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In de Europese Green Deal en de “van boer tot bord”-strategie wordt gewezen op het
potentieel van gekweekt zeevoedsel als bron van eiwitten voor levensmiddelen en
diervoeders met een lage koolstofvoetafdruk, waarvoor een belangrijke rol is weggelegd
bij de opbouw van een duurzaam voedselsysteem. De “van boer tot bord”-strategie
bevat ook specifieke streefdoelen voor aquacultuur, met name de vermindering van de
verkoop van antimicrobiële stoffen1 en een aanzienlijke toename van biologische
aquacultuur2.
Aquacultuur creëert banen en kansen voor economische ontwikkeling in de kust- en
plattelandsgemeenschappen van de EU. Deze sector kan ook helpen: de economie
koolstofvrij te maken; klimaatverandering te bestrijden en de gevolgen ervan te
verzachten; vervuiling terug te dringen; een bijdrage te leveren tot een betere
instandhouding van ecosystemen (in overeenstemming met de doelstellingen van de
biodiversiteitsstrategie en het streven om vervuiling tot nul terug te brengen voor een
gifvrij milieu); en gestalte te geven aan een meer circulair beheer van hulpbronnen. Een
strategische langetermijnaanpak voor de duurzame groei van de aquacultuur in de EU is
daarom vandaag de dag relevanter dan ooit. Deze aanpak moet ook de weg bereiden
voor het herstel van de aquacultuursector van de EU in de nasleep van de COVID-19crisis, en de duurzaamheid en veerkracht op langere termijn ervan waarborgen.
In de verordening inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid3 werd reeds opgeroepen
tot een gecoördineerde strategische aanpak van de EU om de groei van de
aquacultuursector in de EU te ondersteunen en tegelijkertijd de economische,
ecologische en sociale duurzaamheid ervan te waarborgen. Ondanks de vooruitgang die
is geboekt dankzij de in de verordening vastgestelde “open coördinatiemethode” en de
EU-financiering heeft de aquacultuursector zijn potentieel in termen van groei en het
voldoen aan de toenemende vraag naar duurzamer zeevoedsel nog lang niet
verwezenlijkt4. De EU importeert meer dan 70 % van het zeevoedsel dat zij
consumeert5. Aquacultuurproducten vertegenwoordigen in hun totaliteit (inclusief
invoer) 25 % van de consumptie van zeevoedsel in de EU, terwijl aquacultuurproducten
uit de EU slechts 10 % van de EU-consumptie uitmaken. De aquacultuur van de EU
vertegenwoordigt minder dan 2 % van de mondiale aquacultuurproductie. Aangezien de
EU-aquacultuurproductie sterk geconcentreerd blijft, zowel wat EU-lidstaten als wat
1

Volgens de “van boer tot bord”-strategie zal de Commissie “maatregelen nemen om de totale verkoop
van antimicrobiële stoffen voor landbouwhuisdieren en in de aquacultuur in de EU tegen 2030 met 50 %
te doen afnemen”.
2
De “van boer tot bord”-strategie bevat de doelstelling dat “tegen 2030 ten minste 25 % van de
landbouwgrond van de EU voor biologische landbouw wordt gebruikt en dat de biologische aquacultuur
aanzienlijk groeit”.
3
Verordening (EU) nr. 1380/2013.
4
Een gedetailleerde analyse van de economische prestaties van de aquacultuursector van de EU door het
Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij (WTECV) kan worden
geraadpleegd op https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/economic.
5
Als we kijken naar de uitvoer van visserij- en aquacultuurproducten uit de EU dan bedroeg het
zelfvoorzieningspercentage voor visserij- en aquacultuurproducten volgens het verslag van 2020 over de
EU-vismarkt van de Waarnemingspost voor de Europese markt voor visserij- en aquacultuurproducten
(Eumofa) in 2018 ongeveer 42 %. Zelfvoorziening wordt gedefinieerd als het vermogen van de EUlidstaten om met hun eigen productie aan de vraag te voldoen, en kan worden berekend als de verhouding
tussen binnenlandse productie en binnenlandse consumptie.
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gekweekte soorten betreft, is er een aanzienlijk potentieel voor diversificatie. In
vergelijking met aquacultuur in andere landen is de aquacultuur in de EU onderworpen
aan enkele van de strengste wettelijke voorschriften op het gebied van kwaliteit,
gezondheid en milieu. Toch kan de aquacultuur in de EU haar milieuprestaties nog
verder verbeteren en zo bijdragen aan de doelstellingen van de Europese Green Deal en
aanverwante strategieën.
In deze mededeling worden de in 2013 aangenomen strategische richtsnoeren van de
Commissie voor de duurzame ontwikkeling van de aquacultuur in de EU geëvalueerd6.
Deze richtsnoeren vormden de belangrijkste pijler van de strategische coördinatie van
het aquacultuurbeleid in de EU. Tegen 2015 hebben de EU-lidstaten op basis van deze
richtsnoeren meerjarige nationale strategische plannen (MNSP’s) voor de aquacultuur
vastgesteld. De uitvoering van deze MNSP’s werd ondersteund door de uitwisseling van
goede praktijken tussen de EU-lidstaten, gefaciliteerd door de Commissie, en
financiering via het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) en
andere EU-fondsen.
De Commissie heeft de EU-lidstaten verzocht een toetsing van hun MNSP’s te
verrichten, rekening houdend met het overleg over de nieuwe richtsnoeren die in deze
mededeling zijn vastgesteld. Het toekomstige Europees Fonds voor maritieme zaken,
visserij en aquacultuur7 (EFMZVA) zal steun blijven verlenen aan de EU-lidstaten om
bij te dragen aan de uitvoering van de strategische visie voor de sector, zoals uitgedrukt
in die MNSP’s en in hun operationele programma’s, waaronder via lokale acties8.

