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AKVAKULTURA V EVROPI

Akvakulturna proizvodnja v Evropski uniji ostaja razmeroma nespremenjena,
medtem ko se proizvodnja gojenih morskih proizvodov na svetovni ravni povečuje.
Komisija je v zadnjih 20 letih poskušala povečati proizvodni potencial EU z uvedbo
različnih strateških in orientacijskih dokumentov, leta 2016 pa je bil ustanovljen
svetovalni svet za akvakulturo. Sestavljajo ga predstavniki te panoge in druge
ustrezne organizacije, njegova naloga pa je svetovati institucijam EU in državam
članicam. Komisija je 12. maja 2021 objavila nove strateške smernice za bolj
trajnostno in konkurenčno akvakulturo EU.

OZADJE

Medtem ko se je akvakulturna proizvodnja na svetovni ravni med letoma 1990 in 2017
povečala za štirikrat, je skupna proizvodnja gojenih morskih proizvodov v vseh državah
članicah EU dolgo časa ostajala stabilna in je znašala približno 1,2 milijona ton.
V zadnjem času se je proizvodnja v EU za približno 24 % in v letu 2017 dosegla vrednost
5,6 milijarde EUR. Od tega so 76 % predstavljali ribe in ribji proizvodi, preostalih 24 %
pa raki in mehkužci. Proizvajalci v akvakulturi EU se osredotočajo predvsem na štiri
vrste – klapavice (35 % skupne količine), lososi (15 %), postrvi (14 %) in ostrige (7 %);
druge pomembne vrste, gojene v EU, pa so špari, krapi, brancini in užitne vrste školjk.
Največje akvakulturne proizvajalke med državami članicami EU leta 2017 so bile
Španija (21 %), Francija (15 %), Združeno kraljestvo (14 %), Italija (14 %) in Grčija
(10 %), ki so skupaj obsegale približno 74 % celotne ribogojne proizvodnje. Po
vrednosti proizvodnje pa je bil vodilni proizvajalec Združeno kraljestvo (21 %), sledijo
mu Francija (16 %), Španija (13 %), Grčija (13 %) in Italija (11 %). Med vrstami v Španiji,
Franciji in Italiji prevladujejo školjke (klapavice, ostrige in druge vrste užitnih školjk).
V Združenem kraljestvu so gojili predvsem lososa, v Grčiji pa večinoma brancine in
špare.

STRATEGIJA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ EVROPSKE AKVAKULTURE

Komisija je leta 2002 objavila sporočilo (COM(2002)0511) o strategiji za trajnostni
razvoj evropske akvakulture kot prvi poskus, da bi se zoperstavila stagniranju
proizvodnje na področju akvakulture. Cilji strategije so bili:
— ustvariti dolgoročna in zanesljiva delovna mesta, zlasti na območjih, odvisnih od

ribištva, in povečati zaposlenost v akvakulturi v obdobju 2003–2008 za 8000 do
10 000 delovnih mest s polnim delovnim časom oziroma ekvivalent tega števila;
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— potrošnikom zagotoviti zdrave, varne in kakovostne izdelke ter uveljavljati visoke
standarde zdravstvenega varstva in dobrobiti živali;

— poskrbeti, da bo sektor okolju prijazen.

Cilji strategije žal niso bili doseženi, zlasti ne glede povečanja proizvodnje in
zaposlenosti: dosežen ni bil niti cilj štiriodstotne rasti niti cilj, da se ustvari od 8000 do
10 000 novih delovnih mest.
Glavna težava tega sektorja je premajhna rast proizvodnje, kar je v nasprotju
z visoko rastjo na svetovni ravni. Je pa sektor dobro napredoval na področjih, kot sta
zagotavljanje kakovostnih izdelkov potrošnikom in zagotavljanje okoljske trajnosti.
Poleg tradicionalnih ovir in omejitev se akvakultura EU od leta 2002 srečuje tudi
s povečano konkurenco proizvodnje v državah zunaj EU, spoprijeti se je morala s krizo
upravljanja, pa tudi z učinki gospodarske krize po letu 2007.

