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Poprawka 1
Theodoros Skylakakis

Projekt opinii
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że zrównoważone 
ekologicznie formy akwakultury mogłyby 
okazać się pozytywnym wkładem w 
ochronę środowiska, jak również 
alternatywnym sposobem na sprostanie 
dużej części zapotrzebowania na produkty 
rybołówstwa,

Or. el

Poprawka 2
Theodoros Skylakakis

Projekt opinii
Punkt C preambuły

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że ryby mogą 
odczuwać ból i stres oraz fakt, że wiele 
form akwakultury nie spełnia wymagań, 
jakie UE stawia w zakresie dobrostanu 
zwierząt;

C. mając na uwadze, że ryby mogą 
odczuwać stres, konieczne są dalsze 
badania naukowe dotyczące poziomu ich 
wrażliwości na ból (który prawdopodobnie 
różni się u poszczególnych gatunków), a
wiele form akwakultury nie spełnia 
wymagań, jakie UE stawia w zakresie 
dobrostanu zwierząt,

Or. el

Poprawka 3
Daciana Octavia Sârbu

Projekt opinii
Punkt C preambuły
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Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że ryby mogą 
odczuwać ból i stres oraz fakt, że wiele 
form akwakultury nie spełnia wymagań, 
jakie UE stawia w zakresie dobrostanu 
zwierząt;

C. mając na uwadze, że ryby mogą 
odczuwać ból i stres oraz fakt, że wiele 
form akwakultury nie spełnia wymagań, 
jakie UE stawia w zakresie dobrostanu 
zwierząt, a także mając na uwadze, że 
należyte uwzględnianie norm w zakresie 
dobrostanu zwierząt oraz ich stosowanie 
może przynieść znaczne korzyści, takie jak 
poprawiona jakość produktów oraz 
mniejsze szkody dla środowiska 
naturalnego,

Or. en

Poprawka 4
Kriton Arsenis

Projekt opinii
Punkt E a preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ea. mając na uwadze, że Komisja 
Europejska opublikowała ostatnio 
komunikat w sprawie strategii 
zrównoważonego rozwoju europejskiej 
akwakultury1,
1COM(2009) 162 końcowy, Budowa 
zrównoważonej przyszłości dla akwakultury –
Nowy impuls dla strategii zrównoważonego 
rozwoju europejskiej akwakultury.

Or. en

Poprawka 5
Kriton Arsenis

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę Komisji na rozmiar 
negatywnego wpływu wywieranego przez 
formy akwakultury, np. degradacja 
siedlisk, stosowanie chemikaliów do 
zwalczania chorób, wyczerpywanie i 
zasolenie wody pitnej oraz gleby uprawnej, 
zanieczyszczenie azotanami i zachwianie 
różnorodności biologicznej za sprawą 
ucieczek ryb hodowlanych, i wzywa 
Komisję do opracowania prawodawstwa, 
które wyeliminowałoby to negatywne 
oddziaływanie;

1. zwraca uwagę Komisji na fakt, że 
akwakultura może mieć negatywne skutki 
takie jak degradacja siedlisk, stosowanie 
chemikaliów do zwalczania chorób, 
wyczerpywanie i zasolenie wody pitnej 
oraz gleby uprawnej, zanieczyszczenie 
azotanami i zachwianie różnorodności 
biologicznej za sprawą ucieczek ryb 
hodowlanych, i wzywa Komisję do 
opracowania prawodawstwa, które 
wyeliminowałoby to negatywne 
oddziaływanie;

Or. en

Poprawka 6
Oreste Rossi

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę Komisji na rozmiar 
negatywnego wpływu wywieranego przez 
formy akwakultury, np. degradacja 
siedlisk, stosowanie chemikaliów do 
zwalczania chorób, wyczerpywanie i 
zasolenie wody pitnej oraz gleby uprawnej, 
zanieczyszczenie azotanami i zachwianie 
różnorodności biologicznej za sprawą 
ucieczek ryb hodowlanych, i wzywa 
Komisję do opracowania prawodawstwa, 
które wyeliminowałoby to negatywne 
oddziaływanie;