2. DE NIEUWE STRATEGISCHE RICHTSNOEREN
De Europese Green Deal is de nieuwe groeistrategie van de EU en is erop gericht de
economie te stimuleren en banen te scheppen en tegelijkertijd de groene transitie op een
kostenefficiënte manier te versnellen. De strategische richtsnoeren in deze mededeling
hebben tot doel de EU-lidstaten en alle belanghebbenden een gemeenschappelijke visie
te bieden voor de verdere ontwikkeling van de aquacultuur in de EU op een wijze die tot
deze groeistrategie bijdraagt. Deze richtsnoeren zijn met name bedoeld om bij te dragen
tot de opbouw van een aquacultuursector in de EU die: i) concurrerend en veerkrachtig
is; ii) de voorziening van voedzaam en gezond voedsel waarborgt; iii) de EU minder
afhankelijk maakt van de invoer van zeevoedsel; iv) economische kansen en banen
creëert; en v) een mondiale referentie voor duurzaamheid wordt. Tevens moeten zij de
consumenten in de EU helpen weloverwogen keuzen op het gebied van duurzame
aquacultuurproducten te maken en helpen zorgen voor een gelijk speelveld voor
aquacultuurproducten die in de EU op de markt worden gebracht. Deze richtsnoeren
moeten ook als leidraad dienen voor het gebruik van de vele instrumenten en fondsen
6

COM(2013) 229 final van 29.4.2013.
De tekst van het politieke akkoord over het voorstel voor een verordening betreffende het EFMZVA is
te
vinden
op
deze
website:
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/PECH/DV/2021/0222/EMFAF_consolidated_clean_EN.pdf. Deze tekst wordt nog aan een juridische revisie onderworpen en
voor definitieve vaststelling aan de Raad en het Europees Parlement voorgelegd.
8
Overeenkomstig artikel 23 van de EFMZVA-verordening (tekst van het politieke akkoord, zie voetnoot
7) moet steun voor aquacultuur in het kader van het EFMZVA in overeenstemming zijn met de nationale
strategische meerjarenplannen voor de ontwikkeling van de aquacultuur.
7
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die beschikbaar zijn ter ondersteuning van de aquacultuur in de EU, en moeten de
uitvoering van de toepasselijke EU-wetgeving helpen ondersteunen.
Ter verwezenlijking van deze visie moeten de verschillende uitdagingen en kansen voor
de aquacultuursector van de EU worden aangepakt teneinde de volgende onderling
verbonden doelstellingen te verwezenlijken:
(1)
(2)
(3)
(4)

vergroten van de veerkracht en het concurrentievermogen;
participeren in de groene transitie;
zorgen voor maatschappelijk draagvlak en voorlichting van de consument; en
vergroten van kennis en innovatie.

Deze mededeling bevat algemene richtsnoeren voor het aanpakken van die uitdagingen
en kansen. In de bijlage bij deze mededeling worden ook specifieke acties van de
Commissie, de EU-lidstaten en de adviesraad voor aquacultuur voorgesteld om
vooruitgang te boeken op alle relevante gebieden.
Waar nodig zal in deze mededeling worden verwezen naar specifieke uitdagingen en
kansen in de schelpdierteelt9 en de aquacultuur in het binnenland10, vanwege de
specifieke kenmerken daarvan. In het verlengde van de “van boer tot bord”-strategie
werkt de Commissie ook aan een afzonderlijk en specifiek initiatief ter ondersteuning
van de productie, de veilige consumptie en het innovatieve gebruik van algen. Dit
initiatief zal inspelen op de uitdagingen en kansen voor de algenteelt en concrete acties
voorstellen11.
Deze mededeling is opgesteld in nauw overleg met de EU-lidstaten en
belanghebbenden, met name die welke zijn vertegenwoordigd in de adviesraad voor
aquacultuur. Zij houdt ook rekening met de resultaten van een openbare raadpleging12.

9

De productie van schelpdieren in de EU is voornamelijk afhankelijk van weekdieren, namelijk mosselen,
oesters en andere tweekleppige schelpdieren. Het kweken van weekdieren in de EU is meestal een
traditionele, door familiebedrijven bedreven, en arbeidsintensieve aquacultuuractiviteit die volledig in het
lokale landschap is geïntegreerd.
10
Aquacultuur in het binnenland is een bijzonder geschikt instrument voor de productie van duurzaam
voedsel in niet aan zee grenzende regio’s en zorgt ook voor broodnodige banen. Enkele van de
belangrijkste zoetwatersoorten in de EU zijn karper, regenboogforel en opkomende soorten zoals katvis
en snoekbaars. Aarden vijvers blijven de meest gebruikte productiefaciliteit, maar ook “raceways” en
andere stromendwatersystemen, kooien, hokken en tanks worden op grote schaal gebruikt. Sommige
soorten zoetwateraquacultuur (met name vijveraquacultuur) kunnen ecosysteemdiensten leveren als ze
goed worden beheerd, en zijn vaak met cultuur en traditie verbonden. Waterhergebruiksystemen
(recirculerende aquacultuursystemen) worden minder vaak gebruikt vanwege de hoge investeringen die
nodig zijn, maar zullen in de toekomst waarschijnlijk gebruikelijker worden dankzij de duidelijke
voordelen ervan.
11
Volgens de “van boer tot bord”-strategie zal de Commissie “gerichte steun voor de algenindustrie
bieden, aangezien algen in het kader van een duurzaam voedselsysteem en wereldwijde voedselzekerheid
een belangrijke bron van alternatieve eiwitten moeten worden”.
12
Tussen juli en oktober 2020 is een openbare raadpleging gehouden. Deze nieuwe strategische
richtsnoeren houden ook rekening met de resultaten van de tussentijdse evaluatie van de open
coördinatiemethode (zie het werkdocument van de diensten van de Commissie:
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/swd-2020-6_en.pdf),
ervaringen
die
zijn
uitgewisseld in de context van de open coördinatiemethode en de resultaten van door de EU gefinancierde
projecten.
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Daarnaast worden in deze mededeling de standpunten van het Europees Parlement over
de ontwikkeling van de aquacultuur in de EU in aanmerking genomen13.
2.1. Vergroten van de veerkracht en het concurrentievermogen
Er zijn twee belangrijke randvoorwaarden om de aquacultuursector van de EU tot een
veerkrachtige en concurrerende sector te laten uitgroeien: toegang tot ruimte en water;
en een regelgevend en administratief kader dat transparant en efficiënt is. In de
tussentijdse evaluatie van de open coördinatiemethode14 werd geconcludeerd dat,
ondanks de vooruitgang die sommige lidstaten sinds de goedkeuring van de strategische
richtsnoeren van 2013 hebben geboekt, op beide gebieden verdere inspanningen nodig
zijn. Op het gebied van veerkracht vormen twee kwesties een bijzondere uitdaging voor
de aquacultuursector: het beheer van risico’s in verband met de gezondheid van mens en
dier (met name maar niet uitsluitend in de weekdierteelt) en de gevolgen van
klimaatverandering. Met name voor de zoetwateraquacultuur vormen roofdieren en
droogte15 ook een uitdaging in termen van winstgevendheid16. Naast controle en
fraudebestrijding zijn producentenorganisatie en marktordening eveneens belangrijke
instrumenten om de veerkracht en het concurrentievermogen van de aquacultuursector
van de EU te waarborgen. Ten slotte kan de sector ook concurrerender worden gemaakt
door de aquacultuurproductie van de EU verder te diversifiëren en waarde toe te voegen
aan aquacultuurproducten.
2.1.1. Toegang tot ruimte en water
Door de klimaatverandering is water een schaars goed aan het worden. Tussen
verschillende economische activiteiten, waaronder aquacultuur, heerst steeds meer
concurrentie om zowel ruimte als toegang tot water. Daarom is gecoördineerde
ruimtelijke planning, waarbij de relevante belanghebbenden in een vroeg stadium
worden betrokken, van essentieel belang. Deze ruimtelijke planning kan ervoor zorgen
dat ruimte en water over de verschillende activiteiten worden verdeeld, zonder dat de
ecosystemen worden aangetast. De EU-lidstaten hebben al enige vooruitgang geboekt
bij de integratie van aquacultuuractiviteiten in hun maritieme ruimtelijke plannen, in
overeenstemming met de richtlijn maritieme ruimtelijke planning17. Veel van deze
plannen staan echter nog maar op het punt om in werking te treden, en de resultaten
ervan voor de aquacultuur moeten nog grotendeels worden afgewacht. Bovendien is
verdere vooruitgang nodig met betrekking tot andere aspecten van de planning van
ruimte en toegang tot water voor aquacultuuractiviteiten.
Gecoördineerde ruimtelijke planning moet niet alleen betrekking hebben op mariene
aquacultuur, met inbegrip van overgangswateren (brakke wateren), maar ook op
zoetwateraquacultuur en aquacultuur aan land (recirculerende aquacultuursystemen,
13

