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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

V dubnu 2013 zveřejnila Evropská komise Strategické zásady udržitelného rozvoje 

akvakultury v EU1, které zahrnují návrh koncepce víceletých národních plánů. V květnu 2016 

Komise zveřejnila své shrnutí 27 víceletých národních akčních plánů v odvětví akvakultury, 

jež analyzuje hlavní cíle a výzvy v odvětví akvakultury stanovené 27 členskými státy v jejich 

plánech v celkovém kontextu reformované společné rybářské politiky (CFP). 

Evropská unie se podílí méně než 2 % na světovém objemu chovaných ryb, ale hraje vedoucí 

úlohu, pokud jde o kvalitu a udržitelnost. Zpravodaj zastává názor, že EU může a měla by 

zůstat světovým leaderem v těchto ohledech, ale je třeba ještě zvýšit produkci, aby se více 

pokryla poptávka EU po rybách. V současnosti je poptávka EU po rybách pokryta 

akvakulturou pouze z 10 %, zbytek je zajišťován rybolovem EU (30 %) a dovozem ze třetích 

zemí (60%). Zpravodaj se domnívá, že je možné posílit akvakulturu EU bez snížení standardů 

a se zachováním kvality a udržitelnosti. S cílem využít enormního potenciálu odvětví 

akvakultury by se měla snížit složitost administrativy, jako v případě licencí, povolení a 

environmentálních analýz (např. analýz dopadu nebo monitorovacích studií), a měl by být 

přitom zohledněn požadavek na zajištění investic v tomto odvětví a možnost zvýšení 

konkurenceschopnosti trhu EU. S investicemi, včetně investic do výzkumu, novými farmami 

nebo dalšími oblastmi v odvětví akvakultury by si měla EU nadále zachovávat vliv na 

produkční standardy, namísto toho, aby ztrácela trh ve prospěch třetích zemí s nižšími 

standardy. Vzhledem k tomu, že je téměř celé odvětví tvořeno mikropodniky, by to rovněž 

mělo zajistit a zvýšit pracovní příležitosti. 

Zpravodaj proto zastává názor, že je třeba, aby se EU nyní chopila příležitosti zvýšit svůj 

potenciál v této oblasti a stala se vzorem nejen v oblasti kvality a udržitelnosti, ale rovněž s 

ohledem na životní prostředí a bezpečnost potravin. 

                                                 
1 COM(2013)0229. 
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NÁVRHY 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro rybolov 

jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. zdůrazňuje právní závazky EU zajistit ochranu přírody, a to i prostřednictvím směrnice 

o ochraně ptáků, směrnice o ochraně přírodních stanovišť a rámcové směrnice o 

strategii pro mořské prostředí; 

2. vyjadřuje přesvědčení, že je třeba, aby EU zvýšila produkci v odvětví akvakultury a 

zároveň udržovala a posilovala stávající pracovní místa a struktury, a zohlednila přitom 

kvalitu, udržitelnost, bezpečnost potravin, zdraví zvířat a lidské zdraví i 

environmentální aspekty a tlak na přírodní loviště; dále se domnívá, že EU by měla v 

tomto ohledu hrát světovou vzorovou úlohu; zdůrazňuje, že akvakultura (chov ryb, 

měkkýšů a růst vodních rostlin) produkuje v Evropě téměř 20 % produktů rybolovu a v 

současnosti přímo zaměstnává přibližně 85 000 lidí; 

3. domnívá se, že jsou zapotřebí důraznější opatření, aby se akvakultura stala účinnějším, 

hospodářsky životaschopnějším a sociálně odpovědnějším odvětvím šetrnějším k 

životnímu prostředí, jež uspokojí větší podíl evropské poptávky po rybách a sníží 

závislost Evropy na dovozu; 

4. zdůrazňuje, že evropská akvakultura nesmí vést k dalšímu nadměrnému rybolovu a že 

musí být zavedeny náležité záruky, aby růst akvakultury neohrozil cíle maximálního 

udržitelného výnosu společné rybářské politiky (SRP); 

5. uznává socioekonomický význam akvakultury pro pobřežní komunity a ostrovy; 

6. konstatuje, že se celosvětová spotřeba ryb za posledních dvacet let zvýšila o jednu 

třetinu a že populační růst bude zvyšovat tlak na rybolov stále více a více; 

7. konstatuje, že akvakultura může uspokojit nárůst poptávky po rybách pouze tehdy, 

pokud nebude z oceánů brát ryb více, než produkuje; 

8. vyzývá Komisi, aby zavedla záruky s cílem zajistit, aby byla jak krmiva založená na 

rybách, tak i krmiva nezaložená na rybách udržitelně zásobována; 

