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Rybołówstwo przemysłowe
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie rybołówstwa 
przemysłowego oraz produkcji mączki rybnej i oleju rybnego (2004/2262(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając zakaz żywienia przeżuwaczy mączką rybną nałożony przez Komisję w 
2001 r., środek zapobiegawczy wprowadzony decyzją Rady 2000/766/WE z dnia 4 
grudnia 2000 r. dotyczący niektórych środków ochronnych w odniesieniu do 
pasażowalnych encefalopatii gąbczastych oraz do stosowania białek zwierzęcych w 
żywieniu zwierząt1, skonsolidowany następnie rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
1234/2003 z dnia 10 lipca 2003 r.2 zmieniającym załączniki I, IV i XI do rozporządzenia 
(WE) nr 999/2001 w odniesieniu do pasażowalnych encefalopatii gąbczastych, 
ustanawiający warunki zezwalania przez Państwa Członkowskie na żywienie mączką 
rybną zwierząt innych niż przeżuwacze (Załącznik IV do zmienionego rozporządzenia 
(WE) nr 999/2001),

– uwzględniając dokument roboczy Dyrekcji Generalnej ds. Badań Parlamentu 
Europejskiego z 2004 r., zatytułowany „Mączka rybna i przemysł związany z olejem 
rybnym - ich rola we Wspólnej Polityce Rybołówstwa”,

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady
ustanawiające przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych 
pasażowalnych encefalopatii gąbczastych3, zmienionego w szczególności 
rozporządzeniem (WE) nr 1923/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r4 oraz rozporządzenie
Komisji (WE) nr1292/2005 z dnia 5 sierpnia 2005 r. zmieniające załącznik IV do 
rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie żywienia 
zwierząt5, przyjęty przez Komisję w następstwie opracowania zatwierdzonej metody 
(patrz dyrektywa Komisji 2003/126/WE z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie analitycznej 
metody określania składników pochodzenia zwierzęcego do celów urzędowej kontroli 
pasz6) pozwalającej na wykrywanie mięsa i mączki kostnej ssaków w paszy nawet w 
przypadku obecności w niej mączki rybnej, uznający, że zakaz żywienia przeżuwaczy 
mączką rybną nie jest już dłużej uzasadniony i że zakaz ten winien być uchylony, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 28 października 2004 r., w sprawie projektu wyżej 
wymienionego rozporządzenia Komisji7, wzywającego Komisję do wycofania tego 
projektu i stwierdzającego, że żywienie przeżuwaczy mączką rybną jest nie do 
pogodzenia z obowiązkiem Wspólnoty polegającym na ochronie zdrowia jej obywateli,
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– uwzględniając najwyższe dopuszczalne poziomy substancji niepożądanych w paszach 
określone w dyrektywie 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 maja 
2002 r. w sprawie niepożądanych substancji w paszach1, zmienionej dyrektywą Komisji 
2003/57/WE z dnia 17 czerwca 2003 r.2 w celu objęcia nią dioksyn oraz ponownie 
zmienionej dyrektywą Komisji 2003/100/WE z dnia 31 października 2003 r.3,

– uwzględniając komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie 
usprawnienia kontroli rybołówstwa przemysłowego w UE (COM(2004)0167), który ma 
na celu ustanowienie przejrzystej i skutecznej kontroli wyładunków przemysłowych na 
terenie całej Wspólnoty,

- uwzględniając swoje stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu w dniu 17 maja 2006 r. w 
sprawie przepisów dotyczących zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych 
pasażowalnych encefalopatii gąbczastych 4,

- uwzględniając odpowiedzi na pytania Parlamentu Europejskiego z dnia 26 października 
2005 r. przedstawione przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A6-0155/2005),

A. mając na uwadze, że stabilność przemysłu związanego z produkcją mączki rybnej i oleju 
rybnego wymaga spójnego podejścia do pojawiających się czasem kwestii dotyczących 
etyki, stabilności, toksyn, metali ciężkich i zanieczyszczeń,

B. mając na uwadze, że nie istnieje dowód naukowy na to, że BSE i TSE mogą być 
przenoszone poprzez użycie produktów rybnych w paszach; mając na uwadze, że ścisłe 
kontrole urzędowe wraz ze znaczącymi inwestycjami przemysłu zapewniają
zabezpieczenie łańcucha produkcji żywności przed skażeniem dioksynami oraz 
dioksynopodobnymi PCB,

C. mając na uwadze, że z powodu ulepszonych metod stosowanych przy urzędowych
badaniach nie występuje ryzyko pomylenia mięsa ssaków i mączki kostnej z mączką 
rybną,

D. mając na uwadze, że mączka rybna jest bogata w podstawowe aminokwasy, a olej rybny i 
mączka rybna zawierają duże ilości kwasów tłuszczowych przyczyniających się do 
dobrego stanu zdrowia zarówno ludzi, jak i zwierząt,

E. mając na uwadze, że jakkolwiek istnieją różne opinie na temat skutków rybołówstwa 
przemysłowego i nie należy polegać na pojedynczych źródłach informacji, to jednak
wyniki badań ICES z 2004 r. wskazują, że wpływ rybołówstwa przemysłowego na 
ekosystemy morskie jest relatywnie mały w porównaniu z wpływem połowów na 
spożycie przez człowieka,
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F. mając na uwadze, że należy jednak kontynuować badania nad wpływem rybołówstwa 
przemysłowego na ekosystemy morskie i środowisko w ogólności,

