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AKWAKULTURA EUROPEJSKA

Akwakultura europejska jest w stagnacji, w odróżnieniu od charakteryzującej się rosnącą
produkcją akwakultury na świecie. Dążąc do zahamowania tej tendencji, Komisja
opublikowała dwa komunikaty, w latach 2002 i 2009, zawierające strategie rozwoju
akwakultury w Europie. Strategia przedstawiona w 2002 r. nie doprowadziła do zwiększenia
produkcji europejskiej, podczas gdy światowy kryzys gospodarczy uderzył w rynek i sektor
akwakultury. W rezultacie w 2013 r. Komisja opublikowała trzeci komunikat, mający
na celu osiągnięcie zrównoważonego rozwoju akwakultury w UE oraz zaproponowanie
strategicznych wytycznych.

KONTEKST

Europejska produkcja akwakultury w latach 1995–2012 utrzymywała się na stosunkowo
stabilnym poziomie około 1,2 mln ton, osiągając szczytowy poziom 1,4 mln ton w 2000 r.
W 2002 r. sytuowała się na poziomie 1,25 mln ton, co odpowiada 20 % całkowitej produkcji
rybnej. Wartość produkcji w sektorze akwakultury w Europie sięgnęła w 2011 r. 3,6 mld EUR,
z czego 50 % to wartość produktów rybnych, a 50 % – skorupiaków i mięczaków. W unijnym
sektorze akwakultury produkuje się głównie cztery gatunki: omułka (39 % ogółu produkcji),
pstrąga (15 %), łososia (14 %) i ostrygę (8 %). W pewnym stopniu rozwinęła się jednak
produkcja innych gatunków, takich jak labraks, bogar i małże.
Głównymi producentami sektora akwakultury wśród państw członkowskich są Hiszpania
(22 %), Francja (17 %), Wielka Brytania (16 %), Włochy (13 %) oraz Grecja (8,5 %), które
łącznie w 2011 r. odpowiadały za około 77 % całkowitej produkcji akwakultury. Pod względem
wielkości produkcji pierwsze miejsce zajmuje Wielka Brytania (21 %), za którą plasują się
Francja (19 %), Grecja (19 %) i Hiszpania (12 %). W Hiszpanii, Francji i we Włoszech
przeważają mięczaki dwuskorupowe (omułki, ostrygi i małże). W Wielkiej Brytanii produkuje
się głównie łososia, podczas gdy w Grecji – przede wszystkim labraksa i bogara.

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU EUROPEJSKIEJ
AKWAKULTURY

Aby zaradzić stagnacji produkcji w sektorze akwakultury, w 2002 r. Komisja opublikowała
komunikat (COM(2002)0511) pt. „Strategia zrównoważonego rozwoju europejskiej
akwakultury”. Główne cele strategii obejmowały:
— utworzenie długoterminowych i pewnych miejsc pracy, w szczególności na obszarach

zależnych od rybołówstwa, oraz zapewnienie wzrostu zatrudnienia w sektorze akwakultury
na poziomie od 8000 do 10 000 ekwiwalentów pełnego wymiaru czasu pracy w latach
2003–2008;

— zapewnienie konsumentom dostępności zdrowych, bezpiecznych produktów wysokiej
jakości, a także promowanie wysokich standardów zdrowia i dobrostanu zwierząt;

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0511:FIN:EN:PDF
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— zapewnienie przemysłu przyjaznego dla środowiska.

Strategia ta nie doprowadziła jednak do realizacji wytyczonych celów, szczególnie w kwestii
wzrostu produkcji i zatrudnienia – nie osiągnięto ani celu zakładającego tempo wzrostu na
poziomie 4 %, ani celu zakładającego utworzenie od 8000 do 10 000 nowych miejsc pracy.
Głównym problemem w sektorze akwakultury był brak wzrostu produkcji, co wyraźnie
kontrastowało z dużym tempem wzrostu w pozostałych częściach świata. W sektorze tym
odnotowano jednak pozytywną tendencję w obszarach takich jak zapewnienie konsumentom
produktów wysokiej jakości oraz zapewnienie zrównoważenia środowiskowego.
Od 2002 r. europejski sektor akwakultury boryka się nie tylko z tradycyjnymi przeszkodami
i ograniczeniami, lecz również ze zwiększoną konkurencją ze strony produktów pochodzących
z krajów trzecich i musi stawić czoła kryzysom w zakresie zarządzania, a ostatnio skutkom
kryzysu gospodarczego.

