms 
palyginti su žvejybos žmonių reikmėms tenkinti poveikiu yra santykinai nedidelis,

F. kadangi moksliniais tyrimais vis dėlto turi būti ir toliau analizuojamas pramoninės 
žuvininkystės poveikis jūrų ekosistemoms ir platesnei aplinkai,

G. kadangi visos žuvų miltus ES tiekiančios šalys laikosi Jungtinių Tautų maisto ir žemės 
ūkio organizacijos (FAO) patvirtintų Atsakingos žuvininkystės techninių gairių,

  
1 OL L 140, 2002 5 30, p. 10. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 

2006/77/EB (OL L 271, 2006 9 30, p. 53).
2 OL L 2003 6 19, p. 38.
3 OL L 285, 2003 11 1, p. 33.
4 OL C 297 E, 2006 12 7, p. 219.
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H. kadangi Mokslinių tyrimų generalinio direktorato 2004 m. darbo dokumente tvirtinama, 
kad pagal turimus duomenis daugumai ES vandenyse žvejojamų žuvų rūšių išnykimas 
negresia,

I. kadangi žuvų miltų ir žuvų taukų pramonė svarbi pasaulio mastu, nes joje tiesiogiai dirba 
2 222 žmonės, o netiesiogiai – dar 30 000 žmonių Europoje ir 100 000 žmonių Peru, kuri 
yra daugiausia žuvų miltų gaminanti ir eksportuojanti šalis,

J. kadangi žuvų miltai ir žuvų taukai yra svarbiausias ir pagrindinis tvenkiniuose auginamų 
žuvų pašaras augančiame ES vandens ūkio sektoriuje,

1. pripažįsta, kad Komisija šiuo metu taiko BLL ir kvotų principą remdamasi tam tikrais 
moksliniais kriterijais, o iškraunamų žuvų naudojimą traktuoja kaip ekonominį, o ne 
gamtos apsaugos klausimą;

2. pritaria pirmiau minėtam Komisijos komunikatui dėl pramoninės žvejybos ES priežiūros 
tobulinimo;

3. pabrėžia tolesnių pramoninės žuvininkystės poveikio apskritai ir poveikio kitiems žūklės 
plotams ir platesnei jūros aplinkai tyrimų svarbą, siekiant, kad visa žvejybinė veikla vyktų 
darniai, o ekologiškai švariausią techniką naudojantiems žvejams būtų atlyginta;

4. prašo Komisiją tęsti žuvininkystės mokslinius tyrimus, susijusius su mėlynaisiais 
merlangais, kad netolimoje ateityje pagerėtų informavimas ir valdymas; 

5. pabrėžia iš jūrų žūklės plotų išmetamų atliekų, kurių kiekis Europoje kasmet siekia 1 mln. 
tonų, problemą;

6. ragina Komisiją atlikti mokslinius tyrimus ir / arba bandomuosius projektus ir ištirti 
dabartinę padėtį atliekų aspektu ir galimybes panaudoti jas pramoninės žvejybos 
sektoriuje, kad jokiu būdu nebūtų švaistomi jūrų ištekliai;

7. siūlo, kad atsižvelgdama į sparčiai besiplečiantį ES vandens ūkio sektorių Komisija, 
artimai bendradarbiaudama su Europos Parlamento Žuvininkystės komitetu, ištirtų, kaip 
panaudojamos atliekos žuvų miltų ir žuvų taukų gamybos pramonėje;

8. pabrėžia būtinybę ES apriboti nepageidautinų medžiagų ir teršalų kiekį pašaruose, 
užtikrinant ribotą žuvų miltų ir žuvų taukų kiekį juose, ir pritaria žuvų miltų ir žuvų taukų 
pramonės 25 mln. EUR investicijoms Danijoje ir JK, kurias skiriant siekiama panaikinti 
dioksinus ir į dioksinus panašius PCB ir taip užtikrinti, kad būtų kuriami saugūs ir sveiki 
produktai; ragina Komisiją ir valstybes nares tikrinti, kaip taikomos numatytos kontrolės 
priemonės;

9. pritardamas pažymi, kad šios pramonės atstovai noriai investavo nepaisydami ES 
nepatvirtinto principo „moka teršėjas“;

10. pabrėžia, kad sprendžiant su dioksinais ir su į dioksinus panašiais PCB susijusius 
klausimus pramonėje visais atvejais reikėtų taikyti tobulinimo principą ALARA („kiek 
įmanoma mažiau“);
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11. ragina atlikti mokslinę analizę ir nustatyti priimtinas ribines dioksino vertes žuvų 
miltuose, kuriais šeriamos kiaulės ir naminiai paukščiai;

12. pabrėžia, kad nėra užtektinai mokslinių įrodymų, suteikiančių pagrindą visiškai uždrausti 
naudoti žuvų miltus dėl spongiforminių encefalopatijų (BSE ar kitų TSE) plitimo

13. pažymi, kad Reglamentas (EB) Nr. 1923/2006 draudžia atrajotojus šerti gyvūninės kilmės 
baltymais, tačiau leidžia Komisijai taikyti išimtis dėl jaunų atrajotojų šėrimo žuvų 
miltais, jei tokios išimtys remiasi moksliškai pagrįstu jaunų atrajotojų mitybos poreikių 
įvertinimu ir vadovaujamasi kontrolės aspektų įvertinimu;

14. atkreipia dėmesį į savo pirmiau minėtą 2006 m. gegužės 17 d. poziciją, kurioje numatyta, 
kad atsižvelgiant į reglamento projekto 7 straipsnį, tam tikromis aplinkybėmis galima 
nukrypti nuo nuostatų ir šerti jaunus gyvūnus, priklausančius atrajotojų rūšims, žuvinės 
kilmės baltymais;

15. ragina Komisiją ir Tarybą panaikinti draudimą atrajotojus šerti žuvų miltais ir žuvų
taukais;

16. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.
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