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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

W kwietniu 2013 r. Komisja Europejska opublikowała strategiczne wytyczne dotyczące 

zrównoważonego rozwoju akwakultury w UE1, które zawierają wstępny projekt wieloletnich 

planów krajowych. W maju 2016 r. Komisja opublikowała podsumowanie 27 wieloletnich 

krajowych planów strategicznych dla akwakultury, zawierające analizę głównych celów i 

wyzwań sektora akwakultury wskazanych przez 27 państw członkowskich w swoich planach 

w ogólnym kontekście zreformowanej wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb). 

Udział UE w ilości ryb hodowanych na całym świecie wynosi mniej niż 2 %, jest ona jednak 

światowym liderem pod względem jakości i zrównoważoności. Sprawozdawca jest zdania, że 

UE może i powinna pozostać światowym liderem pod tym względem, lecz należy zwiększyć 

produkcję w celu pokrycia większej części zapotrzebowania UE na ryby. Obecnie 

zapotrzebowanie UE na ryby jest zaspokajane tylko w niewielkiej części przez akwakulturę UE 

(10 %), natomiast pozostała część pochodzi z połowów UE (30 %) oraz z importu z państw 

trzecich (60 %). Sprawozdawca uważa, że możliwy jest rozwój akwakultury w UE bez 

obniżania standardów oraz przy zachowaniu jakości i zrównoważoności. Aby wykorzystać 

ogromny potencjał sektora akwakultury, należy uprościć skomplikowane procedury 

administracyjne, na przykład związane z zezwoleniami, pozwoleniami i analizami 

środowiskowymi (tj. analizami oddziaływania na środowisko lub badaniami monitorującymi), 

oraz podporządkować je konieczności zagwarantowania pewności sprzyjającej inwestycjom w 

tym sektorze i stworzenia dla rynku UE możliwości zwiększenia konkurencyjności. Inwestycje 

w badania naukowe, zasoby ludzkie, nowe gospodarstwa bądź też inwestycje w innych 

obszarach sektora akwakultury pozwoliłyby UE zachować wpływ na standardy produkcji i 

jednocześnie zapobiec utracie rynku na rzecz państw trzecich o niższych standardach. Ponadto, 

ponieważ sektor ten składa się prawie w całości z mikroprzedsiębiorstw, pozwoliłoby to 

zagwarantować zatrudnienie i zwiększyć liczbę miejsc pracy. 

Dlatego też sprawozdawca jest zdania, że UE musi już teraz wykorzystać szansę na rozwój 

swojego potencjału w tym obszarze jako wzór do naśladowania nie tylko pod względem jakości 

i zrównoważoności, ale również w odniesieniu do środowiska i bezpieczeństwa żywności. 

                                                 
1 COM(2013)0229. 
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WSKAZÓWKI 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 

uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. podkreśla zobowiązania prawne podjęte przez UE w celu zapewnienia ochrony 

przyrody, m.in. na podstawie dyrektywy ptasiej, dyrektywy siedliskowej i dyrektywy 

ramowej w sprawie strategii morskiej; 

2. uważa, że UE musi zwiększyć produkcję w sektorze akwakultury, a także utrzymać i 

wzmocnić istniejące miejsca pracy i struktury, uwzględniając przy tym aspekty jakości, 

zrównoważoności, bezpieczeństwa żywności, zdrowia zwierząt i ludzi, ochrony 

środowiska i presji na naturalne łowiska; uważa ponadto, że UE powinna być 

światowym wzorem do naśladowania w tym względzie; zwraca uwagę, że sektor 

akwakultury w Europie (hodowla ryb, skorupiaków i roślin wodnych) wytwarza niemal 

20 % produktów rybnych i obecnie zatrudnia bezpośrednio ok. 85 tys. osób; 

3. uważa, że konieczne są bardziej zdecydowane działania, aby uczynić akwakulturę 

sektorem wydajniejszym, bardziej opłacalnym ekonomicznie, odpowiedzialnym 

społecznie i przyjaznym dla środowiska, który zaspokaja większość europejskiego 

zapotrzebowania na ryby i zmniejsza zależność Europy od importu; 

4. podkreśla, że europejska akwakultura nie może prowadzić do dalszego przełowienia i 

że należy ustanowić odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia, by wzrost w 

sektorze akwakultury nie zagroził celom wspólnej polityki rybołówstwa dotyczącym 

maksymalnego podtrzymywalnego połowu; 

