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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão das 
Pescas, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que todas as formas de aquicultura devem ser sustentáveis e socialmente 
justas e que, consequentemente, não deve ser causado qualquer dano aos ecossistemas 
através de um aumento da concentração das substâncias naturais e da concentração das 
substâncias produzidas pelo homem, tais como produtos químicos não degradáveis e 
dióxido de carbono, bem como através de perturbação física,

B. Considerando que a aquicultura e as instalações de produção associadas não devem levar a 
que pessoas sejam sistematicamente impedidas de satisfazer as suas necessidades básicas 
em matéria de alimentos, água e habitação,

C. Considerando que os peixes podem ser sujeitos a sofrimento e stress e que muitas formas 
de aquicultura não cumprem os requisitos fixados pela UE para o bem-estar dos animais,

D. Considerando que a UE é um importador líquido de produtos da aquicultura; que, além 
disso, é necessário um sistema de certificação fiável para os produtos da aquicultura,

E. Considerando que cada vez mais novas raças de animais e novas variedades de plantas são 
produzidas através da aquicultura para fins de consumo,

1. Chama a atenção da Comissão para o facto de que muitas formas de aquicultura têm um
impacto negativo, como a destruição de habitats, a utilização de produtos químicos para 
combater doenças, o esgotamento e a salinização de água potável e de terras agrícolas, a 
contaminação de nutrientes e a perturbação da biodiversidade devido à fuga de peixes 
criados em aquicultura, e exorta a Comissão a elaborar legislação que permita eliminar 
estes efeitos negativos;

2. Exorta a Comissão a incluir o bem-estar dos animais na sua política de aquicultura 
sustentável e a fazer investigação sobre indicadores de bem-estar, métodos de 
atordoamento e de abate e mecanismos de transporte para peixes;

3. Exorta a Comissão a criar um sistema de certificação sustentável para os produtos da 
aquicultura que vá mais longe do que o Regulamento (CE) n.º 1251/2008 e que, não se 
limitando à saúde animal, forneça também certificação sobre repercussões ambientais e 
sociais, segurança alimentar, bem-estar dos animais e aspectos económicos e financeiros, 
e chama a atenção da Comissão para o facto de que, no âmbito da FAO, já se realizaram 
progressos consideráveis rumo à criação de um tal sistema de certificação;

4. Chama a atenção da Comissão para o facto de que novos métodos de produção utilizados 
na aquicultura e/ou novas raças de animais e variedades de plantas introduzidos no 
mercado desde 15 de Maio de 1997 podem ser abrangidos pelo regulamento relativo aos 
novos alimentos e ingredientes alimentares, pelo que necessitam de autorização de
mercado.


