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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară recomandă Comisiei pentru 
pescuit, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce 
urmează a fi adoptată:

A. întrucât toate formele de acvacultură trebuie să fie sustenabile şi corecte din punct de 
vedere social şi, prin urmare, ecosistemele nu trebuie să aibă de suferit de pe urma 
creşterii concentraţiei de substanţe naturale şi de substanţe produse de om, cum ar fi 
substanţele chimice nedegradabile şi dioxidul de carbon, sau de pe urma perturbării fizice;

B. întrucât acvacultura şi instalaţiile de producţie aferente nu trebuie să creeze în mod 
sistematic obstacole în calea satisfacerii nevoilor de bază ale oamenilor, în ceea ce 
priveşte hrana, apa şi locuinţa;

C. întrucât peştii pot simţi durerea şi suferi de stres, iar multe forme de acvacultură nu 
respectă cerinţele UE privind calitatea vieţii animalelor;

D. întrucât UE este un importator net de produse de acvacultură; întrucât, în plus, este nevoie 
de un sistem fiabil de certificare a produselor de acvacultură; 

E. întrucât din ce în ce mai multe noi rase de animale şi soiuri de plante sunt produse prin 
intermediul acvaculturii pentru consum,

1. atrage atenţia Comisiei asupra faptului că multe forme de acvacultură au efecte negative, 
cum ar fi distrugerea habitatelor, utilizarea substanţelor chimice pentru combaterea 
bolilor, epuizarea şi salinizarea apei potabile şi a terenurilor agricole, contaminarea 
nutrienţilor şi perturbarea biodiversităţii prin evadarea peştilor de crescătorie, şi invită 
Comisia să introducă măsuri legislative care să elimine aceste efecte negative; 

2. invită Comisia să includă calitatea vieţii animalelor în cadrul politicii sale privind 
acvacultura sustenabilă şi, în plus, să desfăşoare activităţi de cercetare privind indicatorii 
calităţii vieţii, metodele de asomare şi sacrificare şi modalităţile de transport în ceea ce 
priveşte peştii;

3. invită Comisia să introducă un sistem sustenabil de certificare pentru produsele de 
acvacultură, care să meargă mai departe decât Regulamentul (CE) nr. 1251/2008 şi să 
prevadă, pe lângă certificarea referitoare la sănătatea animală, şi o certificare privind 
efectele sociale şi de mediu, siguranţa alimentară, calitatea vieţii animalelor şi aspectele 
economice şi financiare, şi atrage atenţia Comisiei asupra faptului că, în cadrul FAO, s-au 
făcut deja progrese în direcţia creării unui astfel de sistem de certificare;

4. atrage atenţia Comisiei asupra faptului că noile metode de producţie folosite în 
acvacultură şi/sau noile rase de animale şi soiuri de plante introduse pe piaţă începând cu 
15 mai 1997 pot intra sub incidenţa Regulamentului privind alimentele noi şi, prin urmare, 
pot necesita autorizaţie de introducere pe piaţă.


