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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie nowego impulsu dla strategii zrównoważonego rozwoju europejskiej 
akwakultury
(2009/2107 (INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Budowa zrównoważonej przyszłości dla 
akwakultury – Nowy impuls dla strategii zrównoważonego rozwoju europejskiej 
akwakultury” (COM(2009)0162),

– uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 710/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady 
wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustanawiania 
szczegółowych zasad dotyczących ekologicznej produkcji zwierzęcej w sektorze 
akwakultury i ekologicznej produkcji wodorostów morskich1,

– uwzględniając wniosek w sprawie  rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie 
(WE) nr 708/2007 w sprawie wykorzystania w akwakulturze gatunków obcych i nie 
występujących miejscowo (COM(2009)0541),

– uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 257/2009 z dnia 24 marca 2009 r. 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 794/2004 w odniesieniu do formularza informacji 
uzupełniających służącego do zgłaszania pomocy dla rybołówstwa i akwakultury2,

– uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 248/2009 z dnia 19 marca 2009 r. 
ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w 
zakresie notyfikacji dotyczących uznawania organizacji producentów, ustalania cen oraz 
interwencji w zakresie organizacji wspólnego rynku produktów rybołówstwa i 
akwakultury (przekształcenie)3,

– uwzględniając dyrektywę Rady 2006/88/WE w sprawie wymogów dotyczących 
kwarantanny zwierząt akwakultury4 oraz decyzję Komisji 2008/946/WE z dnia 12 grudnia 
2008 r. wdrażającą dyrektywę Rady 2006/88/WE5,

– uwzględniając dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej6,

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 66/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE7,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. 
w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych8,

                                               
1 Dz.U. L 204 z 6.8.2009, s. 15-34.
2 Dz.U. L 81 z 27.3.2009, s. 15-18.
3 Dz.U. L 79 z 25.3.2009, s. 7-33.
4 Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 14-56.
5 Dz.U. L 337 z 16.12.2008, s. 94-101.
6 Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1-73.
7 Dz.U. L 27 z 31.1.2010, s. 1-19.
8 Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1-23.
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– uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1251/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. 
wdrażające dyrektywę Rady 2006/88/WE w zakresie warunków oraz wymagań 
certyfikacji w odniesieniu do wprowadzania do obrotu i przywożenia do Wspólnoty 
zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz ustanawiające wykaz gatunków-
wektorów1,

– uwzględniając komunikaty Komisji zatytułowane: „Wytyczne dotyczące zintegrowanego 
podejścia do polityki morskiej: w kierunku najlepszych praktyk w zakresie zintegrowanej 
gospodarki morskiej i konsultacji z zainteresowanymi stronami” (COM(2008)0395), 
„Mapa drogowa na rzecz planowania przestrzennego obszarów morskich: opracowanie 
wspólnych zasad w UE” (COM(2008)0791) i „Rozwój międzynarodowego wymiaru 
zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej” (COM(2009)0536), a także niedawne 
sprawozdanie z postępu prac w dziedzinie zintegrowanej polityki morskiej UE 
(COM(2009)0540),

– uwzględniając własną rezolucję z dnia 25 lutego 2010 r.2 w sprawie zielonej księgi 
Komisji dotyczącej przyszłości wspólnej polityki rybołówstwa (COM(2009)0163),

– uwzględniając własną rezolucję z dnia 4 grudnia 2008 r.3 w sprawie przyjęcia 
europejskiego planu zarządzania populacją kormoranów,

– uwzględniając własną rezolucję z dnia 2 września 2008 r.4 w sprawie rybołówstwa i 
akwakultury w kontekście zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną w Europie,

– uwzględniając własną rezolucję legislacyjną z dnia 31 stycznia 2008 r.5 w sprawie 
wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
przekazywania przez państwa członkowskie statystyk w dziedzinie akwakultury,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 grudnia 2007 r.6 w sprawie wspólnej organizacji 
rynków produktów rybołówstwa i akwakultury,

