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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar fiskeriutskottet att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Allt vattenbruk måste vara hållbart och socialt rättvist. Därför får inga skador tillfogas 
ekosystemen genom ökad koncentration av naturliga ämnen och av ämnen som 
producerats av människan, såsom icke nedbrytbara kemikalier och koldioxid, eller genom 
fysisk störning.

B. Vattenbruk och tillhörande produktionsanläggningar får inte medföra att människor 
systematiskt hindras från att tillgodose sina grundläggande behov i fråga om mat, vatten 
och bostad.

C. Fiskar kan uppleva smärta och stress. Många typer av vattenbruk uppfyller inte EU:s krav 
på djurs välbefinnande.

D. EU är nettoimportör av produkter från vattenbruk. Det krävs ett tillförlitligt 
certifieringssystem för produkter från vattenbruk.

E. Alltfler nya djur- och växtarter odlas genom vattenbruk för konsumtion.

1. Europaparlamentet uppmärksammar kommissionen på att många former av vattenbruk får 
negativa konsekvenser, till exempel förstöring av livsmiljöer, användning av kemikalier 
för sjukdomsbekämpning, överutnyttjande och försaltning av dricksvattenresurser och 
jordbruksmark, förorening av näringsämnen och förstöring av biologisk mångfald genom 
utsläpp av odlad fisk. Parlamentet uppmanar kommissionen att åtgärda dessa negativa 
konsekvenser genom lagstiftning.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inbegripa djurs välbefinnande i sin politik 
för ett hållbart vattenbruk och att undersöka indikatorer för välbefinnande, metoder för 
bedövning och avlivning samt transport av fisk.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta ett hållbart certifieringssystem 
för produkter från vattenbruk som sträcker sig längre än förordning (EG) nr 1251/2008 
och förutom djurs hälsa även omfattar certifiering när det gäller konsekvenser för miljön 
och på det sociala området, livsmedelssäkerhet, djurs välbefinnande och ekonomiska 
frågor. Parlamentet framhåller för kommissionen att det inom ramen för FAO redan gjorts 
stora framsteg i riktning mot ett liknande certifieringssystem.

4. Europaparlamentet uppmärksammar kommissionen på att de nya produktionsmetoder som 
används i vattenbruket och/eller nya djur- och växtarter som kommit ut på marknaden 
efter den 15 maj 1997 kan omfattas av den nya livsmedelsförordningen och därmed även 
skulle kräva ett marknadsgodkännande.


