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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

În aprilie 2013, Comisia Europeană a publicat Orientările strategice pentru dezvoltarea 

sustenabilă a acvaculturii în UE1, care includ un proiect al schemei de plan național multianual. 

În mai 2016, Comisia a publicat rezumatul său pentru cele 27 de planuri naționale multianuale 

privind acvacultura, în care se analizează principalele obiective și provocări din sectorul 

acvaculturii identificate de către cele 27 de state membre în planurile lor în contextul general al 

politicii comune reformate în domeniul pescuitului (PCP). 

UE produce mai puțin de 2 % din volumul de pește din acvacultură la nivel global, însă este 

lider mondial în ceea ce privește calitatea și sustenabilitatea. Raportorul este de opinie că UE 

poate și ar trebui să rămână lider mondial în aceste aspecte, însă producția trebuie să crească 

pentru a acoperi cererea de pește de la nivelul UE într-o măsură mai mare. În prezent, cererea 

de pește a UE este acoperită doar din acvacultura din UE (10 %), restul provenind din activități 

de pescuit în UE (30 %), în timp ce 60 % se importă din țări terțe. Raportorul crede că este 

posibil să se intensifice acvacultura în UE fără a reduce standardele și păstrând calitatea și 

sustenabilitatea. Pentru a valorifica potențialul enorm al sectorului acvaculturii, complexitatea 

administrării, de exemplu în cazul licențelor, autorizațiilor și analizelor ecologice (studii de 

impact sau de monitorizare) ar trebui redusă și raportată la cerința de a asigura certitudine pentru 

investițiile în sector și de a oferi pieței UE șansa de a fi mai competitivă. Investiții, indiferent 

dacă ele vizează cercetarea, forța de muncă, ferme noi sau alte domenii ale sectorului 

acvaculturii, UE și-ar menține influența asupra standardelor de producție în loc să piardă piața 

în favoarea unor țări terțe cu standarde mai reduse. În plus, întrucât sectorul este compus 

aproape în întregime din microîntreprinderi, acest lucru ar proteja, garanta și spori locurile de 

muncă. 

Prin urmare, raportorul este de opinie că UE trebuie să profite acum de șansa de a-și dezvolta 

potențialul în acest domeniu asumându-și rolul de model nu doar la nivelul calității și 

sustenabilității, ci și în ceea ce privește mediul și siguranța alimentară. 

                                                 
1 COM(2013)0229. 
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SUGESTII 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 

pescuit, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 

rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. subliniază angajamentele juridice ale UE de a asigura protecția naturii, inclusiv prin 

Directiva privind păsările, Directiva privind habitatele și Directiva-cadru „Strategia 

pentru mediul marin”; 

2. consideră că UE trebuie să își mărească producția în sectorul UE al acvaculturii, precum 

și să mențină și să promoveze locurile de muncă și structurile existente, ținând totodată 

seama de aspecte legate de calitate, sustenabilitate, siguranța alimentară, sănătatea 

animalelor și umană, dar și de aspecte de mediu și de presiunile asupra locurilor de 

pescuit naturale; consideră, de asemenea, că UE ar trebui să fie un model de urmat la 

nivel mondial în această privință; subliniază faptul că, în Europa, acvacultura (creșterea 

peștilor cu înotătoare, conchiliocultura și creșterea plantelor acvatice) generează 

aproape 20 % din produsele pescărești și asigură în prezent locuri de muncă directe 

pentru aproximativ 85 000 de persoane; 

3. consideră că sunt necesare măsuri mai ferme pentru ca sectorul acvaculturii să devină 

mai eficient, mai viabil din punct de vedere economic, mai responsabil din punct de 

vedere social și mai ecologic, astfel încât să răspundă mai bine cererii de pește de la 

nivel european, reducând totodată dependența de importuri a Europei; 