G. mając na uwadze, że wszystkie kraje i regiony zaopatrujące UE w mączkę rybną 
wspierają i wdrażają wytyczne techniczne FAO dotyczące odpowiedzialnego 
rybołówstwa,

H. mając na uwadze, że dokument roboczy Dyrekcji Generalnej ds. Badań stwierdza, że
większość z docelowych gatunków w wodach UE, co do których istnieją dane, należy 
postrzegać jako znajdujące się w obrębie bezpiecznych limitów biologicznych,

I. mając na uwadze, że przemysł związany z mączką rybną i olejem rybnym ma znaczenie 
globalne, zatrudniając w Europie około 2 222 osób bezpośrednio i 30 000 pośrednio oraz 
przeszło 100 000 osób w Peru, będącym największym producentem i eksporterem mączki 
rybnej,

J. mając na uwadze, że mączka rybna i olej rybny mają kluczowe znaczenie jako 
podstawowa karma dla ryb hodowlanych w stale rosnącym sektorze akwakultury w UE,

1. uznaje, że Komisja stosuje obecnie zasadę ustanowienia całkowitych dopuszczalnych 
połowów (TAC) i limitów zgodnie z określonymi kryteriami naukowymi i uważa 
wykorzystanie złowionych już ryb za kwestię ekonomiczną, a nie kwestię ochrony 
zasobów;

2. z zadowoleniem przyjmuje wyżej wymieniony komunikat Komisji w sprawie 
usprawnienia kontroli rybołówstwa przemysłowego w obrębie UE,

3. podkreśla, że dalsze prace badawcze nad skutkami rybołówstwa przemysłowego oraz 
jego wpływu na inne rodzaje rybołówstwa, jak również ogólnie na środowisko morskie
są niezbędne w celu utrzymania wszelkich działań związanych z rybołówstwem na 
zrównoważonym poziomie oraz nagradzania rybaków stosujących techniki najbardziej 
przyjazne środowisku;

4. zwraca się do Komisji o intensyfikację badań naukowych błękitka, tak aby w bliskiej 
przyszłości ulepszyć doradztwo i gospodarowanie;

5. podkreśla problem odrzutów z połowów morskich, zważywszy, że odrzuty z europejskich 
połowów szacuje się na około 1 milion ton rocznie;

6. wzywa Komisję do przeprowadzenia badań lub projektów pilotażowych w celu zbadania 
obecnego stanu odrzutów oraz możliwości ich wykorzystania przez sektor rybołówstwa 
przemysłowego, tak aby w żadnym wypadku nie mogło dojść do nadmiernego 
zarybienia;

7. proponuje, aby Komisja w ścisłej współpracy z Komisją Rybołówstwa Parlamentu 
Europejskiego zbadała wykorzystanie ryb, które musiały zostać odrzucone, przez 
przemysł związany z produkcją mączki rybnej i oleju rybnego z uwagi na szybko 
powiększający się sektor akwakultury w UE;

8. podkreśla, że obowiązujące w UE kontrole zapewniają ograniczenie obecności substancji 
niepożądanych i zanieczyszczeń w paszach oraz że poziom zawartości tych substancji w 



mączce rybnej i oleju rybnym kształtuje się znacznie poniżej wartości maksymalnych; z 
zadowoleniem przyjmuje zainwestowanie 25 milionów EUR przez przemysł związany z 
produkcją mączki rybnej i oleju rybnego w Danii i Wielkiej Brytanii w celu eliminacji 
dioksyn i dioksynopodobnych PCB oraz zapewnienia bezpiecznych i zdrowych
produktów; wzywa Komisję i państwa członkowskie do dokładnego monitorowania 
istniejących kontroli;

9. z zadowoleniem zauważa, że przemysł dokonał tych inwestycji dobrowolnie pomimo 
tego, że zasada UE „zanieczyszczający płaci” w tym przypadku nie ma zastosowania;

10. podkreśla potrzebę stosowania przez przemysł zasady ALARA (tj. najniższego rozsądnie 
osiągalnego poziomu) zawsze w odniesieniu do dioksyn i dioksynopodobnych PCB;

11. wzywa do przeprowadzenia badań naukowych zmierzających do określenia 
dopuszczalnych wartości granicznych dla dioksyn w mączce rybnej używanej do 
żywienia świń i drobiu;

12. podkreśla, że nie istnieje żaden dowód naukowy uzasadniający całkowity zakaz
stosowania mączki rybnej jako paszy z powodu możliwości przenoszenia przez nią BSE 
lub innych TSE; 

13. zauważa, że rozporządzenie (WE) nr 1923/2006 zabrania żywienia przeżuwaczy białkiem 
pochodzenia zwierzęcego, lecz umożliwia Komisji udzielenia odstępstw w odniesieniu 
żywienia młodych przeżuwaczy karmą rybną, pod warunkiem oparcia tego rodzaju 
odstępstwa na naukowej ocenie potrzeb żywieniowych młodych przeżuwaczy oraz 
przeprowadzenia oceny aspektów kontroli;

14. przypomina swoje powyższe stanowisko z dnia 17 maja 2006 r., które przewiduje, w 
związku z art. 7, tego rozporządzenia odstępstwo zezwalające, w niektórych 
przypadkach, na żywienie młodych przeżuwaczy białkami pochodzenia rybnego;

15. wzywa Komisję i Radę do zniesienia zakazu żywienia przeżuwaczy mączką rybną i 
olejem rybnym,

16. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji.
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