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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

V apríli 2013 Európska komisia uverejnila strategické usmernenia pre udržateľný rozvoj 

odvetvia akvakultúry EÚ1, ktoré zahŕňajú návrh viacročných národných plánov. V máji 2016 

Komisia uverejnila súhrn 27 viacročných národných plánov pre akvakultúru, v ktorom sa 

analyzujú hlavné ciele a výzvy odvetvia akvakultúry, ktoré 27 členských štátov určilo vo 

svojich plánoch v rámci celkového kontextu reformovanej spoločnej rybárskej politiky (SRP). 

EÚ sa podieľa menej než 2 % na svetovom objeme rýb z farmového chovu, ale je svetovým 

lídrom, pokiaľ ide o kvalitu a udržateľnosť. Spravodajca zastáva názor, že EÚ by mala a dokáže 

zostať svetovým lídrom v tomto smere, ale stále je potrebné zvýšiť produkciu, aby sa lepšie 

uspokojil dopyt EÚ po rybách. V súčasnosti uspokojuje dopyt EÚ po rybách len akvakultúra 

EÚ (10 %), zvyšok pochádza z rybolovu EÚ (30 %) a 60 % sa dováža z tretích krajín. 

Spravodajca sa domnieva, že je možné zvýšiť akvakultúru EÚ bez toho, aby sa znížili 

štandardy, a zároveň sa zachovala kvalita a udržateľnosť. S cieľom využiť obrovský potenciál 

odvetvia akvakultúry by sa mala obmedziť zložitosť administratívy, napríklad pokiaľ ide o 

licencie, povolenia a environmentálne analýzy (t. j. štúdie vplyvu alebo monitorovacie štúdie), 

a mala by sa pritom zohľadniť požiadavka zabezpečiť investície do tohto odvetvia a poskytnúť 

trhu EÚ možnosť zvýšiť konkurencieschopnosť. Investíciami, či už do výskumu, pracovnej 

sily, nových poľnohospodárskych podnikov alebo do iných oblastí v odvetví akvakultúry, by si 

EÚ aj naďalej zachovala vplyv na produkčné štandardy, namiesto toho, aby strácala trh v 

prospech tretích krajín s nižšími štandardmi. A keďže toto odvetvie je takmer výlučne zložené 

z mikropodnikov, takto by sa zaistila, zaručila a zvýšila zamestnanosť. 

Spravodajca preto zastáva názor, že EÚ musí teraz rozvíjať svoj potenciál v tejto oblasti, aby 

šla príkladom, nielen pokiaľ ide o kvalitu a udržateľnosť, ale aj s ohľadom na životné prostredie 

a bezpečnosť potravín. 

                                                 
1 COM(2013)0229. 
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NÁVRHY 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 

rybárstvo, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. zdôrazňuje právne záväzky EÚ na zabezpečenie ochrany prírody, a to aj 

prostredníctvom smernice o vtákoch, smernice o biotopoch a rámcovej smernice o 

morskej stratégii; 

2. domnieva sa, že je potrebné, aby EÚ posilnila svoju produkciu v odvetví akvakultúry 

EÚ a aby tiež zachovala a posilnila existujúce pracovné miesta a štruktúry, pričom treba 

vziať do úvahy kvalitu, udržateľnosť, bezpečnosť potravín, zdravie zvierat a ľudí, 

environmentálne aspekty a tlak na prírodné rybolovné oblasti; okrem toho sa domnieva, 

že EÚ by v tejto oblasti mala ísť svetu príkladom; poukazuje na to, že akvakultúra (chov 

rýb, mäkkýšov a vodných rastlín) produkuje v Európe takmer 20 % produktov rybolovu 

a v súčasnosti priamo zamestnáva približne 85 000 ľudí; 

3. domnieva sa, že sú potrebné prísnejšie opatrenia na to, aby sa akvakultúra stala 

efektívnejším, ekonomicky životaschopnejším, sociálne zodpovednejším a 

ekologickejším odvetvím, ktoré uspokojí väčšiu časť európskeho dopytu po rybách a 

zníži závislosť Európy od dovozu; 