Resolutie van het Europees Parlement van 12 juni 2018, “Naar een duurzame en concurrerende
Europese aquacultuursector: huidige stand van zaken en toekomstige uitdagingen” (2017/2118(INI)).
14
Zie voetnoot121.
15
Droogte kan een gevaar vormen voor de levensvatbaarheid van zoetwaterkwekerijen, die, in
tegenstelling tot landbouwbedrijven, niet altijd op compensaties voor dit soort situaties rekenen.
16
Voor nadere details over de EU-zoetwateraquacultuur, zie de studie van Eumofa
(https://www.eumofa.eu/documents/20178/442176/Freshwater+aquaculture+in+the+EU.pdf),
en
de
landenprofielen (https://www.eumofa.eu/documents/20178/442176/Country+profiles.pdf).
17

Richtlijn2014/89/EU tot vaststelling van een kader voor maritieme ruimtelijke planning.

4

RAS). Zij moet ook anticiperen op de ontwikkeling van offshore aquacultuur, waar de
natuurlijke omstandigheden dat toelaten18. Bijzondere aandacht moet worden besteed
aan de ontwikkeling van aquacultuur met een geringer milieueffect (zoals het
combineren van bepaalde soorten teelten om emissies van nutriënten en organisch
materiaal in het milieu verder terug te dringen) en aan de integratie van geschikte
aquacultuuractiviteiten (met name die welke ecosysteemdiensten leveren) in
beschermde gebieden zoals Natura 2000-gebieden. Ruimtelijke planning moet altijd
zorgen voor de tenuitvoerlegging van de relevante EU-wetgeving, en speciale gebieden
voor biologische aquacultuur en de productie van weekdieren beschikbaar stellen 19.
Planning moet ook rekening houden met de aanpassing van aquacultuur aan de
klimaatverandering, en met het potentieel van bepaalde soorten aquacultuur om de
impact van de klimaatverandering te verzachten (bijvoorbeeld koolstofafvang of
instandhouding van ecosystemen die bescherming tegen extreme weersomstandigheden
bieden).
Ruimtelijke planning moet berusten op de aanwijzing van gebieden die geschikt zijn
voor aquacultuur door middel van een proces van coördinatie tussen de verschillende
autoriteiten die op verschillende niveaus betrokken zijn. Dit proces moet beginnen met
het in kaart brengen van bestaande en potentiële aquacultuurgebieden op een wijze die
consistent is met de bestaande milieuplanning (met inbegrip van
stroomgebiedbeheerplannen). Een dergelijke kartering moet een proces omvatten om
vast te stellen wat het potentieel is om verlaten aquacultuurvoorzieningen opnieuw in
gebruik te nemen of bestaande industriële voorzieningen om te schakelen naar
aquacultuur. Ook moet worden gestreefd naar het bevorderen van synergieën tussen
verschillende activiteiten en meervoudig ruimtegebruik, zoals het stimuleren van de
ontwikkeling van aquacultuur in combinatie met de ontwikkeling van offshore
windenergie.
De aanwijzing van gebieden die geschikt zijn voor aquacultuur moet gebaseerd zijn op
duidelijke en transparante criteria en instrumenten om nieuwe gebieden te identificeren.
Tot deze instrumenten behoren: i) het evalueren van de effecten op het ecosysteem door
middel van een strategische effectbeoordeling; ii) het vaststellen van
waterkwaliteitseisen (met name voor de teelt van weekdieren); iii) het evalueren van
mogelijke synergieën en conflicten met andere activiteiten; iv) het bepalen van het
“draagkracht” van het gebied20; en v) het bepalen van de noodzakelijke afstand tussen
aquacultuursites en bronnen van verontreiniging. De aanwijzing moet vergezeld gaan
18