4. subliniază că acvacultura europeană nu trebuie să conducă la o intensificare a 

pescuitului excesiv și că trebuie instituite garanții adecvate pentru a se asigura că 

creșterea în sectorul acvaculturii nu periclitează obiectivele referitoare la producția 

maximă durabilă ale politicii comune în domeniul pescuitului; 

5. recunoaște importanța socioeconomică a acvaculturii pentru comunitățile de coastă și 

insulare; 

6. ia act de faptul că consumul de pește la nivel mondial a crescut cu o treime în ultimii 

20 de ani și că, din cauza creșterii populației, va exista o presiune tot mai mare în 

direcția intensificării activităților de pescuit; 

7. constată că sectorul acvaculturii nu va putea răspunde cererii crescute de produse 

pescărești decât dacă nu pescuiește din oceane mai mult decât se produce; 

8. invită Comisia să introducă garanții pentru a se asigura că atât furajele pe bază de pește, 

cât și cele care nu sunt pe bază de pește sunt obținute pe căi sustenabile; 

9. subliniază importanța unor orientări referitoare la amplasarea unor noi puncte de 

acvacultură; constată importanța amenajării spațiului maritim, care trebuie să țină seama 

de nevoile aplicabile diferitelor utilizări, cum ar fi energia, transportul maritim, 

pescuitul și acvacultura, turismul, activitățile recreative și conservarea, protecția și 

îmbunătățirea mediului și a naturii, și subliniază că trebuie să se depună eforturi pentru 

reconcilierea tuturor acestor aspecte; 
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10. reamintește că reducerea încărcărilor cu nutrienți reprezintă o condiție prealabilă pentru 

acvacultură; subliniază importanța cooperării între cercetători, sectorul acvaculturii, 

producătorii de furaje, managerii de mediu și organizațiile de mediu; 

11. este convins că aplicarea diferitelor experiențe naționale ale fermelor de acvacultură 

bine planificate și integrate în economiile locale și promovarea celor mai bune practici 

de mediu europene, în special în ceea ce privește gestionarea sustenabilă a deșeurilor, 

protejarea și valorificarea la maximum a biodiversității locale și alegerea unor obiceiuri 

alimentare sustenabile ar consolida acvacultura și ar ajuta toate statele membre să 

mărească producția acvicolă sustenabilă; subliniază că exemplele de cele mai bune 

practici din alte regiuni au fost elaborate în temeiul unor condiții geografice și politice 

diferite, care nu sunt neapărat comparabile cu diferitele condiții existente în statele 

membre; 

12. subliniază că acvacultura de apă dulce, care este o oportunitate pentru îmbunătățirea 

securității alimentare și dezvoltarea zonelor rurale, încă nu este explorată în mod 

corespunzător; 

13. subliniază că acvacultura de apă dulce nu are doar un rol social important, furnizând 

locuri de muncă în zonele rurale cele mai sărace, ci joacă și un rol ecologic în 

menținerea unor zone umede valoroase și în furnizarea unei game vaste de servicii 

ecosistemice, care depășesc cu mult valoarea sa economică; 

14. este de opinie că pentru a ajunge la un sector acvicol european sustenabil și competitiv 

trebuie să se realizeze evaluări științifice independente pentru a determina capacitatea 

de încărcare a mediului, în special în acvacultura marină deschisă, aceasta fiind 

principala condiție prealabilă pentru alocarea spațiului și acordarea de licențe sau 

permise, dar și pentru asigurarea coerenței cu legislația în materie de mediu;  

15. salută exemplele de bună cooperare pe baza unor acorduri voluntare și a altor acorduri 

dintre ecologiști și sector; salută exemplele pozitive de contribuții ale acvaculturii la 

păstrarea unei bune calități a apei și a unor servicii ecosistemice acvatice 

corespunzătoare, recunoscând totodată impactul negativ pe care îl poate avea 

acvacultura asupra mediului local și a calității apei și urmărind reducerea acestuia; prin 

urmare, încurajează continuarea procesului de inovare și adoptarea de noi inițiative 

pentru a asigura sustenabilitatea și rentabilitatea pe termen lung a sectorului; 