4. zdôrazňuje, že európska akvakultúra nesmie viesť k ďalšiemu nadmernému rybolovu a 

že musia byť stanovené primerané záruky, aby sa zabezpečilo, že rast akvakultúry 

neohrozí ciele maximálneho udržateľného výnosu spoločnej rybárskej politiky; 

5. uznáva spoločensko-hospodársky význam akvakultúry pre pobrežné komunity a 

ostrovy; 

6. konštatuje, že celosvetová spotreba rýb sa za posledných 20 rokov zvýšila o jednu 

tretinu a že rast populácie bude čoraz väčšmi zvyšovať tlak na ryby; 

7. poznamenáva, že akvakultúra môže nárast dopytu po rybách uspokojiť iba vtedy, keď sa 

z oceánov nevyloví viac rýb, než sa v nich vyprodukuje; 

8. vyzýva Komisiu, aby zaviedla ochranné opatrenia s cieľom zaistiť výrobu krmív na 

báze rýb a krmív na inej báze z udržateľných zdrojov; 

9. zdôrazňuje význam usmernení týkajúcich sa určenia nových miest pre akvakultúru; 

poukazuje na význam námorného priestorového plánovania, v rámci ktorého sa musia 

vziať do úvahy potreby uplatniteľné na rôzne spôsoby použitia, ako sú energetika, 

námorná doprava, rybárstvo a akvakultúra, cestovný ruch, rekreácia a ochrana a 

zlepšovanie prírody a životného prostredia, pričom je potrebné vynaložiť úsilie na ich 

zosúladenie; 

10. opätovne pripomína, že zníženie zaťaženia živinami je predpokladom pre akvakultúru; 

zdôrazňuje význam spolupráce medzi výskumnými pracovníkmi, odvetvím akvakultúry, 

výrobcami krmív, správcami životného prostredia a environmentálnymi organizáciami; 

11. je presvedčený, že používanie rôznych medzinárodných skúseností dobre 
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naplánovaných vodných fariem integrovaných do miestnych hospodárstiev a propagácia 

najlepších európskych postupov v oblasti životného prostredia, najmä pokiaľ ide o 

udržateľné odpadové hospodárstvo, zachovanie a zlepšenie stavu miestnej biodiverzity 

a výber udržateľných stravovacích návykov, by posilnili akvakultúru a pomohli by 

všetkým členským štátom zvýšiť udržateľnú produkciu z akvakultúry; poukazuje na to, 

že príklady najlepších postupov v iných regiónoch boli vyvinuté v odlišných politických 

a geografických podmienkach, ktoré nie sú nevyhnutne porovnateľné s rôznorodými 

podmienkami v jednotlivých členských štátoch; 

12. zdôrazňuje, že sladkovodná akvakultúra stále nie je dostatočne preskúmanou 

možnosťou na zlepšenie bezpečnosti potravín a rozvoj vidieckych oblastí; 

13. zdôrazňuje, že sladkovodná akvakultúra nielen zohráva dôležitú sociálnu úlohu tým, že 

zabezpečuje zamestnanosť na vidieku v najchudobnejších oblastiach, ale aj tým, že 

zohráva environmentálnu úlohu pri zachovaní cenných mokradí a poskytuje širokú 

škálu ekosystémových služieb, ktoré ďaleko presahujú jej ekonomickú hodnotu; 

14. vyjadruje presvedčenie, že cesta k vytvoreniu udržateľného a konkurencieschopného 

európskeho odvetvia akvakultúry vedie cez nezávislé vedecké posúdenie s cieľom 

stanoviť únosné zaťaženie životného prostredia, predovšetkým pri chove rýb na 

otvorenom mori, čo je hlavným predpokladom pre prideľovanie priestorov a 

poskytovanie licencií alebo povolení a pre zabezpečenie súdržnosti s 

environmentálnymi právnymi predpismi;  