– uwzględniając własną rezolucję z dnia 7 września 2006 r.7 w sprawie komunikatu 
Komisji rozpoczynającego debatę nad stanowiskiem Wspólnoty w sprawie programu 
oznakowania ekologicznego dla produktów rybołówstwa (COM(2005)0275),

– uwzględniając własną rezolucję z dnia 16 stycznia 2003 r.8 w sprawie akwakultury w Unii 
Europejskiej dziś i w przyszłości,

– uwzględniając   wytyczne do celów analizy pomocy państwa dla rybołówstwa i 
akwakultury9 oraz przyjęcie wytycznych do celów analizy pomocy państwa dla 
rybołówstwa i akwakultury10,

– uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i własną rezolucję z 
dnia 7 maja 2009 r. w sprawie nowej roli i obowiązków Parlamentu przy wdrażaniu 

                                               
1 Dz.U. L 337 z 16.12.2008, s. 41-75.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2009).......; Zielona Księga COM(2009)0163.
3 Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0583.
4 Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0382.
5 Dz.U. C 68E z 21.3.2009, s. 39.
6 Dz.U. C 305 E z 18.12.2008, s. 271.
7 Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0347.
8 Teksty przyjęte, P5_TA(2003)0023.
9 Dz.U. C 84 z 3.4.2008, s. 10-16
10 Dz.U. C 115 z 20.5.2009, s. 15.
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traktatu lizbońskiego1,
– uwzględniając sprawozdanie z czwartego  posiedzenia podkomisji ds. akwakultury FAO2,

– uwzględniając Kodeks postępowania FAO w zakresie odpowiedzialnego rybołówstwa3,
– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa oraz opinię Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7-
0000/2010),

A. mając na uwadze, że w chwili obecnej na szczeblu wspólnotowym nie istnieją 
szczegółowe i zharmonizowane ramy prawne dla sektora akwakultury, do którego odnosi 
się natomiast wiele przepisów wspólnotowych dotyczących innych aspektów 
(środowisko naturalne, zdrowie publiczne itp.) i przepisów krajowych, które mogą różnić 
się nawet znacząco w poszczególnych państwach członkowskich, prowadząc do 
dezorientacji podmiotów działających w omawianym sektorze, a także powodować 
przypadki dyskryminacji i zniekształcania rynku,

B. mając na uwadze, że sektor akwakultury jest innowacyjnym sektorem gospodarki, który 
w znacznym stopniu korzysta z technologii i inwestycji w struktury i badania naukowe, 
dysponując długoterminowymi planami działania i finansowania, które wymagają w 
związku z tym pewności prawnej oraz jasnych i stabilnych ram legislacyjnych,

C. mając na uwadze, że sektor akwakultury jest bezpośrednio związany z zagadnieniami 
najważniejszymi dla naszego społeczeństwa, takimi jak ochrona środowiska, planowanie 
urbanistyczne i rozwój regionalny oraz zdrowie publiczne i ochrona konsumentów, 
sprawą kluczową jest zatem uwzględnienie interesów tego sektora i zapewnienie mu 
równego traktowania,

D. mając na uwadze, że komunikat Komisji z 2002 r. okazał się niewystarczający, aby 
zmobilizować państwa członkowskie do nadania poważnego impulsu na rzecz rozwoju 
sektora akwakultury wspólnotowej, podczas gdy w ostatnich dziesięciu latach sektor ten 
odznaczył się silnym rozwojem na szczeblu światowym, a także znacznym wzrostem 
popytu na produkty z ryb (pochodzących zarówno z połowów, jak i z hodowli), co 
wiązało się z znaczącym wzrostem importu z krajów trzecich,

