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BEKNOPTE MOTIVERING 

In april 2013 publiceerde de Commissie de "Strategische richtsnoeren voor de duurzame 

ontwikkeling van de aquacultuur in de EU"1, met daarin een ontwerpversie van de nationale 

meerjarenplannen. In mei 2016 publiceerde zij haar samenvatting van de 27 nationale 

meerjarenplannen voor aquacultuur, waarin een analyse wordt gemaakt van de belangrijkste 

doelstellingen en uitdagingen van de aquacultuursector die de 27 lidstaten in hun plannen 

hebben geïdentificeerd, binnen het algemene kader van het hervormde gemeenschappelijk 

visserijbeleid (GVB). 

De EU is goed voor minder dan 2 % van het visvolume dat wereldwijd wordt gekweekt, maar 

zij is wereldleider op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid. De rapporteur is van mening 

dat de EU wereldleider op deze gebieden kan en moet blijven, maar de productie moet worden 

verhoogd om de vraag naar vis in de EU in grotere mate te dekken. Momenteel wordt de vraag 

naar vis in de EU alleen voldaan door de aquacultuur in de EU (10 %), de rest komt van de 

visserij in de EU (30 %) en 60 % wordt ingevoerd uit derde landen. De rapporteur is van mening 

dat het mogelijk is de aquacultuur in de EU te laten toenemen zonder afbreuk te doen aan de 

normen en met behoud van de kwaliteit en de duurzaamheid. Om het enorme potentieel van de 

aquacultuursector te benutten moet de complexiteit van de administratie, bijvoorbeeld voor 

licenties, vergunningen en milieuanalyse (d.w.z. effect- of monitoringonderzoek), worden 

verminderd en gerelateerd worden aan de wens om zekerheid te hebben voor investeringen in 

deze sector en om de EU-markt concurrerender te laten zijn. Investeringen, of het nu is in 

onderzoek, mankracht, nieuwe bedrijven of andere terreinen in de aquacultuursector, zouden 

de EU in staat stellen invloed te blijven uitoefenen op de productienormen in plaats van de 

markt te verliezen aan derde landen met normen die minder streng zijn. Bovendien zou dit 

ervoor zorgen, aangezien de sector vrijwel volledig bestaat uit micro-ondernemingen, dat de 

werkgelegenheid beschermd en gegarandeerd wordt en dat het aantal banen toeneemt. 

De rapporteur is daarom van mening dat de EU nu de gelegenheid moet benutten om haar 

potentieel te ontwikkelen om in deze sector te fungeren als voorbeeld, niet alleen op het gebied 

van kwaliteit en duurzaamheid, maar ook met betrekking tot het milieu en de voedselveiligheid. 

                                                 
1 COM(2013)0229. 
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SUGGESTIES 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde 

Commissie visserij onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. benadrukt de juridische verplichtingen van de EU om natuurbescherming te 

waarborgen, onder meer via de vogelrichtlijn, de habitatrichtlijn en de kaderrichtlijn 

mariene strategie; 

2. is van mening dat de EU haar productie in de EU-aquacultuursector moet opvoeren en 

banen en structuren moet behouden en verbeteren en dat zij hierbij rekening moet 

houden met kwaliteit, duurzaamheid, voedselveiligheid, gezondheid van mens en dier, 

milieuaspecten en de druk op de natuurlijke visbestanden; is voorts van mening dat de 

EU in dit opzicht een mondiaal rolmodel moet zijn; wijst erop dat aquacultuur (de teelt 

van vinvis, schaaldieren en waterplanten) in Europa goed is voor bijna 20 % van de 

visproducten en momenteel rechtstreeks werk biedt aan ongeveer 85 000 mensen; 

3. is van mening dat strengere maatregelen nodig zijn om van aquacultuur een meer 

efficiënte, economisch levensvatbare, maatschappelijk verantwoorde en 

milieuvriendelijke sector te maken die voldoet aan een groter deel van de Europese 

vraag naar vis en de afhankelijkheid van Europa van invoer vermindert; 