15. víta príklady dobrej spolupráce na základe dobrovoľných dohôd a iných dohôd medzi 

ochrancami životného prostredia a týmto odvetvím; víta pozitívne príklady príspevkov 

akvakultúry k zachovaniu vysokej kvality vôd a služieb vodných ekosystémov, pričom 

uznáva a snaží sa o zníženie negatívnych vplyvov, ktoré môže akvakultúra mať na 

miestne životné prostredie a kvalitu vody; podporuje preto ďalšie inovácie a iniciatívy 

na zabezpečenie dlhodobo udržateľného a ziskového sektora; 

16. domnieva sa, že je potrebné bojovať proti javu kontaminácie medzi voľne žijúcimi a 

chovnými rybami, pretože nebezpečne ochudobňuje morský genofond a predstavuje 

potenciálnu hrozbu pre ekosystém; 

17. vyzýva členské štáty, aby vypracovali mapy chránených druhov a biotopov a používali 

ich v akvakultúre pred určením zón akvakultúry s cieľom zaviesť ekosystémový prístup 

k priestorovému plánovaniu; 

18. vyzýva členské štáty, aby vypracovali štandardizované protokoly na zhromažďovanie 

údajov o vplyvoch na životné prostredie, sanitárnych a veterinárnych podmienkach a 

bezpečnosti potravín v rámci akvakultúry s cieľom zabezpečiť, aby sa na monitorovanie 

a riadenie výrobných postupov používali spoľahlivé a nezávislé vedecké dôkazy; 

vyzýva Komisiu, aby zaviedla dlhodobé vedecké monitorovanie, ktoré bude pokračovať 

aj po skončení konkrétneho projektu; zdôrazňuje význam opatrení nadväzujúcich na 

projekty a štúdie a úzkej spolupráce medzi vedcami a odvetvím akvakultúry vrátane 

poľnohospodárov prevádzkujúcich rybníky; 

19. domnieva sa, že neprimerané používanie chemických látok a antibiotík v akvakultúre 

predstavuje riziko pre ekosystémy v okolí zariadení pre akvakultúru a pre ľudské 
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zdravie; upozorňuje na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu z 29. júna 

2017 o európskom akčnom pláne „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii 

(AMR)1; 

20. zdôrazňuje, že v európskom akčnom pláne „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej 

rezistencii (AMR) sa uvádza, že imunizácia prostredníctvom očkovania je nákladovo 

efektívnym zásahom v oblasti verejného zdravia v boji proti antimikrobiálnej 

rezistencii2, ktorý sa vzťahuje aj na akvakultúru; 

21. konštatuje, že relatívne vyššie náklady na diagnostiku, antimikrobiálne alternatívy a 

očkovanie sú v porovnaní s bežne používanými antibiotikami, žiaľ, prekážkou 

dosiahnutia väčšieho využívania a vyššej miery očkovania, ako sa o to snažil akčný 

plán3; víta skutočnosť, že Komisia v akčnom pláne oznamuje stimuly na zvýšenie 

využívania diagnostiky, antimikrobiálnych alternatív a očkovacích látok4; 

22. zdôrazňuje význam vykonávania nariadenia (EÚ) č. 1143/2014 o prevencii a 

manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov s cieľom chrániť 

odvetvie akvakultúry a pôvodné druhy a ekosystémy; 

23. žiada Komisiu, aby v spolupráci s členskými štátmi začala celoeurópsku informačnú 

kampaň zameranú na spotrebiteľov a podniky v oblasti akvakultúry vo všeobecnosti a 

konkrétne na rozdiely medzi vysokými a komplexnými štandardmi na európskom trhu a 

štandardmi uplatniteľnými na dovážané výrobky v tretích krajinách s osobitným 

dôrazom na problémy pre bezpečnosť potravín a verejné zdravie spôsobené zavedením 

mimoriadne odolných mikroorganizmov a antimikrobiálnou rezistenciou (AMR) v Únii; 

24. naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že sa pri posudzovaní nových plánov 

manažmentu povodia zohľadnia osobitné potreby týkajúce sa prietokov a živín 

zariadení akvakultúry umiestnených pri riekach, a najmä, vzhľadom na ich zraniteľnosť, 

zariadení umiestnených v prechodných vodách; 

