
 

AD\1148758DA.docx  PE615.313v02-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

Europa-Parlamentet 
2014-2019  

 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
 

2017/2118(INI) 

21.3.2018 

UDTALELSE 

fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

til Fiskeriudvalget 

På vej til en bæredygtig og konkurrencedygtig europæisk akvakultursektor: 

status og fremtidige udfordringer 

(2017/2118(INI)) 

Ordfører for udtalelse: Francesc Gambús 

 

  



 

PE615.313v02-00 2/9 AD\1148758DA.docx 

DA 

PA_NonLeg 



 

AD\1148758DA.docx 3/9 PE615.313v02-00 

 DA 

KORT BEGRUNDELSE 

I april 2013 offentliggjorde Kommissionen de strategiske retningslinjer for en bæredygtig 

udvikling af akvakultursektoren i EU1, der omfatter et udkast til skitse til de flerårige 

nationale planer. I maj 2016 offentliggjorde Kommissionen et resumé af de 27 flerårige 

nationale planer for akvakultur, hvori den analyserer de vigtigste mål og udfordringer for 

akvakultursektoren i de 27 medlemsstaters planer inden for de overordnede rammer for den 

reformerede fælles fiskeripolitik (FFP). 

EU tegner sig for mindre end 2 % af den mængde fisk, der opdrættes i verden, men er en af 

verdens førende inden for kvalitet og bæredygtighed. Ordføreren er af den opfattelse, at EU 

kan og bør forblive verdensførende i disse henseender, men at produktion også skal øges for i 

højere grad at dække EU's efterspørgsel efter fisk. For tiden opfyldes EU's efterspørgsel efter 

fisk kun i begrænset omfang af EU's akvakultur (10 %), mens resten kommer fra EU's fiskeri 

(30 %) og 60 % importeres fra tredjelande. Ordføreren mener, at det er muligt at øge EU's 

akvakultur uden at sænke standarderne og samtidig sikre kvaliteten og bæredygtigheden. For 

at udnytte det enorme potentiale, der ligger i akvakultursektoren, bør kompleksiteten i 

forvaltningen som f.eks. af licenser, tilladelser og miljømæssige analyser (dvs. virkninger 

eller overvågningsundersøgelser) begrænses og sættes i forhold til kravene om at få sikkerhed 

for investeringer i denne sektor og kravet om at gøre det muligt for EU-markedet at blive 

mere konkurrencedygtigt. Med flere investeringer i forskning, menneskelige kompetencer, 

nye bedrifter og andre områder i akvakultursektoren vil EU beholde sin indflydelse på 

produktionsstandarderne i stedet for at miste omsætning til tredjelande med lavere standarder. 

Da sektoren næsten udelukkende består af mikrovirksomheder, vil det endvidere sikre og øge 

antallet af arbejdspladser. 

Ordføreren er derfor af den opfattelse, at EU nu er nødt til at gribe denne mulighed for at 

udvikle sit potentiale på dette område og foregå som et forbillede ikke kun med hensyn til 

kvalitet og bæredygtighed, men også med hensyn til miljø og fødevaresikkerhed. 

                                                 
1 COM(2013)0229. 
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FORSLAG 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Fiskeriudvalget, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. understreger EU's retlige forpligtelser til at sikre beskyttelse af naturen, herunder 

gennem fugledirektivet, habitatdirektivet og havstrategirammedirektivet; 

2. mener, at EU er nødt til at øge sin produktion i akvakultursektoren og fastholde og 

forbedre job og strukturer under hensyntagen til kvalitet, bæredygtighed og 

miljømæssige aspekter og presset på de naturlige fangstområder; mener endvidere, at 

EU bør være et forbillede i verden i denne henseende; påpeger, at akvakultur (opdræt af 

fisk, skaldyr og vandplanter) i Europa tegner sig for næsten 20 % af fiskeprodukterne og 

direkte beskæftiger omkring 85 000 mennesker; 

3. mener, at der er brug for stærkere foranstaltninger for at gøre akvakultur til en mere 

effektiv, økonomisk rentabel, socialt ansvarlig og miljøvenlig sektor, som opfylder en 

større andel af den europæiske efterspørgsel efter fisk og mindsker EU's afhængighed af 

import; 

4. understreger, at europæisk akvakultur ikke må føre til yderligere overfiskning, og at der 

skal indføres passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vækst i akvakultur ikke 

bringer den fælles fiskeripolitiks mål om maksimalt bæredygtigt udbytte i fare; 

5. anerkender akvakulturens store socioøkonomiske betydning for kystsamfund og øer; 

6. bemærker, at forbruget af fisk på verdensplan er steget med en tredjedel i de sidste 

20 år, og at befolkningstilvæksten vil øge presset for at fiske mere og mere; 

7. bemærker, at akvakultur kun kan opfylde den stigende efterspørgsel efter fisk, hvis ikke 

den fjerner flere fisk fra havene, end den producerer; 

8. opfordrer Kommissionen til at indføre sikkerhedsmekanismer til at sikre, at både 

fiskebaseret og ikkefiskebaseret foder tilvejebringes på en bæredygtig måde; 