VZDRŽNA PRIHODNOST AKVAKULTURE – NOVA POBUDA ZA
STRATEGIJO ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ EVROPSKE AKVAKULTURE

Komisija je sedem let pozneje, 8. aprila 2009, objavila drugo sporočilo o akvakulturi
(COM(2009)0162), v katerem je skušala poiskati in obravnavati razloge za stagnacijo
akvakulturne proizvodnje v EU. Naslov sporočila je Izgradnja trajnostne prihodnosti
ribogojstva – nova pobuda za strategijo za trajnostni razvoj evropskega ribogojstva,
z njim pa je Komisija želela zagotoviti, da bi EU ostala pomemben akter v tem
strateškem sektorju ter da bi povečali proizvodnjo in zaposlenost z izvajanjem
naslednjih dejavnosti:
A. Skrb za konkurenčnost akvakulturne proizvodnje EU s pomočjo:
— spodbujanja raziskovalnega in tehnološkega razvoja,

— podpiranja prostorskega načrtovanja za akvakulturo, s čimer naj bi odpravili težavo
tekmovanja za prostor,

— omogočanja akvakulturni dejavnosti, da bi obvladala povpraševanje na trgu,

— spodbujanja razvoja akvakulture v mednarodni razsežnosti.

B. Oblikovanje pogojev za trajnostno rast akvakulture z:
— prizadevanji za združljivost akvakulture in varstva okolja,

— oblikovanjem visokozmogljive panoge gojenja vodnih živali,

— varovanjem zdravja potrošnikov in s priznavanjem dobrega vpliva tovrstne hrane
na zdravje.

C. Izboljšanje podobe in upravljanja sektorja z:
— boljšim izvajanjem zakonodaje EU,

— zmanjšanjem upravnih bremen,

— zagotavljanjem dobrega sodelovanja deležnikov in posredovanjem primernih
podatkov javnosti,
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— ustreznim spremljanjem akvakulturnega sektorja.

STRATEŠKE SMERNICE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ AKVAKULTURE
EU

Namen strateških smernic (COM(2013)0229), ki jih je Komisija objavila 29. aprila 2013,
je pomagati državam članicam pri določanju nacionalnih ciljev ob upoštevanju
njihovega izhodiščnega položaja, specifičnih okoliščin in institucionalne ureditve.
Smernice pokrivajo štiri prednostna področja:
— poenostavitev upravnih postopkov in skrajšanje postopka za izdajo dovoljenj za

gojišča in ribogojnice,

— usklajeno prostorsko načrtovanje, da ne bi začelo primanjkovati prostora,

— spodbujanje konkurenčnosti akvakulture EU,

— skrb za enake konkurenčne pogoje.

VEČLETNI NACIONALNI STRATEŠKI NAČRTI

Kot določa člen 34 osnovne uredbe o skupni ribiški politiki (Uredba (EU)
št. 1380/2013[1]), morajo države članice predložiti večletne nacionalne strateške načrte
za razvoj akvakulture na svojih ozemljih za obdobje 2014–2020. Komisija je z različnimi
delavnicami in srečanji spodbujala izmenjavo informacij in dobre prakse med državami
članicami. Kot nadaljevalni ukrep je spodbujala usklajevanje nacionalnih ukrepov,
določenih v večletnem nacionalnem strateškem načrtu.

STRATEŠKE SMERNICE ZA BOLJ TRAJNOSTNO IN KONKURENČNO
AKVAKULTURO EU ZA OBDOBJE 2021–2030

Komisija je 12. maja 2021 objavila nove strateške smernice (COM(2021)0236 in
priloga) za bolj trajnostno in konkurenčno akvakulturo EU. V njih je predstavljena
vizija za nadaljnji razvoj akvakulture na tak način, da bo prispevala k evropskemu
zelenemu dogovoru in gospodarskemu okrevanju po pandemiji covida-19. Nove
smernice temeljijo na izkušnjah na strateški ravni EU in tudi držav članic ter upoštevajo
najnovejša dognanja: raziskave, inovacije in uporabo sredstev EU. Upoštevani so tudi
pozivi iz strategije „od vil do vilic“ za pospešitev prehoda na trajnostni prehranski sistem
EU, pri čemer se priznava, da bi imela trajnostna akvakultura potencial za zagotavljanje
nizkoogljične hrane in krme.
Za uresničitev te vizije se bo treba spoprijeti z različnimi izzivi in priložnostmi
evropskega akvakulturnega sektorja, da bi dosegli naslednje medsebojno povezane
cilje:
— večjo odpornost in konkurenčnost,

— sodelovanje pri zelenem prehodu,

— skrb za sprejetost v družbi in za obveščanje potrošnikov,

[1]UL L 354, 28.12.2013, str. 22.
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— krepitev znanja in inovacij.