4. benadrukt dat de Europese aquacultuur niet mag leiden tot verdere overbevissing en dat 

passende waarborgen moeten worden ingebouwd om ervoor te zorgen dat groei in de 

aquacultuur de doelstellingen van de maximale duurzame opbrengst van het 

gemeenschappelijk visserijbeleid niet in gevaar brengt; 

5. erkent het sociaal-economische belang van aquacultuur voor kustgemeenschappen en 

eilanden; 

6. merkt op dat de wereldwijde visconsumptie de afgelopen twintig jaar met een derde is 

toegenomen en dat de bevolkingsgroei de druk om te vissen steeds meer zal doen 

toenemen; 

7. merkt op dat aquacultuur alleen kan voldoen aan de toenemende vraag naar vis als er 

niet meer vis mee uit de oceanen wordt gehaald dan ermee wordt geproduceerd; 

8. verzoekt de Commissie waarborgen in te voeren om ervoor te zorgen dat zowel op vis 

gebaseerd als niet op vis gebaseerd voeder duurzaam wordt vervaardigd; 

9. benadrukt het belang van richtsnoeren voor de locatie van nieuwe sites voor 

aquacultuur; wijst op het belang van maritieme ruimtelijke ordening, waarbij rekening 

moet worden gehouden met de behoeften die gelden voor verschillende vormen van 

gebruik, zoals energie, zeevervoer, visserij en aquacultuur, toerisme, recreatie en het 

behoud, de bescherming en de verbetering van natuur en milieu, en is van mening dat 

inspanningen moeten worden geleverd om deze met elkaar te verzoenen; 

10. herhaalt dat een verlaging van de nutriëntenbelasting een voorwaarde is voor 

aquacultuur; benadrukt het belang van samenwerking tussen onderzoekers, de 

aquacultuursector, voederproducenten, milieubeheerders en milieuorganisaties; 
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11. is ervan overtuigd dat benutting van de verschillende internationale ervaringen met 

doordachte viskwekerijen die geïntegreerd zijn in de lokale economie en bevordering 

van Europese beste praktijken op milieugebied, met name inzake duurzame 

afvalverwerking, eerbiediging en bevordering van de lokale biodiversiteit en de keuze 

voor duurzame voedingswijzen, de aquacultuur zouden versterken en alle lidstaten 

zouden helpen duurzame aquacultuurproductie op te voeren; wijst erop dat voorbeelden 

van beste praktijken in andere regio's zijn ontwikkeld onder verschillende politieke en 

geografische omstandigheden die niet noodzakelijkerwijs vergelijkbaar zijn met de 

diverse omstandigheden in de lidstaten; 

12. benadrukt dat zoetwateraquacultuur nog steeds een onvoldoende onderzochte 

mogelijkheid is om voedselzekerheid te verbeteren en plattelandsgebieden te 

ontwikkelen; 

13. benadrukt dat zoetwateraquacultuur niet alleen een belangrijke sociale rol speelt door 

werkgelegenheid op het platteland te bieden in de armste gebieden, maar ook door een 

ecologische rol te spelen door het onderhouden van waardevolle wetlands en door een 

breed scala aan ecosysteemdiensten aan te bieden die veel verder gaan dan de 

economische waarde ervan; 

14. is van mening dat de weg naar een duurzame en concurrerende Europese 

aquacultuursector loopt via een onafhankelijke wetenschappelijke beoordeling om de 

draagkracht te bepalen van het milieu, met name voor de kweek in open zee, omdat 

draagkracht de belangrijkste voorwaarde is voor de toewijzing van ruimte en de 

verlening van licenties of vergunningen en voor het garanderen van coherentie met de 

milieuwetgeving;  