1. zwraca uwagę Komisji na fakt, że wiele 
form akwakultury może mieć negatywne 
skutki zarówno dla dobrostanu zwierząt, 
jak i zdrowia ludzi, takie jak degradacja 
siedlisk, stosowanie chemikaliów do 
zwalczania chorób, wyczerpywanie i 
zasolenie wody pitnej oraz gleby uprawnej,
zanieczyszczenie azotanami i zachwianie 
różnorodności biologicznej za sprawą 
ucieczek ryb hodowlanych, i wzywa 
Komisję do opracowania prawodawstwa, 
które wyeliminowałoby to negatywne 
oddziaływanie;

Or. it
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Poprawka 7
Satu Hassi

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę Komisji na rozmiar 
negatywnego wpływu wywieranego przez 
formy akwakultury, np. degradacja 
siedlisk, stosowanie chemikaliów do 
zwalczania chorób, wyczerpywanie i 
zasolenie wody pitnej oraz gleby uprawnej, 
zanieczyszczenie azotanami i zachwianie 
różnorodności biologicznej za sprawą 
ucieczek ryb hodowlanych, i wzywa 
Komisję do opracowania prawodawstwa, 
które wyeliminowałoby to negatywne 
oddziaływanie;

1. zwraca uwagę Komisji na rozmiar 
negatywnego wpływu wywieranego przez 
formy akwakultury, np. degradacja 
siedlisk, stosowanie chemikaliów do 
zwalczania chorób, wyczerpywanie i 
zasolenie wody pitnej oraz gleby uprawnej, 
zanieczyszczenie azotanami, zwłaszcza w 
jeziorach oraz zamkniętych i 
półzamkniętych zbiornikach morskich 
takich jak Morze Bałtyckie, i zachwianie 
różnorodności biologicznej za sprawą 
ucieczek ryb hodowlanych, i wzywa 
Komisję do opracowania prawodawstwa, 
które wyeliminowałoby to negatywne 
oddziaływanie;

Or. en

Poprawka 8
Kriton Arsenis

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisje do włączenia kwestii 
dobrostanu zwierząt do zrównoważonej 
polityki akwakultury, a także do 
przeprowadzenia badań dotyczących 
wskaźników dobrostanu, metod 
oszałamiania i uśmiercania oraz 
mechanizmów transportowania ryb;

2. wzywa Komisję do bardziej 
zdecydowanego uwzględnienia kwestii 
dobrostanu zwierząt do zrównoważonej 
strategii w dziedzinie akwakultury, a także 
do przeprowadzenia badań dotyczących 
wskaźników dobrostanu, metod 
oszałamiania i uśmiercania oraz 
mechanizmów transportowania ryb;

Or. en
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Poprawka 9
Theodoros Skylakakis

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisje do włączenia kwestii 
dobrostanu zwierząt do zrównoważonej 
polityki akwakultury, a także do 
przeprowadzenia badań dotyczących 
wskaźników dobrostanu, metod 
oszałamiania i uśmiercania oraz 
mechanizmów transportowania ryb;

2. wzywa Komisje do włączenia kwestii 
dobrostanu ryb (biorąc pod uwagę ich 
przypuszczalną zdolność myślenia i 
odczuwania) do zrównoważonej polityki 
akwakultury, a także do przeprowadzenia 
badań dotyczących wskaźników 
dobrostanu, metod oszałamiania i 
uśmiercania oraz mechanizmów 
transportowania ryb;

Or. el

Poprawka 10
Esther de Lange

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zwraca uwagę, że w odniesieniu do 
akwakultury istnieją istotne rozbieżności 
regulacyjne, co może powodować 
przenoszenie przez przedsiębiorstwa 
produkcji w takie miejsca, gdzie stosuje 
się najmniej surowe przepisy i nalega, aby 
Komisja Europejska zakazała 
wprowadzania na rynek europejski 
produktów niespełniających europejskich 
norm produkcyjnych;

Or. nl
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Poprawka 11
Esther de Lange

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję, aby najpierw zbadała 
metody produkcji w hodowlach ryb poza 
Unią Europejską i aby przedstawiła 
sprawozdanie na temat wszelkich 
zagrożeń zdrowia;