BUDOWA ZRÓWNOWAŻONEJ PRZYSZŁOŚCI DLA AKWAKULTURY
– NOWY IMPULS DLA STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
EUROPEJSKIEJ AKWAKULTURY

Dopiero 7 lat później, w dniu 8 kwietnia 2009 r., Komisja opublikowała drugi komunikat
(COM(2009)0162) w sprawie akwakultury, aby określić przyczyny stagnacji produkcji
w unijnym sektorze akwakultury oraz zaradzić tym przyczynom. Ten nowy komunikat
zatytułowany był „Budowa zrównoważonej przyszłości dla akwakultury – Nowy impuls dla
strategii zrównoważonego rozwoju europejskiej akwakultury”. Miał on na celu zapewnienie
utrzymania przez UE pozycji kluczowego podmiotu w strategicznym sektorze poprzez
zwiększenie produkcji i zatrudnienia dzięki realizacji następujących działań:
A. wspieranie konkurencyjności produkcji akwakultury w UE poprzez:
— badania naukowe i rozwój techniczny;

— promowanie planowania przestrzennego w sektorze akwakultury, aby rozwiązać problem
konkurencji o przestrzeń;

— umożliwienie przedsiębiorstwom sektora akwakultury zaspokajania popytu rynkowego;

— promowanie rozwoju akwakultury w wymiarze międzynarodowym;

B. stworzenie warunków umożliwiających zrównoważony rozwój akwakultury poprzez:
— zapewnienie zgodności praktyk akwakultury z zasadami ochrony środowiska;

— kształtowanie wysoko wydajnego sektora chowu i hodowli zwierząt wodnych;

— zapewnienie ochrony zdrowia konsumentów i docenienie korzyści zdrowotnych ze
spożywania produktów pochodzenia wodnego;

C. ulepszenie wizerunku sektora i zarządzania nim poprzez:
— lepsze wdrażanie prawodawstwa UE;

— zmniejszenie obciążeń administracyjnych;

— zapewnienie odpowiedniego udziału zainteresowanych podmiotów oraz przekazywanie
społeczeństwu odpowiednich informacji;

— zapewnienie odpowiedniego monitorowania sektora akwakultury.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0162:FIN:EN:PDF
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STRATEGICZNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU AKWAKULTURY W UE

Strategiczne wytyczne (COM(2013)0229) opublikowane przez Komisję w dniu 29 kwietnia
2013 r. mają pomóc państwom członkowskim w określeniu ich własnych celów krajowych,
przy uwzględnieniu ich pozycji wyjściowych, uwarunkowań krajowych oraz ustaleń
instytucjonalnych. Wytyczne dotyczą czterech obszarów priorytetowych:
1. uproszczenia procedur administracyjnych i ograniczenia czasu wydawania zezwoleń dla

gospodarstw akwakultury;

2. skoordynowanego planowania przestrzennego służącego przezwyciężeniu problemu braku
przestrzeni utrudniającego rozwój;

3. zwiększenia konkurencyjności sektora akwakultury w UE;

4. propagowania zasady równych warunków działania.