5. docenia społeczne i gospodarcze znaczenie akwakultury dla społeczności nadbrzeżnych 

i wysp; 

6. zwraca uwagę, że spożycie ryb na świecie wzrosło o jedną trzecią w ciągu ostatnich 20 

lat, a wzrost liczby ludności spowoduje presję, by prowadzić jeszcze więcej połowów; 

7. zwraca uwagę, że akwakultura może zaspokoić wzrost zapotrzebowania na ryby tylko 

pod warunkiem, że nie będzie polegać na pozyskiwaniu większych zasobów ryb z 

oceanów, niż sama wytwarza; 

8. wzywa Komisję do wprowadzenia zabezpieczeń w celu zagwarantowania, by zarówno 

pasze pozyskiwane z ryb, jak i pasze, które nie są pozyskiwane z ryb, pochodziły ze 

zrównoważonych źródeł; 

9. podkreśla znaczenie wytycznych dotyczących lokalizacji nowych miejsc 

przeznaczonych na akwakulturę; zwraca uwagę na znaczenie planowania 

przestrzennego obszarów morskich, w którym należy wziąć pod uwagę potrzeby 

związane z różnymi sposobami wykorzystania tych obszarów, takimi jak energetyka, 

transport morski, rybołówstwo i akwakultura, turystyka, rekreacja oraz ochrona, 

zabezpieczenie i poprawa stanu przyrody i środowiska, przy czym należy podjąć 

wysiłki, aby pogodzić działalność w każdym z tych obszarów z działaniami w 

pozostałych obszarach; 
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10. ponownie stwierdza, że zmniejszenie ilości składników odżywczych jest warunkiem 

wstępnym akwakultury; podkreśla znaczenie współpracy między naukowcami, 

sektorem akwakultury, producentami pasz, podmiotami zarządzającymi ochroną 

środowiska i organizacjami ds. środowiska; 

11. jest przekonany, że wykorzystanie różnych międzynarodowych doświadczeń 

racjonalnie prowadzonych gospodarstw akwakultury włączonych w lokalny obieg 

gospodarczy oraz promowanie najlepszych europejskich praktyk w zakresie ochrony 

środowiska, w szczególności w dziedzinie zrównoważonego gospodarowania 

odpadami, poszanowania i wykorzystania lokalnej różnorodności biologicznej oraz 

wybranych zrównoważonych zwyczajów żywieniowych, zaowocuje wzmocnieniem 

sektora akwakultury i pomoże wszystkim państwom członkowskim zwiększyć 

zrównoważoną produkcję w sektorze akwakultury; zauważa, że przykłady najlepszych 

praktyk w innych regionach zostały opracowane w innych warunkach politycznych i 

geograficznych, które niekoniecznie są porównywalne z warunkami w poszczególnych 

państwach członkowskich; 

12. podkreśla, że akwakultura słodkowodna wciąż stanowi niedostatecznie zbadane źródło 

możliwości zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego i rozwoju obszarów 

wiejskich; 

13. podkreśla, że akwakultura słodkowodna odgrywa nie tylko ważną rolę społeczną, 

ponieważ oferuje zatrudnienie na obszarach wiejskich w najbiedniejszych regionach, ale 

także rolę środowiskową, utrzymując cenne tereny podmokłe i zapewniając szeroki 

zakres usług ekosystemowych, które wykraczają daleko poza jej wartość gospodarczą; 

14. uważa, że sposobem na zapewnienie zrównoważonego i konkurencyjnego 

europejskiego sektora akwakultury jest określenie za pomocą niezależnej oceny 

naukowej zdolności regeneracyjnych środowiska naturalnego, w szczególności w 

otwartej akwakulturze morskiej, co jest głównym warunkiem wstępnym przydziału 

przestrzeni i wydawania zezwoleń lub pozwoleń oraz zapewnienia spójności z 

prawodawstwem w dziedzinie środowiska;  

15. przyjmuje z zadowoleniem przykłady dobrej współpracy opartej na dobrowolnych 

porozumieniach i innych umowach między działaczami na rzecz ochrony przyrody a 

sektorem akwakultury; z zadowoleniem przyjmuje pozytywne przykłady wkładu 

akwakultury w utrzymanie dobrej jakości wody i usług ekosystemów wodnych, przy 

jednoczesnym zarówno uznaniu negatywnego wpływu, jaki akwakultura może mieć na 

środowisko lokalne i jakość wody, jak i dążeniu do jego ograniczenia; dlatego zachęca 

do dalszych innowacji i inicjatyw, aby zapewnić długoterminową zrównoważoność i 

rentowność sektora; 