E. mając na uwadze, że zrównoważony sektor akwakultury może w decydujący sposób 
przyczynić się do zapewnienia zaopatrzenia spożywczego w wysokiej jakości produkty z 
ryb, przyczyniając się do zmniejszenia presji na gatunki dzikie, a także odgrywać ważną 
rolę w zakresie bezpieczeństwa żywności, działalności gospodarczej i zatrudnienia, 
szczególnie na obszarach wiejskich i w regionach przybrzeżnych,

F. mając zatem na uwadze, że Unia Europejska powinna przywiązywać większą wagę 
strategiczną do zrównoważonego sektora akwakultury i jego rozwoju na poziomie 
wspólnotowym, przeznaczając nań niezbędne środki finansowe,

G. mając na uwadze wysokie wymagania w zakresie badań naukowych i innowacji 
technologicznej, konieczne dla zapewnienia konkurencyjności i trwałego rozwoju 

                                               
1 Teksty przyjęte, P6_TA-PROV(2009)0373.
2 Posiedzenie odbyło się w Puerto Varas w Chile w dniach 6-10 października 2008 r. 
http://www.fao.org/fishery/nems/36393/en
3 Kodeks postępowania FAO przyjęty dnia 31 października 1995 r.
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akwakultury oraz satysfakcjonującego prowadzenia działalności gospodarczej w tym 
sektorze, którym to wymaganiom często nie mogą sprostać liczne przedsiębiorstwa 
działające w nim (przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa),

H. mając na uwadze, że aby polityka na rzecz trwałej akwakultury była skuteczna, będzie
musiała zostać ustrukturowana w sposób umożliwiający udział wszystkich stron 
związanych z sektorem na poziomie różnych dyscyplin,

I. mając na uwadze, że Unia Europejska już teraz wprowadza politykę wsparcia na rzecz 
produktów ekologicznego rolnictwa i ekologicznej akwakultury poprzez wdrażanie 
rozporządzeń 834/2007, 889/2008 i 710/2009 stanowiących punkt zwrotny dla 
zrównoważonego sektora europejskiej akwakultury ściśle związanej z nadaniem większej 
wartości własnym produktom w celu poprawy ich konkurencyjności i podniesienia 
ochrony konsumentów,

J. mając na uwadze, że każda polityka na rzecz zrównoważonej akwakultury, wspólnotowa 
bądź krajowa, powinna uwzględniać różnice w poszczególnych rodzajach produkcji 
akwakultury (ryby morskie, ryby słodkowodne, mięczaki i skorupiaki), prowadząc 
odpowiednie działania przystosowane do struktury i różnych problemów związanych z 
rynkiem i konkurencją,

K. mając na uwadze, iż sektor akwakultury musi brać pod uwagę różnice organiczne 
i fizjologiczne poszczególnych gatunków ryb, ich cykle i zwyczaje pokarmowe, poziom 
stresu spowodowanego intensywnością hodowli lub transportem, a także promować 
mniej brutalne metody uboju,

L. mając na uwadze, że w wielu państwach członkowskich UE podmioty działające w 
sektorze skarżą się na przeszkody biurokratyczne i obciążenia administracyjne, które 
ograniczają produkcyjność i konkurencyjność prowadzonych przez nich przedsiębiorstw, 
w znacznym stopniu zniechęcając do zakładania nowych firm i do inwestowania 
w sektorze,

M. mając na uwadze, że jednocześnie w wielu państwach członkowskich UE brakuje 
szczegółowego, regularnego planowania urbanistycznego na szczeblu krajowym lub 
regionalnym, które regulowałoby tworzenie infrastruktury w rejonach przybrzeżnych i 
morskich i w przejrzysty sposób określałoby strefy udostępnione do prowadzenia 
akwakultury, dzięki czemu można by tam uniknąć łatwo przewidywalnych konfliktów 
interesów z innymi sektorami gospodarki, takimi jak turystyka, rolnictwo, połowy 
przybrzeżne itd.,

N. mając na uwadze, że polityka na rzecz zrównoważonej akwakultury może współistnieć z 
obszarami „Natura 2000”, mogąc nawet przyczyniać się w pozytywny sposób do 
zarządzania nimi,