16. consideră că fenomenul de contaminare între stocurile de pește sălbatic și peștii de 

crescătorie trebuie combătut, deoarece conduce la depopularea gravă a patrimoniului 

genetic marin și reprezintă o potențială amenințare la adresa ecosistemului; 

17. invită statele membre să cartografieze speciile și habitatele protejate și să folosească 

hărțile realizate în sectorul acvaculturii înainte de stabilirea zonelor de acvacultură, 

pentru a pune în aplicare o abordare bazată pe ecosisteme în ceea ce privește amenajarea 

teritoriului; 

18. invită statele membre să stabilească protocoale standardizate pentru colectarea de date 

privind impactul măsurabil al acvaculturii asupra mediului, condițiile sanitare și 

veterinare și siguranța alimentară din acest sector, astfel încât să asigure utilizarea unor 

dovezi științifice solide și independente pentru monitorizarea și gestionarea practicilor 
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de producție; invită Comisia să stabilească un sistem de monitorizare științifică pe 

termen lung, care să continue și după încheierea unui proiect specific; subliniază 

importanța monitorizării proiectelor și studiilor realizate, precum și a cooperării strânse 

între oamenii de știință și sectorul acvicol, inclusiv piscicultorii care administrează 

iazuri; 

19. consideră că utilizarea necorespunzătoare a substanțelor chimice și a antibioticelor în 

domeniul acvaculturii prezintă riscuri pentru ecosistemele din jurul instalațiilor de 

acvacultură și pentru sănătatea umană; atrage atenția asupra Comunicării Comisiei din 

29 iunie 2017 către Consiliu și Parlamentul European privind un plan de acțiune 

european „O singură sănătate” (One Health) împotriva rezistenței la antimicrobiene 

(RAM)1; 

20. subliniază că, în ceea ce privește eforturile de combatere a rezistenței la antimicrobiene, 

potrivit planului de acțiune european „O singură sănătate” (One Health) împotriva 

rezistenței la antimicrobiene (RAM), vaccinarea constituie o măsură de imunizare 

rentabilă2, aplicabilă deopotrivă sectorului acvaculturii; 

21. constată că costul relativ ridicat al instrumentelor de diagnosticare, al soluțiilor 

alternative la antimicrobiene și al vaccinării, în comparație cu cel al antibioticelor 

utilizate pe scară largă, constituie, în mod regretabil, un obstacol în calea creșterii ratei 

de vaccinare, creștere încurajată de planul de acțiune3; salută prezentarea în cadrul 

planului de acțiune al Comisiei a unor stimulente menite să încurajeze populația să 

recurgă într-o mai mare măsură la instrumente de diagnosticare, la soluții alternative la 

antimicrobiene și la vaccinare4; 

22. subliniază importanța punerii în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 privind 

prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive pentru a 

proteja atât sectorul acvaculturii, cât și speciile indigene și ecosistemele autohtone; 

23. solicită Comisiei ca, în cooperare cu statele membre, să lanseze o campanie de 

informare la nivelul întregii UE, adresată consumatorilor și întreprinderilor, despre 

acvacultură, în general, și, în particular, despre diferențele dintre standardele ridicate și 

cuprinzătoare de pe piața europeană și cele care se aplică mărfurilor importate din țări 

terțe, insistând în mod deosebit asupra consecințelor negative pe care le au pentru 

siguranța alimentară și sănătatea publică introducerea în Uniune a microorganismelor cu 

o rezistență deosebită și rezistența la antimicrobiene (RAM); 

24. îndeamnă Comisia să se asigure că evaluările noilor planuri de management al bazinelor 

hidrografice iau în considerare nevoile specifice, în ceea ce privește debitele și 

nutrienții, ale instalațiilor de acvacultură situate de-a lungul râurilor și, în special, având 