Voor de toepassing van deze richtsnoeren wordt onder “offshore-aquacultuur” verstaan aquacultuur “die
zich bevindt > 2 km buiten de kust of buiten zicht vanaf de kust, in waterdiepten van > 50 m, met
golfhoogten van 5 m of meer, getijden, variabele winden en sterke oceaanstromen, op locaties die
blootgesteld zijn (open zee, bijvoorbeeld ≥ 180° open) en waar het nodig is operaties op afstand en
automatische voedering te verrichten, en waar monitoring op afstand van beheersystemen vereist kan zijn
(definitie in de context van de FAO-workshop van 2010 “Expanding mariculture further offshore,
Technical, spatial and governance challenges”).
19
Voor weekdieren is de beschikbaarheid van water van goede kwaliteit van essentieel belang, aangezien
zich in water schadelijke stoffen kunnen accumuleren die de levensvatbaarheid en de sanitaire kwaliteit
van de weekdieren in gevaar kunnen brengen. Er bestaat EU-wetgeving om een goede waterkwaliteit
voor tweekleppige weekdieren te waarborgen.
20
In de aquacultuur wordt onder “draagkracht” verstaan de maximale biomassa van een gekweekte soort
die kan worden ondersteund zonder de maximaal aanvaardbare effecten op het gekweekte bestand en zijn
milieu te overschrijden.
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van de instelling van een passend mechanisme voor: i) het monitoren van en verzamelen
van gegevens over de milieueffecten van aquacultuuractiviteiten; en ii) het monitoren
van de waterkwaliteit (met name voor gebieden die worden gebruikt voor de teelt van
weekdieren).
2.1.2. Regelgevend en administratief kader
De complexiteit van de nationale vergunningsstelsels en het gebrek aan
voorspelbaarheid van de doorlooptijd en de resultaten van vergunningsprocedures
worden door de aquacultuursector in de EU nog steeds als belangrijke belemmeringen
voor groei aangemerkt. Vergunningsprocedures kunnen bijzonder belastend zijn voor
kleine en middelgrote ondernemingen. Uitdagingen liggen zowel in het complexe
regelgevingskader van de sector als in de noodzaak om meerdere autoriteiten bij het
vergunningsproces te betrekken. Bovendien leidt bezorgdheid over het effect van
aquacultuuractiviteiten op het milieu of op andere economische activiteiten vaak tot
beroepsprocedures, die de procedure voor het verkrijgen of verlengen van een
vergunning verder vertragen.
De belangrijkste elementen om deze kwesties aan te pakken en er tegelijkertijd voor te
zorgen dat in vergunningsprocedures naar behoren rekening wordt gehouden met
milieuaspecten, zijn de volgende:
-

Stroomlijnen — en waar mogelijk harmoniseren — van wetgeving en
administratieve richtsnoeren inzake aquacultuur. Idealiter vindt deze
stroomlijning plaats door één enkel stuk nationale wetgeving vast te stellen dat
alle relevante aspecten verenigt. In deze wetgeving moeten duidelijke
procedures en termijnen voor de behandeling van aanvragen voor nieuwe
vergunningen of verlengingen van vergunningen worden vastgesteld.

-

Waar mogelijk één enkele nationale aquacultuurentiteit opzetten die alle
verschillende relevante autoriteiten met bevoegdheden op het gebied van
aquacultuur samenbrengt. Deze entiteit zou ernaar streven de werkzaamheden
van die autoriteiten op het gebied van de planning, vergunningverlening en
monitoring met betrekking tot aquacultuuractiviteiten te vergemakkelijken en te
coördineren. Deze entiteit moet relevante belanghebbenden betrekken om hun
standpunten tijdig te bespreken en samen te voegen. In gevallen waarin de
verantwoordelijkheid voor aquacultuur ook op subnationaal niveau ligt, moet
een nationale structuur met regionale/lokale overheden en entiteiten worden
aangemoedigd.

-

Opzetten van een éénloketsysteem voor aquacultuurvergunningen, dat zowel de
transparantie van het vergunningsproces als de interactie tussen de aanvrager en
de beslisautoriteiten vergemakkelijkt.

-

Aanwijzen van gebieden die geschikt zijn voor aquacultuur overeenkomstig de
in punt 2.1.1 hierboven vermelde beginselen.

-

Voorzien in vergunningverlening op langere termijn, met regelmatige
monitoring en sancties voor niet-naleving (waaronder mogelijk de intrekking
van vergunningen). De vergunningsvoorwaarden moeten een verplichting
6

omvatten om gegevens te monitoren en te rapporteren, met name de gegevens
die krachtens de ter zake relevante nationale en EU-wetgeving vereist zijn.
Vooruitgang van de EU-lidstaten bij het aanpakken van deze aspecten zou ook
tegemoetkomen aan de bezorgdheid van de aquacultuurproducenten van de EU over het
ontbreken van een gelijk speelveld voor aquacultuuractiviteiten in de EU als gevolg van
verschillen tussen de EU-lidstaten wat betreft de lasten voor het verkrijgen van
vergunningen voor nieuwe kwekerijen.
2.1.3. Diergezondheid en volksgezondheid
Ondanks de EU-wetgeving inzake aquatische gezondheid21 en het door de EU
gefinancierde onderzoek op dit gebied blijven besmettelijke ziekten een zeer
aanzienlijke belemmering vormen voor de productiviteit van de aquacultuur22. Deze
ziekten vormen ook een probleem voor het dierenwelzijn. De uitdagingen die op dit
gebied nog moeten worden aangepakt, zijn:
-

het gebrek aan goede kwekerijpraktijken en -technologieën die zijn toegesneden
op elke aquacultuursoort;

-

de noodzaak om ziekten en parasietenplagen beter te voorkomen en zo de
behoefte aan diergeneesmiddelen te verminderen;

-

de noodzaak om het gebruik van geneesmiddelen, met inbegrip van
antimicrobiële stoffen en antiparasitaire stoffen, die het milieu kunnen schaden
of tot antimicrobiële resistentie kunnen bijdragen, te verminderen;

-

lacunes in het onderzoek (onder meer met betrekking tot het microbioom van
vissen, de mogelijke impact van de klimaatverandering op de gezondheid van
vissen, en de impact van stress op het immuunsysteem van vissen);

-

de beperkte beschikbaarheid van specifieke diergeneesmiddelen (waaronder
vaccins) voor gebruik bij waterdieren23;

-

het ontbreken van gedragscodes voor de vroegtijdige opsporing, preventie en
bestrijding van aquatische ziekten die niet in de desbetreffende EU-wetgeving
zijn opgenomen;

-

de noodzaak van consistenter en grondiger onderzoek naar aquatische ziekten in
bepaalde EU-lidstaten en binnen bepaalde sectoren; en

21

De toepasselijke wetgeving inzake diergezondheid omvat: Verordening (EU) 2016/429 betreffende
overdraagbare dierziekten (“diergezondheidswetgeving”), van toepassing met ingang van 21 april 2021;
en het huidige rechtskader voor diergeneesmiddelen en gemedicineerde diervoeders (Richtlijn
2001/82/EG, Verordening (EG) nr. 726/2004 en Richtlijn 90/167/EEG), die zullen worden vervangen
door Verordening (EU) 2019/6 betreffende diergeneesmiddelen en Verordening (EU) 2019/4 betreffende
gemedicineerde diervoeders, die van toepassing zijn met ingang van 28 januari 2022.
22
Dit geldt met name voor de teelt van weekdieren. De afgelopen jaren is een toenemend aantal
sterftegevallen waargenomen die verband houden met pathogene organismen, hetgeen de duurzaamheid
van weekdierkwekerijen ernstig in het gedrang brengt. De teelt van weekdieren wordt ook bedreigd door
schadelijke algenbloei, mariene vervuiling en de impact van de klimaatverandering.
23
De nieuwe Verordening (EU) 2019/6 betreffende diergeneesmiddelen zal ook helpen om de
beschikbaarheid van diergeneesmiddelen voor de aquacultuur te vergroten en stimulansen voor innovatie
bieden.