O. mając na uwadze fakt, że produkty wspólnotowe odczuwają dziś silną konkurencję 
produktów pochodzących z krajów trzecich (przede wszystkim z Turcji, Chile, Wietnamu 
i Chin), w których przedsiębiorstwa ponoszą znacznie niższe koszty produkcji, gdyż nie 
podlegają tym samym ścisłym standardom ochrony środowiska i fitosanitarnym, co 
wywiera dodatkową presję na wspólnotowy sektor akwakultury,

UWAGI OGÓLNE
1. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji Europejskiej dotyczącą przedstawienia 
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ww. komunikatu (COM(2009)0162), co świadczy o zwróceniu większej uwagi na sektor 
zrównoważonej akwakultury w perspektywie dokonania zapowiadanej reorganizacji 
prawodawstwa, które będzie skuteczniej odzwierciedlało potrzeby i wyzwania 
omawianego sektora, aby umocnić go na szczeblu światowym;

2. podkreśla, że wraz z wejściem w życie traktatu z Lizbony Parlament przestał być organem 
konsultacyjnym w sektorze rybołówstwa, stając się współprawodawcą również w sektorze 
akwakultury;

3. uważa, że każda reforma legislacyjna w sektorze akwakultury powinna wpisywać się 
w sposób harmonijny i uzupełniający w trwający proces reformy WPRyb;

4. zauważa, że Parlament już w przeszłości zwracał uwagę na potrzebę przyjęcia 
ściślejszego, spójnego i przejrzystego prawodawstwa w dziedzinie akwakultury;

5. wyraża przekonanie, że sektor silnej, zrównoważonej akwakultury mógłby posłużyć jako 
katalizator dla rozwoju wielu obszarów przybrzeżnych i wiejskich Unii Europejskiej 
i przyczynić się do rozwoju działalności związanej z akwakulturą;

6. uważa, że wsparcie przeznaczone na badania techniczne i naukowe jest niezbędnym 
warunkiem rozwoju zrównoważonej, nowoczesnej i wydajnej akwakultury, przynoszącej 
zyski i przyjaznej dla środowiska;

7. uważa, że sukces zrównoważonej akwakultury europejskiej będzie zależał przede 
wszystkim od stworzenia – na szczeblu krajowym i lokalnym – klimatu bardziej 
sprzyjającego przedsiębiorstwom i w związku z tym zwraca się do państw członkowskich 
o jak najszybsze działania w tym kierunku, a także o promowanie wymiany doświadczeń i 
najlepszych praktyk na szczeblu wspólnotowym;

8. uważa za konieczne wprowadzenie w najbliższym czasie przez państwa członkowskie 
kroków upraszczających procedury administracyjne, przewidujących przejrzyste i 
ustandaryzowane procedury udzielania zezwoleń w przypadku wniosków o założenie 
nowych przedsiębiorstw w sektorze akwakultury;

9. uważa, że wspólnotowy sektor zrównoważonej i ekologicznej akwakultury jest w stanie 
dostarczać konsumentom produkty spożywcze wysokiej jakości, przyczyniając się do 
zdrowego i zrównoważonego żywienia;

10. uważa za pilne i konieczne wprowadzenie ścisłych i przejrzystych kryteriów dotyczących 
jakości i identyfikowalności produktów pochodzących z akwakultury wspólnotowej, 
ogólnie poprawiając sposób żywienia i stan zdrowia ryb, wprowadzając i uściślając 
kryteria certyfikacji produktów akwakultury wysokiej jakości i produktów akwakultury 
ekologicznej;

11. uważa, że priorytetowym celem certyfikacji ekologicznej produktów akwakultury jest 
promowanie przyjaznego dla środowiska wykorzystywania żywych zasobów wodnych w 
kontekście zrównoważonego rozwoju uwzględniającego aspekty środowiskowe, 
gospodarcze i społeczne w poszanowaniu zasad zapisanych w Kodeksie postępowania w 
zakresie odpowiedzialnego rybołówstwa1 i w przyszłych wytycznych promowanych przez 
FAO;