Strateške smernice opredeljujejo 13 področij, na katerih je potrebno nadaljnje delo za
zagotovitev trajnosti, konkurenčnosti in odpornosti tega sektorja. Vsebujejo konkretna
priporočila in ukrepe, ki jih morajo sprejeti Komisija, države članice EU in svetovalni
svet za akvakulturo.
Države EU so pregledale svoje nacionalne strategije za akvakulturo glede na smernice,
saj bodo vplivale na strukturo in rabo sredstev EU, zlasti iz Evropskega sklada za
pomorstvo in ribištvo.
EU podpira tudi raziskave in inovacije v zvezi s poglavitnimi vidiki akvakulture EU:
od interakcije z okoljem, zdravja in prehrane gojenih rib do razmnoževanja in vzreje.
Raziskave in inovacije na področju trajnostne akvakulture so ena od prednostnih nalog
okvirnega programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Parlament je sprejel številne resolucije za dodatno okrepitev sektorja akvakulture v EU:
— resolucijo z dne 16. januarja 2003 o akvakulturi v Evropski uniji: sedanjost in

prihodnost[2] (ni na voljo v slovenščini);

— stališče z dne 27. aprila 2006 o predlogu Direktive Sveta o zahtevah za
zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz ribogojstva ter o preprečevanju in
nadzoru določenih bolezni pri vodnih živalih[3];

— stališče z dne 14. novembra 2006 o predlogu Uredbe Sveta o uporabi tujih in
lokalno neprisotnih vrst v ribogojstvu[4];

— stališče z dne 14. novembra 2014 o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe
Sveta (ES) št. 104/2000 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode
iz ribogojstva[5];

— resolucijo z dne 4. decembra 2008 o pripravi evropskega načrta za upravljanje
populacije kormoranov za zmanjšanje njihovega vedno večjega vpliva na staleže
rib, ribištvo in ribogojstvo[6];

— resolucijo z dne 17. junija 2010 o novi pobudi za Strategijo za trajnostni razvoj
evropskega ribogojstva[7];

— resolucijo z dne 8. julija 2010 o režimu uvoza ribiških proizvodov in proizvodov iz
ribogojstva v EU s stališča prihodnje reforme skupne ribiške politike[8];

— stališče z dne 23. novembra 2010 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in
Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 708/2007 o uporabi tujih in lokalno neprisotnih
vrst v ribogojstvu[9];

[2]UL C 38 E, 12.2.2004, str. 318.
[3]UL C 296 E, 6.12.2006, str. 106.
[4]UL C 314 E, 21.12.2006, str. 73.
[5]UL C 314 E, 21.12.2006, str. 76.
[6]UL C 21 E, 28.1.2010, str. 11.
[7]UL C 236 E, 12.8.2011, str. 132.
[8]UL C 351 E, 2.12.2011, str. 119.
[9]UL C 99 E, 3.4.2012, str. 177.
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— stališče z dne 12. septembra 2012 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in
Sveta o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva[10];

— stališče z dne 10. decembra 2013 o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom
sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ureditvi trgov za
ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta
(ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 104/2000[11];

— resolucijo z dne 8. septembra 2015 o izkoriščanju potenciala raziskav in inovacij
v modrem gospodarstvu za ustvarjanje delovnih mest in rasti[12];

— resolucijo z dne 12. maja 2016 o sledljivosti ribiških proizvodov in proizvodov iz
ribogojstva v restavracijah in prodaji na drobno[13];

— resolucijo z dne 12. junija 2018 z naslovom Trajnostnemu in konkurenčnemu
evropskemu sektorju akvakulture naproti: sedanje stanje in prihodnji izzivi[14].

Marcus Ernst Gerhard Breuer
03/2022

[10]UL C 353 E, 3.12.2013, str. 212.
[11]UL L 468, 15.12.2016, str. 237.
[12]UL C 316, 22.9.2017, str. 64.
[13]UL C 76, 28.2.2018, str. 40.
[14]UL C 28, 27.1.2020, str. 26.
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