7

-

het beheer in de weekdierteelt van norovirussen, die niet alleen een gevaar voor
de volksgezondheid kunnen vormen, maar ook de economische
levensvatbaarheid van weekdierkwekerijen in gevaar brengen24.
2.1.4. Aanpassing aan en matiging van klimaatverandering

De aquacultuursector zal zich moeten aanpassen aan de vele verstorende gevolgen van
de klimaatverandering en veerkrachtiger moeten worden. De EU-strategie voor
aanpassing aan de klimaatverandering en de nationale strategieën/plannen bieden
beleidsmakers een kader om ervoor te zorgen dat zij omvattende en efficiënte
maatregelen voor aanpassing aan de klimaatverandering uitvoeren25. Specifieke
sectorale aanpassingsstrategieën moeten specifiek op de aquacultuursector zijn
gericht26. Tegelijkertijd moet elke potentiële negatieve bijdrage van de aquacultuur aan
de klimaatverandering tot een minimum worden beperkt. Het energieverbruik en de
koolstofemissies van productie, vervoer en verwerking moeten zoveel mogelijk worden
beperkt.
Aquacultuur heeft echter ook een groot potentieel om de klimaatverandering te
verzachten. Als in een passend kader wordt voorzien, kunnen bepaalde soorten
aquacultuur, zoals de teelt van zeewier en weekdieren, klimaatmitigatiediensten (zoals
koolstofvastlegging27) of klimaataanpassingsdiensten (zoals op de natuur gebaseerde
kustbescherming) leveren. Andere soorten aquacultuur kunnen, wanneer zij op passende
wijze worden beheerd, bijdragen tot de instandhouding van ecosystemen zoals vijvers
of wetlands. Deze ecosystemen bieden bescherming tegen de gevolgen van de
klimaatverandering, zoals de stijging van de zeespiegel en overstromingen. Dit soort
aquacultuur moet worden bevorderd.
2.1.5. Producentenorganisaties en marktordening
De situatie waarmee de aquacultuursector wordt geconfronteerd als gevolg van de
uitbraak van COVID-19 heeft de waarde van producentenorganisaties (PO’s) voor
collectieve actie, met name voor kleinschalige producenten, aangetoond. PO’s
versterken de onderhandelingspositie ten opzichte van verwerkers en retailers. Zij
maken het ook mogelijk middelen te delen en gebruik te maken van
24

Er zijn nieuwe kennis en innovatieve technieken nodig om ziekten die tweekleppige weekdieren treffen,
zoals het norovirus, te helpen bestrijden.
25
Op 24 februari 2021 is een nieuwe EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering
aangenomen.
26
Door de EU gefinancierde projecten hebben de kennisbasis voor het ontwerp van impactvolle
klimaataanpassingsmaatregelen in verschillende beleidssectoren, waaronder de aquacultuur, versterkt.
Veel van de bevindingen van deze projecten en andere nuttige informatie zijn voor het publiek
beschikbaar op het webplatform Climate-ADAPT. Climate-ADAPT is een “onestopshop” voor
aanpassing aan de klimaatverandering die gezamenlijk door de Commissie en het Europees
Milieuagentschap (EEA) is opgezet. Informatie over de mariene en visserijsector is beschikbaar op
https://climate-adapt.eea.europa.eu/eu-adaptation-policy/sector-policies/marine-and-fisheries
27
De “van boer tot bord”-strategie verwijst naar het nieuwe EU-initiatief inzake koolstoflandbouw in het
kader van het klimaatpact en naar het door de Commissie te ontwikkelen regelgevingskader voor de
certificering van de verwijdering van koolstof. Aquacultuur die koolstofafvangdiensten levert, moet in
overweging worden genomen in deze context om de nodige stimulansen voor de ontwikkeling van dit
soort aquacultuur te bieden. De bevordering van aquacultuur met klimaatmitigatiediensten kan ook
worden overwogen in het kader van de nationaal vastgestelde bijdragen (NDC’s — “nationally
determined contributions”) in het kader van de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering.
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gemeenschappelijke diensten (zoals advies en afzetbevorderingscampagnes) die anders
te duur zouden zijn voor individuele producenten. Daarnaast faciliteren PO’s collectief
beheer en/of zelfreguleringsinitiatieven tussen producenten. Terwijl PO’s producenten
kunnen helpen zich te organiseren, maken brancheorganisaties een betere integratie van
actoren
in
de
waardeketen
mogelijk.
Zij
vergemakkelijken
ook
zelfreguleringsinitiatieven
tussen
producenten,
verwerkers
en
retailers.
Brancheorganisaties helpen ook bij de implementatie en controle van
etiketteringsvoorschriften.
Ondanks de steun die via het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij
(EFMZV) beschikbaar is voor erkende PO’s en brancheorganisaties (met name de steun
voor hun productie- en afzetprogramma’s28), is slechts een beperkt aantal PO’s
opgericht29. De oprichting van PO’s zou bijzonder nuttig zijn om de
onderhandelingspositie
van
aquacultuurproducenten
van
weekdieren
en
zoetwatersoorten in de voedselvoorzieningsketen te versterken. Deze producenten zijn
doorgaans kleinere bedrijven die hun product in zijn geheel verkopen en niet van
verticale integratie met verwerkers en retailers profiteren.
Aquacultuurproducenten hebben hun bezorgdheid geuit over de moeilijkheden, met
name voor kleinschalige producenten, om een PO op te richten en te laten erkennen op
grond van Verordening (EU) nr. 1379/2013 houdende een gemeenschappelijke
marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten (GMO-verordening).
Deze moeilijkheden zijn vooral te wijten aan de vereiste financiële middelen en de
administratieve belemmeringen. Om de erkenning van PO’s en andere
beroepsorganisaties te vergemakkelijken, en hun regels uit te breiden tot niet-leden,
heeft de Commissie niet-bindende richtsnoeren opgesteld30. De Commissie ondersteunt
de sector ook voortdurend door methodologische ondersteuning en deelname aan en
uitwisselingen in technische vergaderingen.
2.1.6. Controle
Een ander belangrijk aspect om de duurzaamheid en winstgevendheid van de
aquacultuur van de EU te waarborgen, is adequate controle door elke lidstaat van
aquacultuurproducten in de hele voorzieningsketen (van de vangst/oogst tot de
detailverkoop, met inbegrip van vervoer) overeenkomstig de EU-verordening inzake
visserijcontrole31. Traceerbaarheidsverplichtingen maken het mogelijk de oorsprong van
aquacultuurproducten te kennen en fraude te bestrijden. Het voorstel van de Commissie
voor
een
nieuwe
verordening
inzake
visserijcontrole32
breidt
de
traceerbaarheidsverplichtingen uit tot alle aquacultuurproducten, met inbegrip van
28