15. verwelkomt de voorbeelden van goede samenwerking op basis van convenanten en 

andere overeenkomsten tussen natuurbeschermers en de sector; is verheugd over de 

positieve voorbeelden van bijdragen door aquacultuur aan het behoud van een goede 

waterkwaliteit en goede aquatische ecosysteemdiensten, maar erkent de negatieve 

gevolgen die aquacultuur kan hebben voor het plaatselijke milieu en de waterkwaliteit 

en wil deze verminderen; moedigt verdere innovatie en initiatieven om een duurzame en 

winstgevende sector op lange termijn te verzekeren daarom aan; 

16. is van mening dat het verschijnsel van contaminatie tussen wilde vis en gekweekte vis 

moet worden bestreden, omdat dit een gevaarlijke verarming inhoudt van het genetische 

erfgoed van de zee en een potentiële bedreiging is voor het ecosysteem; 

17. verzoekt de lidstaten kaarten van beschermde soorten en habitats voor aquacultuur te 

ontwikkelen en toe te passen alvorens aquacultuurzones te bepalen, teneinde een 

ecosysteemgerichte benadering van ruimtelijke ordening ten uitvoer te leggen; 

18. verzoekt de lidstaten gestandaardiseerde protocollen op te stellen om gegevens te 

verzamelen over de meetbare milieueffecten, sanitaire en veterinaire omstandigheden en 

voedselveiligheid van aquacultuur, om te waarborgen dat deugdelijk en onafhankelijk 

wetenschappelijk bewijs wordt gebruikt om de productiepraktijken te controleren en te 

beheren; verzoekt de Commissie wetenschappelijke langetermijncontrole in te stellen 

die ook voortgaat na afloop van een specifiek project; onderstreept het belang van 

follow-ups van projecten en studies en van nauwe samenwerking tussen wetenschappers 
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en de aquacultuursector, met inbegrip van vijverkwekers;  

19. is van mening dat onbehoorlijk gebruik van chemicaliën en antibiotica in de aquacultuur 

risico's inhoudt voor ecosystemen in de omgeving van de aquacultuurinstallaties en voor 

de menselijke gezondheid; vestigt de aandacht op de mededeling van de Commissie aan 

de Raad en het Europees Parlement van 29 juni 2017 over een Europees "één 

gezondheid"-actieplan tegen antimicrobiële resistentie (AMR)1; 

20. benadrukt dat in het Europees "één gezondheid"-actieplan tegen antimicrobiële 

resistentie (AMR) wordt geconstateerd dat immunisatie door vaccinatie een 

kosteneffectieve gezondheidsinterventie is in de strijd tegen antimicrobiële resistentie2, 

hetgeen ook geldt voor aquacultuur; 

21. wijst erop dat de relatief hogere kosten van diagnose, antimicrobiële alternatieven en 

vaccinatie in vergelijking met gangbare antibiotica helaas een belemmering vormen 

voor de verhoging van het vaccingebruik en de vaccinatiegraad zoals door het actieplan 

gewenst3; verwelkomt dat de Commissie in het actieplan stimulansen aankondigt om het 

gebruik van diagnostiek, antimicrobiële alternatieven en vaccins te bevorderen4; 

22. benadrukt het belang van de uitvoering van Verordening (EU) nr. 1143/2014 inzake de 

preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse 

soorten (IUS) om zowel de aquacultuursector als inheemse soorten en ecosystemen te 

beschermen; 

23. verzoekt de Commissie in samenwerking met de lidstaten een informatiecampagne in de 

hele EU te starten voor consumenten en bedrijven over aquacultuur in het algemeen en 

in het bijzonder de verschillen tussen de strenge, allesomvattende normen op de 

Europese markt en de normen die gelden voor ingevoerde producten in derde landen, 

met bijzondere nadruk op de problemen voor de voedselveiligheid en de 

volksgezondheid die worden veroorzaakt door de insleep van bijzonder resistente 

micro-organismen (BRMO) en antimicrobiële resistentie (AMR) in de Unie; 

