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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Rybołówstwa, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym 
tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że istnienie każdej formy akwakultury musi być uzasadnione z punktu 
widzenia trwałego rozwoju i społecznego, a zatem nie mogą one prowadzić do powstania 
szkód w ekosystemach w wyniku wzrostu koncentracji naturalnych substancji oraz 
koncentracji substancji wyprodukowanych przez człowieka, jak np. nieulegających 
degradacji chemikaliów i dwutlenku węgla, a także w wyniku fizycznych zakłóceń;

B. mając na uwadze, że akwakultura i związana z nią infrastruktura nie mogą prowadzić 
do tego, by ludzie systematycznie napotykali trudności w zaspakajaniu swych 
podstawowych potrzeb odnośnie do wyżywienia, wody i schronienia; 

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;

D. mając na uwadze, że UE jest importerem netto produktów akwakultury; mając również 
na uwadze, że konieczne jest wprowadzenie wiarygodnego systemu certyfikacji 
produktów akwakultury;

E. mając na uwadze rosnącą liczbę nowych gatunków roślin i zwierząt uzyskiwanych na 
drodze hodowli w akwakulturze;

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;

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; 

3. wzywa Komisję do przedstawienia zrównoważonego systemu certyfikacji produktów 
akwakultury, który wykraczałby poza postanowienia ujęte w rozporządzeniu (WE) 
nr 1251/2008, wprowadzając – obok certyfikacji, która odnosi się do zdrowia zwierząt –
również certyfikację regulującą aspekty środowiskowe i społeczne, bezpieczeństwo 
żywności, dobrostan zwierząt i kwestie gospodarczo-finansowych; zwraca zatem uwagę 
Komisji, że w ramach FAO dokonały się pozytywne zmiany w kierunku przyjęcia takiego 
systemu certyfikacji;

4. uczula Komisję na to, że stosowane w akwakulturze nowe metody pracy i/lub nowe 
gatunki zwierząt i roślin, które weszły na rynek po 15 marca 1997 r., mogą być objęte 
rozporządzeniem dotyczącym nowej żywności, a zatem wymagać pozwolenia na 
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wprowadzenie do obrotu.  