Jak określono w nowym rozporządzeniu podstawowym w sprawie WPRyb (rozporządzenie
(UE) nr 1380/2013, art. 34), do dnia 30 czerwca 2014 r. państwa członkowskie były obowiązane
przedłożyć wieloletni krajowy plan strategiczny na rzecz rozwoju działań w zakresie
akwakultury na swoim terytorium na lata 2014–2020. Komisja wspiera wymianę informacji
i najlepszych praktyk wśród państw członkowskich i ułatwia koordynację krajowych środków
przewidzianych w wieloletnich krajowych planach strategicznych. Ponadto zachęca się państwa
członkowskie do przeprowadzenia śródokresowej oceny realizacji wieloletnich krajowych
planów strategicznych dotyczących akwakultury do końca 2017 r.

ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Parlament przyjął liczne rezolucje mające na celu dalsze wzmocnienie sektora akwakultury
w UE. Do najnowszych należą:
— rezolucja z dnia 16 stycznia 2003 r. (P5_TA(2003)0022) w sprawie akwakultury w Unii

Europejskiej: teraźniejszość i przyszłość;

— rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2006 r.
(P6_TA(2006)0153) w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie
wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i ich produktów oraz zapobiegania
i zwalczania niektórych chorób zwierząt wodnych (COM(2005)0362 – C6-0281/2005 –
2005/0153(CNS));

— rezolucja ustawodawcza z dnia 14 listopada 2006 r. (P6_TA(2006)0472) w sprawie
wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wykorzystania w akwakulturze
gatunków obcych i niewystępujących na danym obszarze (COM(2006)0154 –
C6-0137/2006 – 2006/0056(CNS));

— rezolucja ustawodawcza z dnia 14 listopada 2006 r. (P6_TA(2006)0473) w sprawie
wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE)
nr 104/2000 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa
i akwakultury (COM(2006)0233 – C6-0202/2006 –2006/0081(CNS));

— rezolucja z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie opracowania europejskiego planu zarządzania
populacją kormoranów w celu ograniczenia coraz większych szkód wyrządzanych przez
kormorany w zasobach rybnych, rybołówstwie i akwakulturze (2008/2177(INI));

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/official_documents/com_2013_229_en.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/multiannual-national-plans/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2003-0022+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0153+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2005)0362
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2005/0153(CNS)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0472+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2006)0154
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2006/0056(CNS)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0473+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2006)0233
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2006/0081(CNS)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2008/2177(INI)
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— rezolucja z dnia 17 czerwca 2010 r. (P7_TA(2010)0243) w sprawie nowego impulsu dla
strategii zrównoważonego rozwoju europejskiej akwakultury (2009/2107(INI));

— rezolucja z dnia 8 lipca 2010 r. (P7_TA(2010)0287) w sprawie systemu przywozu
produktów rybołówstwa i akwakultury do Unii Europejskiej w perspektywie reformy
wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) (2009/2238(INI));

— rezolucja ustawodawcza z dnia 23 listopada 2010 r. (P7_TA(2010)0423) w sprawie
wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 708/2007
w sprawie wykorzystania w akwakulturze gatunków obcych i niewystępujących
miejscowo (COM(2009)0541 – C7-0272/2009 – 2009/0153(COD));

— rezolucja ustawodawcza z dnia 12 września 2012 r. (P7_TA(2012)0333) w sprawie
wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (COM(2011)0416 –
C7-0197/2011 – 2011/0194(COD));

— rezolucja ustawodawcza z dnia 10 grudnia 2013 r. (P7_TA(2013)0538) dotycząca
stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów
rybołówstwa i akwakultury, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006
i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000
(12005/2/2013 – C7-0376/2013 – 2011/0194(COD)) (zwykła procedura ustawodawcza:
drugie czytanie);

— rezolucja z dnia 8 września 2015 r. (P8_TA(2015)0291) w sprawie wykorzystania
potencjału badawczego i innowacyjnego w niebieskiej gospodarce do tworzenia miejsc
pracy i wzrostu gospodarczego (2014/2240(INI));

— rezolucja z dnia 12 maja 2016 r. (P8_TA(2016)0222) w sprawie identyfikowalności
produktów rybołówstwa i akwakultury w restauracjach i handlu detalicznym
(2016/2532(RSP)).

Marcus Ernst Gerhard Breuer
09/2017
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