16. uważa, że należy przeciwdziałać zjawisku krzyżowania się ryb hodowlanych z rybami 

dziko żyjącymi, które prowadzi do niebezpiecznego zubożenia morskiego dziedzictwa 

genetycznego i stanowi potencjalne zagrożenie dla ekosystemu; 

17. wzywa państwa członkowskie do opracowania map gatunków i siedlisk chronionych 

oraz do zastosowania ich do akwakultury przed wytyczeniem stref akwakultury w celu 

wdrożenia podejścia ekosystemowego do planowania przestrzennego; 
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18. wzywa państwa członkowskie do ustanowienia znormalizowanych protokołów w celu 

gromadzenia danych dotyczących wymiernych skutków dla środowiska, warunków 

sanitarnych i weterynaryjnych oraz bezpieczeństwa żywności w odniesieniu do 

akwakultury, tak aby zapewnić korzystanie z rzetelnych i niezależnych dowodów 

naukowych przy monitorowaniu praktyk produkcyjnych i zarządzaniu nimi; apeluje do 

Komisji o ustanowienie długoterminowego monitorowania naukowego wykraczającego 

również poza okres realizacji konkretnego projektu; podkreśla znaczenie kontynuacji 

projektów i badań oraz ścisłej współpracy naukowców z sektorem akwakultury, w tym 

z hodowcami prowadzącymi hodowlę w stawach; 

19. uważa, że nieprawidłowe stosowanie produktów chemicznych i antybiotyków w 

akwakulturze stwarza zagrożenie dla ekosystemów wokół instalacji akwakultury i dla 

zdrowia ludzi; zwraca uwagę na komunikat Komisji skierowany do Rady i Parlamentu 

Europejskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. pt. „Europejski plan działania »Jedno 

zdrowie« na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe”1; 

20. podkreśla, że w europejskim planie działania „Jedno zdrowie” na rzecz zwalczania 

oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe stwierdza się, że immunizacja poprzez 

szczepienia stanowi efektywne kosztowo działanie w zakresie zdrowia publicznego na 

rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe2, która ma zastosowanie 

również do akwakultury; 

21. zauważa, że stosunkowo wysoka cena diagnostyki, szczepień i rozwiązań 

alternatywnych wobec środków przeciwdrobnoustrojowych w porównaniu z 

powszechnie stosowanymi antybiotykami utrudnia niestety zwiększenie poziomu 

szczepień zgodnie z założeniami planu działania3; przyjmuje z zadowoleniem, że w 

planie działania Komisja zapowiada stworzenie zachęt do zwiększenia powszechności 

diagnostyki, alternatyw dla środków przeciwdrobnoustrojowych i szczepień4; 

22. podkreśla znaczenie wdrożenia rozporządzenia (UE) nr 1143/2014 w sprawie działań 

zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania 

inwazyjnych gatunków obcych w celu ochrony zarówno sektora akwakultury, jak i 

rodzimych gatunków i ekosystemów; 

23. wzywa Komisję, aby we współpracy z państwami członkowskimi rozpoczęła 

ogólnounijną kampanię informacyjną dla konsumentów i przedsiębiorstw na temat 

akwakultury w ogóle, a w szczególności na temat różnic między rygorystycznymi i 

kompleksowymi standardami stosowanymi na rynku UE a standardami mającymi 

zastosowanie do produktów importowanych z państw trzecich, ze szczególnym 

naciskiem na problemy związane z bezpieczeństwem żywności i ze zdrowiem 

publicznym spowodowane wprowadzaniem do Unii szczególnie odpornych 

mikroorganizmów i opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe; 

24. wzywa Komisję, aby w ocenach nowych planów gospodarowania wodami w dorzeczu 

                                                 
1 Komisja Europejska, Europejski plan działania „Jedno zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe, 29 czerwca 2017 r., COM(2017)0339. 
2 Tamże, s. 10. 
3 Tamże, s. 15. 
4 Tamże, s. 12. 
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uwzględniała szczególne potrzeby w odniesieniu do przepływów wody i składników 

pokarmowych występujące w przypadku obiektów hodowli w ramach akwakultury 

zlokalizowanych wzdłuż rzek, a w szczególności – ze względu na ich podatność na 

zagrożenia – obiektów znajdujących się na wodach przejściowych; 