Steun voor productie- en afzetprogramma’s van PO’s is verplicht in het kader van het EFMZV.
Productie- en afzetprogramma’s blijven in aanmerking komen voor steun in het kader van het nieuwe
EFMZVA, maar op vrijwillige basis.
29
Momenteel zijn er 32 aquacultuurproducentenorganisaties erkend en geen transnationale organisatie.
Zie
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/list-of-recognised-producer-organisations-andassociations-of-producer-organisations.pdf. Er zijn andere manieren voor producenten om zich te
organiseren, die niet worden erkend in het kader van de GMO-verordening (bijvoorbeeld vereniging van
producenten rond een kwaliteitskeurmerk).
30
Zie
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/guidance-document-onimplementation-of-professional-organisations_en.pdf
31
Zie Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad.
32
COM(2018) 368 final.
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verwerkte producten en producten die uit niet-EU-landen worden ingevoerd.
Traceerbaarheid is daarom ook een waardevol instrument om een gelijk speelveld op de
EU-markt te waarborgen.
2.1.7. Diversificatie en waarde toevoegen
In de aquacultuursector van de EU bestaat nog steeds veel ruimte voor verdere
diversificatie, niet alleen wat de teelt van veelbelovende nieuwe soorten (met name
diversifiëring naar niet-gevoederde en laagtrofische soorten met een kleinere
ecologische voetafdruk) betreft, maar ook qua productiemethoden (bijvoorbeeld
polycultuur in vijveraquacultuur, geïntegreerde multitrofische aquacultuur). Het is ook
belangrijk dat er meer wordt gedaan om aquacultuurproducten te verwerken tot en te
verpakken als nieuwe producten met toegevoegde waarde (bijvoorbeeld filets en
gebruiksklare producten) die aantrekkelijker zijn voor jonge consumenten. Dit is met
name van belang voor meer traditionele vormen van schelpdier- en
zoetwateraquacultuur. Een ander belangrijk instrument ter bevordering van de waarde
van EU-aquacultuurproducten is het gebruik van kwaliteitsregelingen en -labels (met
toepassing van passende controle om de geloofwaardigheid ervan te waarborgen), met
inbegrip van geografische aanduidingen33. De bevordering van duurzame aquacultuur in
de EU als voorbeeld van lokale productie gekoppeld aan korte voedselketens speelt ook
een belangrijke rol bij het diversifiëren van en toevoegen van waarde aan de
aquacultuurproductie in de EU.
Ook geografische diversificatie moet worden bevorderd. Lidstaten waar aquacultuur een
marginale sector blijft, moeten het potentieel van aquacultuur op het gebied van de
duurzame voorziening van voedsel en voeder en het creëren van alternatieve duurzame
bedrijven en banen onderzoeken en verder ontwikkelen, met name in afgelegen
gebieden met beperkte werkgelegenheid.
2.2. Participeren in de groene transitie
De aquacultuursector in de EU moet, net als andere sectoren van de EU-economie,
participeren in de groene transitie die in het kader van de Europese Green Deal is
vastgesteld. Deze sector heeft een bijzondere rol te spelen bij de transitie naar duurzame
voedselsystemen, maar ook bij de ontwikkeling van de bio-economie en de circulaire
economie (door het gebruik van hernieuwbare aquatische hulpbronnen) en bij het
tegengaan van het verlies aan biodiversiteit, onder meer door de vervuiling terug te
dringen. Verder opschuiven richting “concurrerende duurzaamheid” (zoals verwoord in
de “van boer tot bord”-strategie), d.w.z. duurzaamheid tot het handelsmerk van de EU
maken, biedt de sector een aanzienlijke economische opportuniteit, met name gezien de
toenemende aandacht van het publiek voor de ecologische voetafdruk van de producten
op de markt en voor dierenwelzijn.
2.2.1. Milieuprestaties
Aquacultuur vereist goede milieuomstandigheden, zoals een goede waterkwaliteit.
Daarom is de strijd van de EU-lidstaten tegen waterverontreiniging, in
33

Zie Verordening (EU) nr. 1151/2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en
levensmiddelen. Volgens de “van boer tot bord”-strategie zal de Commissie “het wetgevingskader inzake
geografische aanduidingen versterken en, waar nodig, specifieke duurzaamheidscriteria erin opnemen”.
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overeenstemming met de in de Europese Green Deal vastgestelde ambitie om de
verontreiniging tot nul terug te dringen, van bijzonder belang voor de aquacultuur34. Als
de aquacultuur goed wordt beheerd, kan zij ook een manier zijn om eiwitten te
produceren met een lagere koolstof- en milieuvoetafdruk dan andere teelten. Bovendien
kunnen bepaalde vormen van aquacultuur (bijvoorbeeld de teelt van weekdieren,
aquacultuur in vijvers en wetlands en de teelt van algen en andere ongewervelde
dieren), wanneer zij op passende wijze worden beheerd, tal van ecosysteemdiensten
bieden. Deze diensten omvatten de absorptie van overtollige nutriënten en organisch
materiaal uit het milieu of het behoud en herstel van ecosystemen en biodiversiteit.
Het regelgevingskader voor de aquacultuur in de EU wordt bepaald door de EUmilieuwetgeving en de nationale uitvoeringswetgeving. Dit kader zorgt ervoor dat de
impact die aquacultuuractiviteiten op het milieu kunnen hebben (hetzij in termen van
koolstofvoetafdruk, effluent, afval of andere effecten op mariene en
zoetwaterecosystemen) wordt verzacht en dat aquacultuuractiviteiten geen significante
schade aan ecosystemen of biodiversiteit toebrengen35. De richtsnoeren van de
Commissie36 en de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie37 verduidelijken de
toepassing van deze wetgeving op de aquacultuursector. De vereisten uit hoofde van de
EU-wetgeving zijn echter niet altijd voor alle actoren duidelijk38. De EU-lidstaten lijken
de EU-wetgeving niet op uniforme wijze te interpreteren, waardoor het gelijke speelveld
voor aquacultuurproducenten in de EU wordt ondermijnd. Bovendien is de uitvoering
van de desbetreffende EU-wetgeving vaak over verschillende bestuurlijke entiteiten of
governanceniveaus verdeeld, waardoor mogelijk niet altijd voldoende samenwerking of
het nodige niveau van deskundigheid op het gebied van de sector wordt gewaarborgd.
Er zijn derhalve verdere inspanningen nodig om te zorgen voor een eenvormiger en
samenhangender uitvoering van het milieuregelgevingskader.