12. uważa, że jakiekolwiek proponowane prawodawstwo wspólnotowe nie może opierać się 

                                               
1 Kodeks przyjęty przez FAO w dniu 31 października 1995 r.
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na podejściu ogólnym czy niezróżnicowanym, nawet gdyby dotyczyło aspektów 
wspólnych, takich jak oceny wpływu na środowisko naturalne, wykorzystywanie i 
ochrona wód lub identyfikowalność produktu;

13. potwierdza konieczność bardziej przekonującego zaangażowania Unii na rzecz inwestycji 
w sektorze zrównoważonej akwakultury poprzez udzielanie finansowania ze 
wspólnotowego funduszu na rzecz rybołówstwa; 

14. uważa ponadto, iż konieczne jest podjęcie wszelkich przydatnych kroków, tak aby każdy 
produkt akwakultury importowany do UE z krajów trzecich w pełni odpowiadał tym 
samym normom w zakresie zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności, co produkt 
wspólnotowy oraz by dokładne kontrole we właściwych miejscach odnosiły pożądany 
skutek, nie tworząc jednak nowych barier handlowych i zachęcając do wymiany 
najlepszych praktyk z krajami rozwijającymi się;

UWAGI SZCZEGÓŁOWE

Ramy legislacyjne, administracyjne i finansowe
15. zwraca się do Komisji o przedstawienie w najbliższym czasie wniosku w sprawie 

rozporządzenia, które łączyłoby w jednym tekście wszystkie przepisy wspólnotowe 
obowiązujące w sektorze akwakultury;

16. zwraca się do Komisji o określenie w takim rozporządzeniu szczegółowych kryteriów 
i wspólnych standardów odnoszących się do poszczególnych rodzajów produkcji, którym 
będą musiały odpowiadać wszelkie wspólnotowe przepisy dotyczące akwakultury, 
przekazując natomiast na właściwy szczebel terytorialny etap wdrażania przy pełnym 
poszanowaniu zasady pomocniczości: na przykład aspekty związane ze skutkami dla 
środowiska naturalnego, zaopatrzeniem w wodę, żywieniem hodowanych ryb, mięczaków 
i skorupiaków, identyfikowalnością i etykietowaniem produktu, zdrowiem i dbaniem o 
ryby itp.;

17. zwraca się do Komisji o podjęcie działań mających na celu zachęcenie państw 
członkowskich do formalnego zobowiązania się do zebrania przepisów obowiązujących 
na ich terytorium w dziedzinie ochrony środowiska i turystyki, a w przypadku stref 
nieobjętych ograniczeniami do przyjęcia planów urbanistycznych niezbędnych dla 
zarządzania strefami morskimi i przybrzeżnymi oraz wodami wewnętrznymi w 
perspektywie powstawania przedsiębiorstw w sektorze akwakultury i ułatwiania dostępu 
do przestrzeni;

18. zwraca się do państw członkowskich o przewidzenie „planowania urbanistycznego 
morza” i zintegrowanego zarządzania strefami przybrzeżnymi zgodnie z założeniami 
przewidzianymi w tym zakresie w nowej polityce morskiej UE i ocenami skutków dla 
środowiska naturalnego, które to planowanie powinno obejmować wszystkie rodzaje 
działalności w omawianym sektorze, takie jak akwakultura przybrzeżna, akwakultura typu 
offshore i słodkowodna oraz o zaangażowanie się w usuwanie obecnie istniejących 
przeszkód biurokratycznych utrudniających otrzymanie licencji i zezwoleń koniecznych 
do rozpoczęcia działalności w sektorze zrównoważonej akwakultury, najlepiej 
wprowadzając punkty kompleksowej obsługi, które umożliwią przeprowadzenie w 
jednym urzędzie obowiązkowej procedury administracyjnej;
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19. chciałby, aby przyszły Europejski Fundusz Rybołówstwa wspierający zreformowaną 
WPRyb przewidywał szczegółowe linie budżetowe przeznaczone na zrównoważony 
rozwój akwakultury i wspieranie inwestycji w sektorze ze szczególnym uwzględnieniem 
tworzenia zakładów innowacyjnych technologicznie i o niewielkim wpływie na 
środowisko naturalne (na przykład systemy oczyszczania wody umożliwiające usuwanie 
odpadów i zanieczyszczeń), hodowli dbającej o zdrowie ryb i form trwalej akwakultury;