Or. nl

Poprawka 12
Daciana Octavia Sârbu

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję, aby naciskała na 
przeprowadzanie w przedsiębiorstwach 
zajmujących się akwakulturą poza UE 
rygorystycznych inspekcji i prowadzenie 
monitoringu w celu zagwarantowania, że 
importowane produkty będą zgodne ze 
standardami UE, a producenci europejscy 
będą mieć do czynienia z uczciwą 
konkurencją; 

Or. en

Poprawka 13
Kriton Arsenis

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla potrzebę zapewnienia, by 
spożywcze produkty akwakultury 
wytwarzane w UE bądź do niej 
importowane były zgodne z wysokimi 
standardami w zakresie ochrony 
środowiska oraz zdrowia i bezpieczeństwa 
konsumentów;

Or. en

Poprawka 14
Kriton Arsenis

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. wzywa Komisję do pilnego ustalenia 
szczegółowych kryteriów i wytycznych dla 
sektora akwakultury w odniesieniu do 
interpretacji i wdrażania dyrektyw UE w 
sprawie oceny wpływu na środowisko; 
podkreśla, że starania te nie powinny 
szkodzić zdolności rządów krajowych i 
władz lokalnych do określania własnych 
kryteriów i wytycznych, biorąc pod uwagę 
warunki szczególne dla danego obszaru; 

Or. en

Poprawka 15
Kriton Arsenis

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. podkreśla, że poszanowanie 
różnorodności biologicznej powinno 
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zostać ustanowione podstawową zasadą 
polityki UE w dziedzinie akwakultury, 
zarówno w odniesieniu do wód krajowych, 
jak i zewnętrznego wymiaru strategii w 
zakresie akwakultury, przy wspieraniu 
hodowli ryb jedynie w wypadku, gdy 
hodowane gatunki występują lokalnie 
bądź są już dobrze ugruntowane; wzywa 
do naukowej oceny ryzyka wprowadzania 
innych niż rdzenne gatunków oraz 
opracowania sposobów na pohamowanie 
rozprzestrzeniania się i monitorowanie 
ekologicznie szkodliwych gatunków; 

Or. en

Poprawka 16
Kriton Arsenis

Projekt opinii
Ustęp 4 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4d. wzywa Komisję do przedstawienia 
wskazówek dotyczących rozwiązywania 
konfliktów powstających w związku z 
wdrażaniem ramowej dyrektywy wodnej w 
odniesieniu do działalności w zakresie 
akwakultury; podkreśla jednak, że takie 
wskazówki nie powinny szkodzić 
ogólnemu celowi dotyczącemu dobrego 
stanu wód, jak podano w ramowej 
dyrektywie wodnej1;
1Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki 
wodnej, Dz. U. L 327 z 22.12.2000.

Or. en
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Poprawka 17
Kriton Arsenis

Projekt opinii
Ustęp 4 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4e. wzywa Komisję do promowania 
rozwoju morskiego planowania 
przestrzennego w kontekście nowej 
zintegrowanej polityki morskiej UE, jako 
sposobu koordynowania działań 
Wspólnoty w odnośnych obszarach, 
łącznie z akwakulturą;
1 Komunikat Komisji COM(2007) 575 końcowy –
„Zintegrowana polityka morska Unii 
Europejskiej”  

Or. en

Poprawka 18
Kriton Arsenis

Projekt opinii
Ustęp 4 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4f. podkreśla fakt, że znaczne ilości ryb, 
zwłaszcza małe gatunki pelagiczne, 
wykorzystywane są jako karma w 
akwakulturze1; zaznacza potencjalne 
niebezpieczeństwo dla niektórych 
gatunków, biorąc pod uwagę rosnące 
zapotrzebowanie na karmę w postaci ryb;
1FAO Fisheries Circular nr 1018, Use of fishery 
resources as feed inputs for aquaculture
development: trends and policy implications 
(Wykorzystywanie zasobów rybnych jako pokarm 
w rozwoju akwakultury: tendencje i implikacje 
polityczne).

Or. en
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Poprawka 19
Kriton Arsenis

Projekt opinii
Ustęp 4 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4g. nalega, aby Komisja promowała 
badania i rozwój w odniesieniu do 
akwakultury, kładąc nacisk na 
zintegrowane i zamknięte systemy 
recyrkulacji wody;

Or. en