34

Het komende actieplan ter voorkoming van verontreiniging zal de maatregelen tegen
waterverontreiniging versterken.
35
Met name de volgende wetgeving is, behalve op andere activiteiten, ook op aquacultuur van toepassing:
de kaderrichtlijn water (Richtlijn 2000/60/EG); de kaderrichtlijn mariene strategie (Richtlijn
2008/56/EG); het besluit inzake de goede milieutoestand (Besluit (EU) 2017/848); de
stroomgebiedbeheerplannen; de vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn (Richtlijn 2009/147/EG en Richtlijn
92/43/EEG); de richtlijn industriële emissies (Richtlijn 2010/75/EU); de verordening betreffende het
gebruik van uitheemse en plaatselijk niet-voorkomende soorten in de aquacultuur (Verordening (EG)
nr. 708/2007) en de verordening betreffende invasieve soorten (Verordening (EU) nr. 1143/2014); de
richtlijn milieueffectbeoordeling (Richtlijn 2011/92/EU); en de richtlijn strategische effectbeoordeling
(Richtlijn 2001/42/EG). Voorts bevordert specifieke wetgeving voor biologische productie, door
certificering en etikettering, aquacultuur die voldoet aan strengere productievoorschriften inzake
milieueffecten en dierenwelzijn, alsook een beperkt en gereguleerd gebruik van externe
productiemiddelen.
36
Zie het werkdocument van de diensten van de Commissie betreffende de toepassing van de
kaderrichtlijn
water
en
de
kaderrichtlijn
mariene
strategie
op
de
aquacultuur
(https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/swd-2016-178_en.pdf) en de richtsnoeren
inzake
aquacultuur
en
Natura
2000
(https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Aqua-N2000%20guide.pdf).
37
Bijvoorbeeld het arrest van het Hof van Justitie in de Wezer-zaak (arrest van het Hof van Justitie van 1
juli 2015, Bund/Duitsland, C-461/13, ECLI:EU:C:2015:433) over de interpretatie van de kaderrichtlijn
water.
38
Volgens de tussentijdse evaluatie van de open coördinatiemethode zijn de richtsnoeren van de
Commissie over de toepassing van EU-wetgeving op de aquacultuursector niet bij alle betrokken actoren
voldoende bekend. Met name zoetwateraquacultuurproducenten betogen dat het niet altijd duidelijk is hoe
de productievoorschriften moeten worden uitgevoerd in Natura 2000-sites, en vinden het moeilijk om de
vereisten van de kaderrichtlijn water toe te passen.
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In het bijzonder de complexiteit van de bestaande EU-wetgeving om een goede
waterkwaliteit voor tweekleppige weekdieren te waarborgen, schept verwarring. Deze
wetgeving zou gebaat zijn bij verduidelijkingen en betere koppelingen met andere ter
zake relevante onderdelen van de EU-wetgeving. Er is met name behoefte aan meer
duidelijkheid over verschillen tussen vereisten (met betrekking tot de classificatie van
oogstgebieden, sanitaire onderzoeken, registers van beschermde gebieden enz.)39.
De milieuprestaties van de aquacultuursector in de EU kunnen verder worden verbeterd.
Dit kan worden bereikt door: i) ervoor te zorgen dat de milieuwetgeving wordt
toegepast en de doelstellingen ervan worden bereikt; ii) de impact van de aquacultuur
verder te verzachten; en iii) aquacultuur met een lagere milieu-impact en aquacultuur
die ecosysteemdiensten levert, te bevorderen. Daartoe moeten de volgende kwesties
worden aangepakt.
-

Het gebruik van levenscyclusbenaderingen bij de beoordeling van het
milieueffect van de aquacultuursector in de EU;

-

Zorgen voor duurzame voedersystemen. Dit betekent dat voederingrediënten
worden gebruikt die worden verkregen op een wijze die de ecosystemen en
biodiversiteit ten volle respecteert en die tegelijk geschikt zijn om de gezondheid
en het welzijn van de dieren te waarborgen. Dit betekent ook dat de
afhankelijkheid van voederproducenten van vismeel en visolie afkomstig van in
het wild levende bestanden wordt verminderd (bijvoorbeeld het gebruik van
alternatieve eiwitingrediënten zoals algen of insecten of afval van andere
industrieën). Dit omvat ook het gebruik van voedingssupplementen en efficiënte
systemen voor het beheer van diervoeders.

-

Het ontwikkelen van oplossingen om het gebruik van diergeneeskundige
producten en andere stoffen (bijvoorbeeld aangroeiwerende middelen) te
verminderen, bijvoorbeeld door passende houderijpraktijken).

-

Waar het nodig is om diergeneeskundige producten en andere stoffen te
gebruiken, het bevorderen van het gebruik van producten met een geringe
ecologische voetafdruk.

-

Het waarborgen van milieumonitoring van aquacultuursites, met inbegrip van
waterkwaliteit, lozingen en emissies (van organisch materiaal, nutriënten,
plastics,
geneesmiddelen
voor
diergeneeskundig
gebruik,
andere
verontreinigende stoffen of elke vorm van afval en zwerfvuil).