20. chciałby, aby tego rodzaju fundusze należycie uwzględniały potrzebę wspierania 
finansowego na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw rodzinnych; 

21. nalega ponadto na potrzebę zapewnienia większych nakładów finansowych na badania 
naukowe, innowację i transfer technologii w dziedzinie trwałej akwakultury ekologicznej, 
offshore i słodkowodnej wraz z opracowaniem strategii politycznych obejmujących 
wszystkie sektory kluczowe od etapu zaopatrzenia do etapu oceny i promocji produktów 
na rynku przy skuteczniejszym opracowaniu tych aspektów w ramach tematycznych 
przewidzianych w funduszach strukturalnych i w programach wspólnotowych;

22. zwraca się do Komisji i do państw członkowskich o wspieranie eksperymentów w 
zakresie hodowli gatunków miejscowych w celu zróżnicowania produkcji akwakultury 
wspólnotowej, aby mogła oferować produkty wysokiej jakości i uzyskiwać wysoką 
wartość dodaną, poprzez sprzyjanie badaniom naukowym i wymianę najlepszych praktyk 
dotyczących wspomnianych gatunków i odnoszących się do nich metod produkcji, aby 
osiągnąć większy poziom konkurencyjności produktu akwakultury w porównaniu z 
innymi innowacyjnymi produktami spożywczymi;

23. zwraca się do Komisji o sprzyjanie rozwojowi przedsiębiorstw offshore akwakultury 
działających w trudnych warunkach środowiskowych i klimatycznych (np. na Oceanie 
Atlantyckim) poprzez przyznawanie korzystnych odstępstw od przepisów w zakresie 
pomocy państwa;

24. zwraca się do Komisji i do państw członkowskich o opracowanie szczegółowych profili 
zawodowych podmiotów działających w sektorze akwakultury oraz polityki szkoleń 
odpowiadającej potrzebom sektora i w pełni wykorzystującej nie tylko możliwość 
przekwalifikowania podmiotów pochodzących z rybołówstwa zawodowego na inne 
zarządzanie ekosystemami wodnymi, lecz przyczyniając się również do tworzenia miejsc 
pracy dla osób młodych na obszarach wiejskich, przybrzeżnych i najbardziej oddalonych;

25. zwraca się do państw członkowskich o wzięcie pod uwagę tworzenia wyspecjalizowanych 
organizacji zajmujących się promocją produktów akwakultury, zachęcając również 
Komisję do rozszerzenia przepisów w sprawie wspólnej organizacji rynku na sektor 
trwałej akwakultury, a także do wspierania i zachęcania do działań promocyjnych na 
szczeblu wspólnotowym i na rynkach zewnętrznych;

Polityka jakości i ochrony konsumentów
26. uważa, że trwały rozwój akwakultury nie może obyć się bez bardzo ścisłej polityki 

jakości, bez metod produkcji przyjaznych środowisku i dobrostanowi zwierząt, bez 
ścisłych norm sanitarnych ani bez wysokiego poziomu ochrony konsumentów;