9. zdůrazňuje význam pokynů týkajících se umístění nových lokalit pro akvakulturu; bere 

na vědomí význam územního plánování námořních prostor, v němž je třeba vzít v 

úvahu potřeby vztahující se k různým způsobům využití, jako je energie, námořní 

doprava, rybolov a akvakultura, cestovní ruch, obnova a zachování, ochrana a 

zlepšování přírody a životního prostředí, přičemž je třeba vynaložit úsilí na jejich 

sladění; 

10. znovu připomíná, že nezbytným předpokladem pro akvakulturu je snížení zatížení 

živinami; zdůrazňuje význam spolupráce mezi výzkumnými pracovníky, odvětvím 

akvakultury, výrobci krmiv, správci životního prostředí a organizacemi působícími v 

oblasti životního prostředí; 

11. je přesvědčen, že využívání různých mezinárodních zkušeností s dobře plánovanými 
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vodními farmami začleněnými do místních hospodářství a podpory osvědčených 

postupů EU v oblasti životního prostředí, zejména pokud jde o udržitelné nakládání s 

odpady, ochranu a využívání místní biologické rozmanitosti a volbu udržitelných 

stravovacích návyků, by posílilo akvakulturu a pomohlo by členským státům zvýšit 

udržitelnou produkci v odvětví akvakultury; poukazuje na to, že příklady osvědčených 

postupů v jiných regionech byly vytvořeny v různých politických a zeměpisných 

podmínkách, které nemusí být v různých členských státech nutně srovnatelné; 

12. zdůrazňuje, že sladkovodní akvakultura je stále nedostatečně prozkoumaná příležitost 

ke zlepšení potravinového zabezpečení a rozvoje venkova; 

13. zdůrazňuje, že sladkovodní akvakultura nejen hraje důležitou společenskou úlohu tím, 

že poskytuje zaměstnanost na venkově v nejchudších oblastech, ale rovněž hraje úlohu 

v oblasti životního prostředí při udržování hodnotných mokřadů a poskytování široké 

škály ekosystémových služeb, které přesahují její hospodářskou hodnotu; 

14. vyjadřuje přesvědčení, že cesta k udržitelnému a konkurenceschopnému evropskému 

odvětví akvakultury vede přes nezávislé vědecké posouzení na stanovení únosné 

kapacity životního prostředí, zejména při chovu ryb na otevřeném moři, jež představuje 

základní podmínku pro přidělení prostoru a udělování licencí nebo povolení a pro 

zajištění souladu s právními předpisy v oblasti životního prostředí;  

15. vítá příklady dobré spolupráce na základě dobrovolných dohod a jiných dohod mezi 

ochránci přírody a tímto odvětvím; vítá pozitivní příklady příspěvků akvakultury k 

zachování dobré kvality vody a služeb vodních ekosystémů a zároveň uznává a snaží se 

zmírnit případný negativní dopad akvakultury na místní životní prostředí a kvalitu vody; 

podporuje proto další inovace a iniciativy s cílem zajistit dlouhodobě udržitelné a 

ziskové odvětví; 

16. domnívá se, že je třeba potlačit fenomén kontaminace mezi volně žijícími a chovnými 

rybami, neboť nebezpečně ochuzuje mořský genetický fond a představuje potenciální 

hrozbu pro ekosystém; 

17. vyzývá členské státy, aby před stanovením zón akvakultury vytvořily a používaly mapy 

chráněných druhů a přírodních stanovišť pro akvakulturu s cílem zavést ekosystémový 

přístup k územnímu plánování; 

18. vyzývá členské státy, aby vypracovaly standardizované protokoly s cílem shromažďovat 

údaje o měřitelných dopadech na životní prostředí, sanitárních a veterinárních 

podmínkách a bezpečnosti potravin v akvakultuře tak, aby se zajistilo, že ke sledování a 

řízení výrobních postupů budou použity spolehlivé a nezávislé vědecké důkazy; vyzývá 

Komisi, aby zavedla dlouhodobé vědecké sledování, jež bude pokračovat i po skončení 

konkrétního projektu; zdůrazňuje význam navazujících opatření na projekty a studie a 

úzkou spolupráci mezi vědci v odvětví akvakultury, včetně farmářů v oblasti 

rybníkářství; 

19. domnívá se, že nevhodné používání chemických látek a antibiotik v akvakultuře 

představuje riziko pro ekosystémy a lidské zdraví; upozorňuje na sdělení Komise Radě 

a Evropskému parlamentu ze dne 29. června 2017 o evropském akčním plánu „Jedno 
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zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci (AMR1); 

20. zdůrazňuje, že evropský akční plán „Jedno zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci 

(AMR) uvádí, že imunizace prostřednictvím očkování je nákladově efektivním 

veřejným zdravotním zásahem v boji proti antimikrobiální rezistenci2, což platí i pro 

akvakulturu; 

21. konstatuje, že překážkou k dosažení většího využití a vyšší míry proočkovanosti, jak je 

požadováno v akčním plánu1a, jsou bohužel relativně vyšší náklady na diagnózu, 

antimikrobiální alternativy a očkování ve srovnání s široce užívanými antibiotiky3; vítá 

skutečnost, že v tomto akčním plánu Komise vyhlašuje pobídky ke zvýšení zavádění 

diagnostiky, antimikrobiálních alternativ a vakcín4; 