9. fremhæver betydningen af vejledning i forbindelse med placeringen af nye 

akvakulturanlæg; bemærker betydningen af maritim fysisk planlægning, som tager 

højde for de behov, der gør sig gældende for forskellige anvendelser, som f.eks. energi, 

søtransport, fiskeri og akvakultur, turisme, rekreation samt bevarelse, beskyttelse og 

forbedring af natur og miljø, og at der skal gøres bestræbelser på at forene dem; 

10. gentager, at en reduktion af næringsstofbelastningen er en forudsætning for akvakultur; 

fremhæver betydningen af samarbejde mellem forskere, akvakulturindustrien, 

foderproducenter, miljøadministratorer og miljøorganisationer; 

11. er overbevist om, at udnyttelsen af forskellige internationale erfaringer med velplanlagte 

akvakulturanlæg, som er integreret i de lokale økonomier, og fremme af bedste 

miljømæssige praksis i Europa, navnlig hvad angår bæredygtig affaldshåndtering, 

sikring og optimal udnyttelse af lokal biodiversitet og valg af bæredygtige spisevaner, 

vil styrke akvakulturen og hjælpe alle medlemsstaterne med at øge den bæredygtige 
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akvakulturproduktion; påpeger, at eksempler på bedste praksis i andre regioner er 

udviklet under andre politiske og geografiske forhold, som ikke nødvendigvis er 

sammenlignelige med de forskellige forhold i medlemsstaterne; 

12. fremhæver, at ferskvandsakvakultur stadig er en utilstrækkeligt udforsket mulighed for 

at forbedre fødevaresikkerheden og udvikle landdistrikter; 

13. fremhæver, at ferskvandsakvakultur ikke kun spiller en vigtig social rolle ved at skabe 

beskæftigelse på landet i de fattigste områder, men også spiller en miljømæssig rolle 

ved at bevare værdifulde vådområder og levere en bred vifte af økosystemtjenester, der 

rækker langt ud over dens økonomiske værdi; 

14. mener, at vejen til en bæredygtig og konkurrencedygtig europæisk akvakultursektor går 

over uafhængig videnskabelig vurdering for at bestemme miljøets bæreevne, navnlig i 

åbne marine landbrug, hvilket er den vigtigste forudsætning for tildeling af pladser til 

akvakultur og udstedelse af licenser og tilladelser og for at sikre sammenhæng mellem 

miljølovgivningen;  

15. glæder sig over eksemplerne på godt samarbejde på basis af frivillige aftaler og andre 

aftaler mellem miljøforkæmpere og sektoren; glæder sig over eksemplerne på, at 

akvakulturen har bidraget til bevaring af en god vandkvalitet og akvatiske 

økosystemtjenester og erkender den negative indvirkning, akvakultur kan have på det 

lokale miljø og på vandkvaliteten og behovet for at begrænse denne virkning; tilskynder 

derfor til yderligere innovation og initiativer med henblik på at sikre en bæredygtig og 

profitabel sektor på lang sigt; 

16. mener, at det er nødvendigt at bekæmpe fænomenet med smitteoverførsel mellem vilde 

og opdrættede fisk, da det i farlig grad forringer den marine genpulje og udgør en 

potentiel fare for økosystemet; 

17. opfordrer medlemsstaterne til at udvikle og anvende kort over beskyttede arter og 

levesteder til akvakultur, inden der udpeges områder til akvakultur, med henblik på at 

indføre en økosystembaseret tilgang til den fysiske planlægning; 

18. opfordrer medlemsstaterne til at indføre standardiserede protokoller for indsamling af 

sammenlignelige data om de miljømæssige virkninger, de sanitære forhold og 

fødevaresikkerheden i forbindelse med akvakultur for at sikre, at der anvendes solid og 

uafhængig videnskabelig dokumentation til at overvåge og håndtere 

produktionsmetoder; opfordrer Kommissionen til at indføre og sikre langvarig 

videnskabelig overvågning også efter udløbet af et konkret projekt; fremhæver 

betydningen af opfølgninger på projekter og undersøgelser og det tætte samarbejde 

mellem videnskabsfolk og akvakultursektoren, herunder dambrugere; 

19. mener, at den ukorrekte anvendelse af kemiske stoffer og antibiotika i akvakultur udgør 

en risiko for økosystemerne omkring de steder, hvor der foregår akvakultur, og for 

menneskers sundhed; henviser til meddelelsen af 29. juni 2017 fra Kommissionen til 

Rådet og Europa-Parlamentet om "En europæisk One Health-handlingsplan mod 
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antimikrobiel resistens" (AMR)1; 

20. understreger, at det i den europæiske One Health-handlingsplan mod antimikrobiel 

resistens (AMR) bemærkes, at immunisering ved hjælp af vaccination er en 

omkostningseffektiv offentlig sundhedsindsats i kampen mod antimikrobiel resistens2, 

hvilket gælder tilsvarende for akvakultur; 