27. zachęca zatem Komisję do utworzenia wspólnotowego znaku jakości dla produktów 
akwakultury i znaku jakości dla produktów akwakultury ekologicznej, opracowując 
wysokie wymagania zgodne ze wspólnotowymi zasadami produkcji wysokiej jakości i 
ekologicznej, które gwarantowałyby konsumentom wiarygodność systemu produkcji i 
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kontroli oraz pełną identyfikowalność produktów akwakultury; 
28. zachęca Komisję, aby w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi organizowała 

instytucjonalne kampanie informacyjne lub zachęcała do nich w celu promowania 
produktów pochodzących z akwakultury, w tym produktów akwakultury ekologicznej;

29. ponownie przedstawia własne uwagi już zawarte w rezolucji dotyczącej przyjęcia 
europejskiego planu zarządzania populacją kormoranów1, przypominając, że ograniczenie 
szkód powodowanych przez kormorany i inne ptaki drapieżne na niekorzyść 
przedsiębiorstw sektora akwakultury jest ważnym czynnikiem dla zagwarantowania 
przetrwania i konkurencyjności tych przedsiębiorstw;

30. zwraca się do Komisji o zaproponowanie szczegółowych kryteriów dotyczących 
dobrostanu hodowanych ryb (w tym o określenie górnych poziomów zagęszczenia 
hodowli, ilości protein roślinnych i zwierzęcych wykorzystywanych jako pasza w 
hodowli), które to kryteria będą uwzględniały wymogi żywieniowe hodowanych 
gatunków ryb, etapy cyklu życiowego i uwarunkowania środowiskowe, a także wnioskuje 
o promowanie praktyk transportu i uboju ograniczających do minimum źródła stresu i 
odpowiedniej wymiany wody w zbiornikach służących do hodowli, aby zapewnić 
dobrostan hodowanych ryb;

Stosunki zewnętrzne 
31. zwraca się do Komisji i do państw członkowskich o podjęcie działań na rzecz ścisłego 

stosowania wspólnotowego prawodawstwa celnego do wszystkich produktów 
akwakultury, w tym do pasz i surowców do ich produkcji, importowanych z krajów 
trzecich; 

32. zwraca się do Komisji o podjęcie działań na rzecz szybszej harmonizacji procedur 
zatwierdzania leków stosowanych w akwakulturze oraz o sprzyjanie umowom 
o wzajemności z krajami trzecimi posiadającymi zaawansowaną wiedzę i doświadczenia 
w sektorze (np. z Norwegią);

33. potwierdza znaczenie systematycznych kontroli w portach dających dostęp do rynku 
wewnętrznego, aby móc dać konsumentom pełną gwarancję, że produkty akwakultury 
importowane z krajów trzecich są systematycznie poddawane ścisłym kontrolom jakości, 
a zatem w pełni odpowiadają wspólnotowych normom w zakresie higieny i zdrowia 
publicznego; 

34. zwraca się do Komisji i do państw członkowskich o promowanie tego rodzaju zasad 
w ramach WTO i wszystkich podobnych organizacji;

35. zachęca ponadto Komisję do promowania – w ramach wspólnotowej polityki współpracy 
z krajami rozwijającymi się – działań na rzecz wsparcia i szkolenia skierowanego do 
określonych odbiorców, które przyczyniałyby się do podniesienia świadomości 
producentów w sektorze akwakultury tych krajów w zakresie polityki jakości i wyższych 
standardów produkcji, w szczególności w odniesieniu do aspektów związanych ze 
środowiskiem naturalnym i higieną; 

°

°      °

                                               
1 Sprawozdanie Kindermanna (P6_TA(2008)0583).
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36. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji.
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PODSTAWY

Niniejsze sprawozdanie ma wnieść konkretny wkład w opracowanie nowej strategii 
wspólnotowej w dziedzinie akwakultury, która będzie mogła przyczynić się do trwałego 
rozwoju tego sektora w perspektywie średnio- i długoterminowej, przedstawiając ponadto 
szereg wskazówek operacyjnych i konkretnych postulatów skierowanych zarówno do Rady, 
jak i do Komisji Europejskiej, która jest proszona o przedstawienie w najbliższym czasie 
odpowiedniego wniosku legislacyjnego.