în vedere vulnerabilitatea lor, ale instalațiilor aflate în ape de tranziție; 

25. subliniază importanța sprijinului din partea Fondului european pentru pescuit pentru a 

                                                 
1 Comisia Europeană, Un plan de acțiune european „O singură sănătate” (One Health) împotriva rezistenței la 
antimicrobiene (RAM), 29 iunie 2017, COM(2017)0339. 
2 Ibidem, p. 10. 
3 Ibidem, p. 15. 
4 Ibidem, p. 12. 
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asigura utilizarea sustenabilă a resurselor halieutice și pentru a promova protecția 

mediului și conservarea resurselor acvatice; 

26. consideră că este nevoie de investiții pentru exploata potențialul și a asigura 

sustenabilitatea sectorului acvaculturii, pentru protecția mediului și pentru furnizarea de 

bunuri publice și, prin urmare, solicită majorarea finanțării pentru proiectele de 

cercetare, inovare și producție sustenabilă, orientată spre calitate; invită Comisia și 

statele membre să continue procesul de simplificare și reducere a sarcinii birocratice 

pentru sectorul acvaculturii, inclusiv pentru piscicultorii care administrează iazuri; 

27. consideră că Comisia și statele membre ar trebui să instituie stimulente și măsuri 

practice, inclusiv măsuri pentru o mai bună punere în aplicare a Directivei 2006/88/CE 

sau, după caz, de modificare a acesteia, pentru a încuraja utilizarea vaccinurilor în 

acvacultură și, prin urmare, pentru a preveni, a controla și a eradica într-un mod rentabil 

bolile și rezistența la antibiotice la animalele acvatice, optimizând totodată potențialul 

de supraviețuire și de creștere al acestor animale și eficiența producției în acest sector; 

28. invită Comisia și statele membre să investească în cercetare, studii și proiecte-pilot 

pentru practici acvicole inovatoare, orientate către viitor și responsabile față de mediu, 

inclusiv în sisteme de acvacultură multitrofică integrată (SAMI), acvaponie și sisteme 

de recirculare în domeniul acvaculturii (SRA), care reduc impactul fermelor de 

acvacultură asupra habitatelor, a populațiilor de animale sălbatice și a calității apei, 

contribuind astfel la o abordare bazată pe ecosistem; 

29. invită Comisia ca, în cadrul procedurilor de atribuire a granturilor și a proiectelor, să 

facă o distincție între acvacultura industrială și micile întreprinderi familiale, având în 

vedere diferențele dintre acestea în ceea ce privește punctele de plecare, oportunitățile 

de dezvoltare și obiectivele lor; 

30. regretă că peste jumătate din totalul produselor de acvacultură consumate în UE sunt 

importate; recunoaște impactul pozitiv pe care acvacultura îl poate avea asupra 

economiilor locale din UE prin sprijinirea producției și consumului de produse 

alimentare locale; 

31. ia act cu satisfacție de noile inițiative privind acvacultura terestră, în special în regiunile 

europene cu ape împrejmuite; 

32. recunoaște că instalațiile de acvacultură pot perturba în mod semnificativ habitatele, 

inclusiv cele ale păsărilor marine; solicită introducerea obligației de a cartografia zonele 

sensibile și de a realiza evaluări strategice de mediu pentru toate planurile din sectorul 

acvaculturii de la nivel regional și național, cu scopul de a identifica potențialele zone 

de acvacultură care nu intră în conflict cu legislația de mediu a UE; 

33. recunoaște potențialul acvaculturii în zonele urbane, în special în ceea ce privește 

acvaponia; 

34. observă că, în urma reformării Regulamentului privind colectarea datelor, toate fermele 

piscicole marine sunt obligate să colecteze date, în timp ce fermele de acvacultură de 

apă dulce pot face acest lucru în mod voluntar; solicită standardizarea protocoalelor în 

acest sens. 
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