24. dringt er bij de Commissie op aan ervoor te zorgen dat bij de beoordelingen van de 

nieuwe stroomgebiedbeheerplannen rekening wordt gehouden met de specifieke 

behoeften op het gebied van debiet en nutriënten van de aquacultuurinstallaties die 

gelegen zijn aan rivieren en in het bijzonder, gezien de kwetsbaarheid ervan, van 

installaties die gelegen zijn in overgangswateren; 

25. onderstreept het belang van de steun die het Europees Visserijfonds ter beschikking stelt 

om te zorgen voor een duurzaam gebruik van de visbestanden en om bescherming van 

het milieu en instandhouding van aquatische hulpbronnen te bevorderen; 

26. is van mening dat investeringen nodig zijn om het potentieel van de aquacultuursector te 

benutten en de duurzaamheid ervan te waarborgen, voor de bescherming van het milieu 

                                                 
1 Europese Commissie, Een Europees "één gezondheid"-actieplan tegen antimicrobiële resistentie (AMR), 29 
juni 2017, COM(2017)0339. 
2 Ibidem, blz. 10. 
3 Ibidem, blz. 15. 
4 Ibidem, blz. 12. 
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en de levering van publieke goederen, en dringt daarom aan op een verhoging van de 

financiering voor projecten op het gebied van onderzoek, innovatie en 

kwaliteitsgerichte, duurzame productie; verzoekt de Commissie en de lidstaten de 

bureaucratische lasten voor de aquacultuursector, met inbegrip van vijverkwekers, 

verder te vereenvoudigen en te verminderen; 

27. is van mening dat de Commissie en lidstaten concrete prikkels en acties, met inbegrip 

van een verbeterde uitvoering of, indien nodig, wijziging van Richtlijn 2006/88/EG, 

moeten ontwikkelen om het vaccingebruik in de aquacultuur te verhogen en zodoende 

ziekten en antibioticaresistentie bij waterdieren kosteneffectief te voorkomen, bestrijden 

en uit te roeien, en de overleving, groei en productie-efficiëntie van waterdieren te 

maximaliseren; 

28. verzoekt de Commissie en lidstaten te investeren in onderzoek, studies en 

proefprojecten voor innoverende, toekomstgerichte, ecologisch verantwoorde 

aquacultuurpraktijken, waaronder geïntegreerde multitrofe aquacultuursystemen, 

aquaponica, en recirculatie-aquacultuursystemen, die de impact van 

aquacultuurbedrijven op habitats, wildedierenpopulaties en de waterkwaliteit 

verminderen, en zo bijdragen tot een ecosysteemgerichte benadering; 

29. verzoekt de Commissie een onderscheid te maken tussen industriële aquacultuur en 

kleinschalige familiebedrijven bij de aanbesteding van subsidies en projecten, gezien de 

verschillende uitgangsposities, ontwikkelingskansen en doelstellingen; 

30. betreurt dat meer dan de helft van alle in de EU geconsumeerde aquacultuurproducten 

ingevoerd is; erkent de positieve effecten die aquacultuur kan hebben op lokale 

economieën in de EU door meer lokale voedselproductie en -consumptie te 

ondersteunen; 

31. neemt met voldoening kennis van nieuwe initiatieven met aquacultuur op het land, met 

name in EU-gebieden met omsloten wateren; 

32. erkent dat aquacultuurinstallaties aanzienlijke verstoringen kunnen veroorzaken van 

habitats, met inbegrip van die van zeevogels; pleit voor verplichte kartering van 

ruimtelijke gevoeligheid en strategische milieueffectbeoordelingen voor alle regionale 

en nationale aquacultuurplannen om mogelijke zones voor aquacultuur te identificeren 

die niet in strijd zijn met de EU-milieuwetgeving; 

33. erkent het potentieel van aquacultuur in stedelijke gebieden, met name met betrekking 

tot aquaponica; 

34. merkt op dat door de herschikking van de verordening gegevensverzameling alle 

mariene viskwekerijen verplicht zijn gegevens te verzamelen, terwijl 

zoetwaterbedrijven dit kunnen doen op vrijwillige basis; pleit voor de standaardisatie 

van de desbetreffende protocollen. 
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