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Betreft:

Regels inzake dierenwelzijn in de aquacultuur

In november publiceerde de Commissie een studie en een verslag over het welzijn van vissen
wanneer deze levend worden vervoerd, waarin de aandacht werd gevestigd op zowel de
tekortkomingen van de huidige werkwijze als op de uiteenlopende nationale maatregelen op dit
gebied.
Geconcludeerd werd dat de normen in Europa niet naar behoren worden gehandhaafd en tevens is
door het Parlement en de Raad gepleit voor intensivering van de inspanningen, maar de Commissie
heeft desondanks nog geen voorstellen voor verbetering ingediend.
Bovendien is door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) benadrukt dat vissen gevoel
hebben en komt het welzijn van vissen veelvuldig aan de orde in de gedragscode van de Federatie
van Europese Aquacultuurproducenten. Het welzijn van vissen wordt steeds meer erkend als het
kader voor het beheer van de gezondheid van dieren, de productiviteit van kwekerijen en de perceptie
van de consument.
Hoe rechtvaardigt de Commissie dat zij de berichten van het Parlement, de Raad en de sector over de
gebreken met betrekking tot het welzijn van vissen negeert?
Gezien het feit dat er op het niveau van de lidstaten voorbeelden zijn van doeltreffende regels met
betrekking tot bedwelmen vóór het slachten, dat de transportnormen in sommige gevallen alleen niet
worden nageleefd omdat er geen noodplanning is gemaakt, dat adequate huisvesting een voorwaarde
is voor gezonde vissen en dat alle partijen de waarde erkennen van een verbeterde opleiding, kan de
Commissie zich ertoe verplichten wettelijke voorschriften in te voeren inzake dierenwelzijn in de
aquacultuur, om te zorgen voor een harmonisatie van de beste praktijken in de hele Europese Unie?
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