25. podkreśla znaczenie wsparcia dostępnego z Europejskiego Funduszu Rybackiego dla 

zapewnienia zrównoważonego wykorzystywania zasobów rybnych oraz promowania 

ochrony środowiska i zachowania zasobów wodnych; 

26. uważa, że w celu wykorzystania potencjału i zagwarantowania zrównoważonego 

charakteru sektora akwakultury, ochrony środowiska i zapewniania dóbr publicznych 

niezbędne są inwestycje, i w związku z tym wzywa do zwiększenia finansowania badań 

naukowych, innowacji i projektów zrównoważonej produkcji nastawionej na jakość; 

wzywa Komisję i państwa członkowskie do dalszego uproszczenia procedur i 

zmniejszenia obciążeń biurokratycznych dla sektora akwakultury, w tym dla hodowców 

prowadzących hodowlę w stawach; 

27. uważa, że Komisja i państwa członkowskie powinny opracować praktyczne zachęty i 

środki, w tym poprawić wdrażanie dyrektywy 2006/88/WE lub, w razie potrzeby, 

wprowadzić w niej zmiany, aby zwiększyć stosowanie szczepionek w akwakulturze, a 

tym samym w sposób efektywny kosztowo objąć profilaktyką, kontrolować i zwalczać 

choroby i odporność na antybiotyki u zwierząt wodnych oraz maksymalizować 

przeżywalność, wzrost i wydajność produkcji zwierząt wodnych; 

28. wzywa Komisję i państwa członkowskie do inwestowania w badania naukowe, analizy i 

projekty pilotażowe dotyczące innowacyjnych, zorientowanych na przyszłość i 

przyjaznych dla środowiska praktyk w sektorze akwakultury, w tym w systemy 

zintegrowanej akwakultury multitroficznej (IMTA), akwaponikę i systemy akwakultury 

wykorzystujące technologię recyrkulacji wody (RAS), które zmniejszają oddziaływanie 

gospodarstw akwakultury na siedliska, populacje dzikich zwierząt i jakość wody, tym 

samym wnosząc wkład w podejście ekosystemowe; 

29. wzywa Komisję do dokonania rozróżnienia między akwakulturą przemysłową a małymi 

przedsiębiorstwami rodzinnymi w zaproszeniach do składania wniosków o dotacje i 

udział w projektach z uwagi na różnice między tymi dwoma rodzajami działalności, 

jeśli chodzi o pozycję wyjściową, możliwości rozwoju i cele; 

30. ubolewa, że ponad połowa wszystkich produktów akwakultury spożywanych w UE 

pochodzi z importu; przyznaje, że akwakultura może mieć pozytywny wpływ na 

lokalne gospodarki w UE przez wspieranie w większym stopniu lokalnej produkcji i 

konsumpcji żywności; 

31. odnotowuje z zadowoleniem nowe inicjatywy związane z akwakulturą prowadzoną na 

lądzie, szczególnie na obszarach UE, na których znajdują się wody zamknięte; 

32. przyznaje, że obiekty hodowli w ramach akwakultury mogą poważnie naruszać 

siedliska, w tym ptaków morskich; wzywa do wprowadzenia obowiązkowego 

określania wrażliwości przestrzennej i strategicznych ocen oddziaływania na 

środowisko w przypadku wszystkich regionalnych i krajowych planów akwakultury w 

celu określenia potencjalnych stref akwakultury, które nie pozostają w sprzeczności z 
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prawodawstwem UE w zakresie ochrony środowiska; 

33. docenia potencjał akwakultury na obszarach miejskich, zwłaszcza w odniesieniu do 

akwaponiki; 

34. zwraca uwagę, że po przekształceniu rozporządzenia w sprawie gromadzenia danych 

wszystkie morskie gospodarstwa rybackie są zobowiązane do gromadzenia danych, 

podczas gdy gospodarstwa na wodach słodkich mogą to robić na zasadzie 

dobrowolności; wzywa do standaryzacji protokołów w tym zakresie. 
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Objaśnienie używanych znaków: 

+ : za 

- : przeciw 

0 : wstrzymało się 

 

 


