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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, 
da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker morajo biti vse oblike ribogojstva trajnostne in družbeno pravične, kar pomeni, da 
ekosistemi ne smejo biti ogroženi zaradi večje koncentracije naravnih snovi in snovi, ki 
jih proizvaja človek, kot so nerazgradljive kemikalije in ogljikov dioksid, ali zaradi 
fizičnih motenj,

B. ker ribogojstvo in z njim povezani proizvodni objekti ne smejo sistematično ovirati ljudi 
pri zadovoljevanju osnovnih potreb po hrani, vodi in bivališčih,

C. ker ribe lahko občutijo bolečino in stres, veliko oblik ribogojstva pa ne izpolnjuje zahtev 
za dobro počutje živali,

D. ker je Evropska unija neto uvoznica ribogojnih proizvodov in ker je treba uvesti zanesljiv 
sistem certificiranja ribogojnih proizvodov, 

E. ker se z ribogojstvom, namenjenim za prehrano, ustvarja vedno več novih živalskih in 
rastlinskih vrst,

1. opozarja Komisijo na dejstvo, da imajo številne oblike ribogojstva negativne učinke, kot 
na primer uničenje habitatov, uporaba kemikalij v boju proti boleznim, izčrpavanje in 
zasoljevanje pitne vode in kmetijskih površin, kontaminacija hranil in rušenje biotske 
raznovrstnosti zaradi uhajanja gojenih rib, ter poziva Komisijo, naj uvede zakonodajo, ki 
bo te negativne učinke odpravila; 

2. poziva Komisijo, naj v politiko trajnostnega ribogojstva vključi dobro počutje živali in 
opravi raziskavo o kazalcih dobrega počutja, načinih omamljanja in poboja ter načinih 
prevoza rib;

3. poziva Komisijo, naj uvede trajnosten sistem certificiranja za ribogojne proizvode, ki bo 
segal dlje kot Uredba (ES) št. 1251/2008 in bo poleg zdravja živali zajemal tudi 
certificiranje okoljskih in socialnih vidikov, varnosti hrane, dobrega počutja živali ter 
ekonomskih in finančnih vidikov, ter opozarja Komisijo na dejstvo, da je bil v okviru 
Organizacije za prehrano in kmetijstvo že storjen pozitiven korak k takemu sistemu 
certificiranja;

4. opozarja Komisijo na dejstvo, da se lahko novi načini proizvodnje v ribogojstvu in/ali 
nove živalske in rastlinske vrste, ki so bile s 15. majem 1997dane na trg, vključijo v 
uredbo o novih živilih in je torej zanje potrebno dovoljenje za promet.