25. zdôrazňuje význam podpory dostupnej z Európskeho fondu pre rybárstvo na 

zabezpečenie udržateľného využívania zdrojov rybolovu a na podporu ochrany 

životného prostredia a zachovania vodných zdrojov; 

26. domnieva sa, že investície sú potrebné na využitie potenciálu a zabezpečenie 

udržateľnosti odvetvia akvakultúry, na ochranu životného prostredia a poskytovanie 

verejných statkov, a vyzýva preto na vyššie financovanie výskumu, inovácií a projektov 

udržateľnej produkcie zameranej na kvalitu. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 

naďalej zjednodušovali a znižovali byrokratickú záťaž pre odvetvie akvakultúry vrátane 

poľnohospodárov prevádzkujúcich rybníky; 

27. domnieva sa, že Komisia a členské štáty by mali navrhnúť praktické stimuly a opatrenia 

vrátane lepšieho uplatňovania smernice 2006/88/ES, alebo ak je to potrebné, 

                                                 
1 Európska komisia, Európsky akčný plán „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR), 29. júna 2017, 
COM(2017)0339. 
2 Tamtiež, s. 10. 
3 Tamtiež, s. 15. 
4 Tamtiež, s. 12. 
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pozmeňujúcich návrhov k tejto smernici, s cieľom zvýšiť používanie vakcín v 

akvakultúre, a tým nákladovo efektívnym spôsobom predchádzať ochoreniam a 

antibiotickej rezistencii u vodných živočíchov, kontrolovať a vykoreniť ich a 

maximalizovať prežitie, rast a efektivitu produkcie vodných živočíchov; 

28. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby investovali do výskumu, štúdií a pilotných 

projektov pre inovačné, environmentálne zodpovedné metódy akvakultúrnej produkcie 

zamerané na budúcnosť vrátane systémov integrovanej multritrofickej akvakultúry 

(IMTA), akvapónie a systémov recirkulačnej akvakultúry, ktoré znižujú vplyv 

akvakultúrnych fariem na biotopy, populácie voľne žijúcich zvierat a kvalitu vody, čím 

prispievajú k ekosystémovému prístupu; 

29. vyzýva Komisiu, aby pri verejnej súťaži na granty a projekty rozlišovala medzi 

priemyselnou akvakultúrou a malými rodinnými podnikmi vzhľadom na odlišné 

východiskové pozície, možnosti rozvoja a ciele; 

30. vyjadruje poľutovanie nad tým, že viac ako polovica produktov akvakultúry 

spotrebovaných v EÚ pochádza z dovozu; uznáva pozitívny vplyv, ktorý môže mať 

akvakultúra na miestne hospodárstva v rámci EÚ prostredníctvom väčšej podpory 

miestnej potravinárskej výroby a spotreby. 

31. s potešením berie na vedomie nové iniciatívy s pozemnou akvakultúrou, najmä v 

oblastiach EÚ so zakázaným rybolovom; 

32. uznáva, že akvakultúrne zariadenia môžu vážne narušiť biotopy vrátane biotopov 

morských vtákov; vyzýva na povinné mapovanie priestorovej citlivosti a strategické 

environmentálne hodnotenie všetkých regionálnych a vnútroštátnych plánov v oblasti 

akvakultúry s cieľom určiť potenciálne zóny pre akvakultúru, ktoré nie sú v rozpore s 

právnymi predpismi EÚ v oblasti životného prostredia; 

33. uznáva potenciál, ktorý môže mať akvakultúra v mestských oblastiach, najmä v 

súvislosti s akvapóniou; 

34. poznamenáva, že po prepracovaní nariadenia o zhromažďovaní údajov sú všetky farmy 

na chov morských rýb povinné zhromažďovať údaje, zatiaľ čo sladkovodné farmy tak 

môžu robiť dobrovoľne; v tejto súvislosti vyzýva na štandardizáciu protokolov; 
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