21. bemærker, at de relativt højere omkostninger forbundet med diagnosticering, 

antimikrobielle alternativer og vaccination i forhold til almindeligt anvendte antibiotika 

desværre udgør en hindring for at opnå øget anvendelse af vaccination og en øget 

vaccinationsrate, hvilket tilstræbes i handlingsplanen3; glæder sig over, at 

Kommissionen i handlingsplanen bebuder incitamenter til at øge anvendelsen af 

diagnostik, antimikrobielle alternativer og vacciner4; 

22. fremhæver betydningen af gennemførelsen af forordning (EU) nr. 1143/2014 om 

forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive 

ikkehjemmehørende arter for at beskytte både akvakultursektoren og hjemmehørende 

arter og økosystemer; 

23. opfordrer Kommissionen til i samarbejde med medlemsstaterne at indlede en 

oplysningskampagne i hele EU, der retter sig mod forbrugere og virksomheder, om 

akvakultur i almindelighed og navnlig om forskellene mellem de strenge og omfattende 

standarder på det europæiske marked og de standarder, der gælder for importerede 

produkter fra tredjelande, og gerne med særligt fokus på de problemer, det har skabt for 

fødevaresikkerheden og folkesundheden, at der er blevet indført særligt resistente 

mikroorganismer og antimikrobiel resistens til Unionen; 

24. opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at vurderinger af nye 

vandområdeplaner tager højde for de særlige behov med hensyn til 

gennemstrømningshastigheder og næringsstoffer i akvakulturanlæg, der ligger ved 

floder, og navnlig i anlæg, der ligger i overgangsvande, på grund af deres sårbarhed; 

25. fremhæver betydningen af den støtte, der er til rådighed fra Den Europæiske Fiskerifond 

til at sikre en bæredygtig udnyttelse af fiskeriressourcerne og til at fremme 

miljøbeskyttelse og bevarelse af akvatiske ressourcer; 

26. mener, at det er nødvendigt at foretage investeringer for at udnytte potentialet og sikre 

bæredygtigheden i akvakultursektoren, beskyttelsen af miljøet og leveringen af 

offentlige goder, og opfordrer derfor til at øge bevillingerne til forskning, innovation, 

bæredygtig produktion og kvalitetsorienterede projekter; opfordrer medlemsstaterne til 

yderligere at forenkle og mindske den bureaukratiske byrde for akvakultursektoren, 

herunder dambrugerne; 

27. mener, at Kommissionen og medlemsstaterne bør udtænke praktiske incitamenter og 

                                                 
1 Europa-Kommissionen: En europæisk One Health-handlingsplan mod antimikrobiel resistens, af 29. juni 2017, 
COM(2017)0339. 
2 Ibid, s. 10. 
3 Ibid, s. 15. 
4 Ibid, s. 12. 
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tiltag, herunder en forbedret gennemførelse af, og om nødvendigt ændringsforslag til, 

direktiv 2006/88/EF, for at øge anvendelsen af vacciner i akvakultur og derved 

forebygge, kontrollere og udrydde sygdomme og antibiotikaresistens hos akvatiske dyr 

på en omkostningseffektiv måde og maksimere overlevelse, vækst og 

produktionseffektivitet for akvatiske dyr; 

28. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at investere i forskning, undersøgelser 

og pilotprojekter vedrørende innovative, fremtidsorienterede, miljømæssigt ansvarlige 

metoder for akvakultur, herunder integrerede multitrofiske akvakultursystemer (IMTA), 

akvaponi og akvakultursystemer med recirkulation, som mindsker 

akvakulturanlæggenes indvirkning på levesteder, vilde dyrepopulationer og 

vandkvaliteten og dermed bidrager til en økosystembaseret tilgang; 

29. opfordrer Kommissionen til at skelne mellem industriel akvakultur og små, familieejede 

virksomheder, når der gennemføres udbudsrunder om tilskud og projekter, i betragtning 

af de forskellige udgangspositioner, udviklingsmuligheder og mål; 

30. beklager, at over halvdelen af alle de akvakulturprodukter, der forbruges i EU, er 

importeret; anerkender den positive indvirkning, akvakultur kan have på lokale 

økonomier i EU ved at støtte mere lokal fødevareproduktion og forbrug; 

31. bemærker med tilfredshed de nye initiativer med landbaseret akvakultur, navnlig i EU-

områder med lukkede farvande; 

32. erkender, at opførelse af akvakulturanlæg kan forårsage alvorlige forstyrrelser for 

levesteder, bl.a. for havfugle; opfordrer til en obligatorisk kortlægning af følsomme 

områder og en strategisk miljøvurdering i forbindelse med alle regionale og nationale 

akvakulturplaner for at udpege mulige områder til akvakultur, som ikke er i strid med 

EU's miljølovgivning; 

33. anerkender potentialet af akvakultur i byområder, især i forbindelse med akvaponi; 

34. bemærker, at alle havbrug efter omarbejdningen af dataindsamlingsforordningen skal 

indsamle data, hvorimod ferskvandsbrug kan gøre det frivilligt; opfordrer til, at 

protokollerne standardiseres i denne henseende. 
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