Sektor akwakultury europejskiej liczy ponad 16,5 tys. przedsiębiorstw, których ogólne roczne 
wpływy wynoszą ponad 3,5 mld euro i przyczynia się w sposób bezpośredni i pośredni do 
tworzenia miejsc pracy (w sektorze pracuje około 64 tys. osób)1. Chociaż europejska 
produkcja sektora dwukrotnie wzrosła w okresie od 1981 r. do 2001 r., dochodząc do 1,3 mln 
ton, to pozostała jednak na niezmienionym poziomie (+0,5%) do 2008 r., podczas gdy 
produkcja światowa w tym samym okresie odnotowała bardzo wysoki wzrost (+7,6% 
rocznie)2. W ujęciu globalnym, charakteryzującym się silnym popytem na produkcję sektora, 
akwakultura europejska stanowi więc jedynie 2% produkcji akwakultury światowej3 w 
sytuacji, w której spożycie wewnętrzne wynosi ponad 5 mln ton rocznie, co zmusza sektor 
europejski do pokrywania 2/3 zapotrzebowania importem z krajów trzecich.
W chwili obecnej nie istnieje zharmonizowane prawodawstwo wspólnotowe obejmujące 
sektor akwakultury wciąż podlegający niezliczonej liczbie wspólnotowych aktów 
legislacyjnych i przepisów krajowych, które mogą nawet znacznie różnić się w 
poszczególnych państwach, prowadząc do powstawania mało przejrzystych ram prawnych, a 
nawet do przypadków dyskryminacji i zniekształcania rynku, które nie zachęcają do 
inwestycji w sektorze. Pierwszy komunikat Komisji z 2002 r.4, który stał się przedmiotem 
rezolucji legislacyjnej Parlamentu już w styczniu 2003 r.5, z pewnością nie przyczynił się do 
poprawy przejrzystości ram prawnych. Komisja i Rada nadal przyjmowały – często w ramach 
procedury komitetowej6 – przepisy wykonawcze dotyczące sektora akwakultury 
(ekologicznej i nie tylko), w sprawie których Parlament nie miał dotychczas możliwości 
wypowiedzenia się w sposób bezpośredni.

Niedawny komunikat Komisji z kwietnia 2009 r., będący przedmiotem niniejszego 
sprawozdania, stanowi zatem nową okazję do opracowania szczegółowych ram 
wspólnotowych dla sektora akwakultury, niezmiennie dążąc do ostatecznego celu, jakim 
pozostaje ustrukturowany rozwój zrównoważonej akwakultury europejskiej przestrzegającej 
równowagi ekologicznej, nadającej wyższą wartość gospodarczą podmiotom działającym w 
sektorze i wspólnotom lokalnym, do których należą oraz dającej większe gwarancje 
konsumentom. Należało będzie zatem rozważyć właściwą synergię – zarówno na poziomie 
legislacyjnym, jak i na poziomie operacyjnym – między propozycjami przedstawionymi na 
rzecz sektora akwakultury a ramami nowej, opracowywanej właśnie WPRyb na okres po 
                                               
1 Framian (2009) "Definition of data collection needs for aquaculture"
2 Komisja Europejska, „Badanie wyników gospodarczych i konkurencyjności sektora akwakultury europejskiej”, 
grudzień 2008 r.
3 FAO (2009) Fishstat Plus Database, „Aquaculture production 1950-2007”
4 „Strategia zrównoważonego rozwoju europejskiej akwakultury”, COM(2002)511 fin. 
5 Sprawozdanie Huguesa Matina (A5-0448/2002, 2002/2058(INI)), przyjęte na posiedzeniu plenarnym w dniu 
16 stycznia 2003 r. 
6 Np. rozporządzenie (WE) 710/2009 opublikowane w Dzienniku Urzędowym z dnia 5 sierpnia 2009 r. 
zmieniające rozporządzenie 834/2007.
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