22. zdůrazňuje význam provádění nařízení (EU) č. 1143/2014 o prevenci a regulaci 

zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů s cílem chránit jak 

odvětví akvakultury, tak původní druhy a ekosystémy; 

23. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s členskými státy zahájila celounijní informační 

kampaň zaměřenou na spotřebitele a podniky obecně a konkrétně na rozdíly mezi 

vysokými a komplexními standardy na evropském trhu a standardy požadovanými pro 

dovážené zboží ve třetích zemích, se zvláštním důrazem na problémy způsobené v Unii 

v oblasti bezpečnosti potravin a veřejného zdraví zavlečením zvláště odolných 

mikroorganismů a v důsledku antimikrobiální rezistence (AMR); 

24. naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila, že hodnocení nových plánů správy povodí 

zohlední konkrétní potřeby, pokud jde o průtoky zařízení akvakultury a živiny 

pocházející ze zařízení akvakultury umístěných podél řek, a zejména zařízení 

umístěných v brakických vodách vzhledem k jejich zranitelnosti; 

25. zdůrazňuje význam podpory, kterou má Evropský rybářský fond k dispozici, s cílem 

zajistit udržitelné využívání rybolovných zdrojů a podpořit ochranu životního prostředí 

a ochranu vodních zdrojů; 

26. je přesvědčen, že pro využití potenciálu a zajištění udržitelnosti odvětví akvakultury, 

ochrany životního prostředí a poskytování veřejných statků jsou zapotřebí investice, a 

vyzývá proto k většímu financování výzkumu, inovací a udržitelných projektů v oblasti 

produkce orientované na kvalitu; vyzývá Komisi a členské státy, aby dále zjednodušily 

a snížily byrokratickou zátěž pro odvětví akvakultury, včetně farmářů v oblasti 

rybníkářství; 

27. domnívá se, že Komise a členské státy by měly navrhnout praktické pobídky a opatření, 

včetně lepšího provádění, směrnice 2006/88/ES, případně jejích změn, s cílem zvýšit 

používání očkovacích látek v akvakultuře a rovněž tím předcházet nemocem a odolnosti 

vůči antibiotikům u vodních živočichů, kontrolovat je a vymýtit, a to nákladově 

                                                 
1 Evropská komise (29. června 2017), Evropský akční plán „Jedno zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci (AMR), 
29. června 2017, COM(2017)0339. 
2 Tamtéž, s. 10. 
3 Tamtéž, s. 15. 
4 Tamtéž, s. 12. 
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efektivním způsobem a maximalizovat přežití, růst a produkční účinnost vodních 

živočichů; 

28. vyzývá Komisi a členské státy, aby investovaly do výzkumu, studií a pilotních projektů 

pro inovativní, na budoucnost orientované, progresivní a ekologicky odpovědné výrobní 

postupy akvakultury, včetně integrovaných multi-trofických akvakulturních systémů, 

akvaponie a recirkulačních akvakulturních systémů, které snižují dopad akvakulturních 

farem na přírodní stanoviště, populace volně žijících zvířat a kvalitu vody, čímž 

přispívají k přístupu založenému na ekosystémech. 

29. vyzývá Komisi, aby vzhledem k rozdílným výchozím postojům, rozvojovým 

příležitostem a cílům rozlišovala v nabídkových řízeních a projektech mezi 

průmyslovou akvakulturou a drobnými rodinnými podniky; 

30. vyjadřuje politování nad tím, že se více než polovina produktů akvakultury 

spotřebovaných v EU dováží; uznává pozitivní dopad, který může mít akvakultura na 

místní hospodářství v rámci EU prostřednictvím podpory místní produkce a spotřeby 

potravin; 

31. bere s potěšením na vědomí nové suchozemské iniciativy v oblasti akvakultury, 

zejména v oblastech EU s uzavřenými vodami. 

32. uznává, že zařízení akvakultury mohou působit významné narušení přírodních 

stanovišť, včetně mořských ptáků; vyzývá k povinnému mapování prostorové citlivosti 

a strategickému posuzování vlivů na životní prostředí pro všechny regionální a 

celostátní plány v oblasti akvakultury s cílem určit potenciální oblasti pro akvakulturu, 

které nejsou v rozporu s právními předpisy EU v oblasti životního prostředí; 

33. uznává potenciál, který akvakultury v městských oblastech, zejména ve vztahu k 

akvaponii; 

34. konstatuje, že po přepracování nařízení o shromažďování údajů jsou všechny mořské 

rybí farmy povinny shromažďovat údaje, zatímco sladkovodní farmy tak mohou činit 

dobrovolně; v tomto ohledu vyzývá ke standardizaci protokolů; 
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