39

De toepasselijke wetgeving is Verordening (EU) 2017/625 betreffende officiële controles en de
kaderrichtlijn water. De verordening betreffende officiële controles schrijft voor dat de bevoegde
autoriteiten van de lidstaten een uitgebreid programma voor officiële controlemonitoring van levende
tweekleppige weekdieren uit hun oogstwateren moeten uitvoeren. De resultaten van dit programma
worden gebruikt om te bepalen of een gebied open of gesloten moet zijn voor de oogst, afhankelijk van
het gehalte aan microbiologische en chemische contaminanten, met inbegrip van mariene biotoxines.
Anderzijds verplicht de kaderrichtlijn water de bevoegde autoriteiten van de lidstaten om te zorgen voor
de speciale bescherming van wateren voor de productie van weekdieren. Weekdiertelers uit de EU hebben
geklaagd dat de lidstaten de kaderrichtlijn water niet correct ten uitvoer leggen met betrekking tot de
weekdierteelt.

12

-

Het opzetten van beheerpraktijken, met inbegrip van een risicostrategie ter
beperking van de effecten (waaronder die welke verband houden met lozingen
en emissies), het beheer van roofdieren en het voorkomen van ontsnappingen,
met name met betrekking tot de mogelijke negatieve gevolgen ervan voor lokale
soorten en biodiversiteit, met inbegrip van hun potentieel om invasief te worden.

-

Het beperken van de bijdrage van aquacultuuractiviteiten aan zwerfvuil op zee.

-

Het bevorderen van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en een grotere
energie-efficiëntie.

-

Het invoeren van afvalbeheersystemen die de ecologische voetafdruk van
aquacultuuractiviteiten tot een minimum beperken.

-

Het toepassen van een kringloopeconomiebenadering, met inbegrip van de
benutting van afval.

-

Het bevorderen van de ontwikkeling van biologische aquacultuur40 en andere
aquacultuursystemen met een kleinere ecologische impact, zoals energieefficiënte recirculerende aquacultuursystemen41, geïntegreerde multitrofische
aquacultuursystemen (IMTA) en diversificatie naar soorten van lagere trofische
niveaus (weekdieren42 en andere ongewervelde dieren en algen en herbivore
vissen).

-

Het bevorderen van en toekennen van waarde aan vormen van aquacultuur die
ecosysteemdiensten verlenen, met inbegrip van vijvers, wetlands en brakke
wateren43.

40

Zie voetnoot 2. De Commissie heeft op 25 maart 2021 een nieuw actieplan voor de ontwikkeling van
de biologische productie goedgekeurd, dat ook voorziet in maatregelen ter bevordering van de
biologische aquacultuur in de EU (COM(2021) 141 final).
41
Recirculerende aquacultuursystemen (RAS) zijn productiesystemen die een volledig gecontroleerde
omgeving voor vis, een laag watergebruik, een volledige ziektebestrijding, een efficiënt landgebruik,
optimale voedingsstrategieën en nabijheid van markten bieden. Ondanks het grote potentieel van RAS
lijkt deze technologie tot dusver alleen winstgevend voor “nichemarkten” voor hoogwaardige producten
(bijvoorbeeld zalm, koningsvis en paling). RAS worden nog steeds met vele uitdagingen geconfronteerd:
de grote investeringsbehoefte, het hoge gebruik van technologie, de behoefte aan technisch
gekwalificeerd personeel, een hoog energieverbruik of problemen met de smaak van het product.
Technologische ontwikkelingen zouden echter spoedig een antwoord op de huidige uitdagingen kunnen
bieden. Zie het rapport van Eumofa over “recirculerende aquacultuursystemen” op
https://www.eumofa.eu/documents/20178/84590/RAS+in+the+EU.pdf.
42
Weekdieren zijn filtervoeders en hoeven niet te worden gevoederd. Ze bieden tal van andere voordelen
voor het milieu, zoals het verbeteren van de kwaliteit en helderheid van het water door deeltjes,
overtollige nutriënten, organisch materiaal, virussen en bacteriën uit de waterkolom te verwijderen.
Weekdierbedden vervullen kritieke ecosysteemfuncties doordat zij structuren en habitats creëren voor
andere soorten zoals krabben, wormen en jonge vissen, die een voedingsbron vormen voor vis en andere
mariene soorten. Weekdieren verwijderen ook stikstof uit het milieu, dat wordt verwijderd wanneer de
dieren worden geoogst. Het door Interreg gefinancierde initiatief voor blauwe groei in de Oostzee heeft
het stikstofverwijderingsvermogen van mosselhangcultuur aangetoond. Zie https://www.interregbaltic.eu/news-detail/news/new-blue-growth-initiatives-for-the-baltic-sae-region.html
43
Vijvers en wetlands spelen een belangrijke rol bij waterretentie en biodiversiteitsbehoud.
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-

Het ondersteunen van de instandhouding en verbetering van aquatische
genetische hulpbronnen en van het gebruik van selectieve teelt voor
aquacultuurbestanden44.
2.2.2. Dierenwelzijn

Er moet meer aandacht worden besteed aan het welzijn van vis, en niet alleen vanwege
de toenemende belangstelling van het publiek voor — en de groeiende vraag naar —
visproducten met een hoog welzijnsgehalte. Vis houden in goede
welzijnsomstandigheden biedt de sector ook economische voordelen, via lagere kosten
en producten van betere kwaliteit. De EU-wetgeving inzake dierenwelzijn45 bevat
algemene voorschriften voor het houden, vervoeren en slachten van gekweekte vis. En
de EU-verordening inzake biologische productie46 bevat meer specifieke voorschriften,
zoals maximale bezettingsdichtheid, beperkingen op het gebruik van kunstlicht en
zuurstof, enz. Er zijn verdere maatregelen nodig om het welzijn van vis te verbeteren,
met bijzondere aandacht voor:
-

het ontwikkelen van goede praktijken op het gebied van het welzijn van vissen
tijdens de kweek, het vervoer en het doden;

-

het vaststellen van gemeenschappelijke, gevalideerde, soortspecifieke en
auditeerbare indicatoren voor het welzijn van vissen in de gehele productieketen
(met inbegrip van vervoer en slacht);

-

verder onderzoek en innovatie, met name op het gebied van soortspecifieke
welzijnsparameters, met inbegrip van voedingsbehoeften in verschillende
kwekerijsystemen; en

-

het bijbrengen van kennis en vaardigheden op het gebied van het welzijn van
vissen aan aquacultuurproducenten en andere marktdeelnemers die met
gekweekte vis omgaan.

2.3. Zorgen voor maatschappelijk draagvlak en voorlichting van de consument
De groei van de EU-aquacultuur en haar concurrentievermogen zijn grotendeels
afhankelijk van maatschappelijk draagvlak en erkenning van de voordelen en de waarde
van aquacultuuractiviteiten en EU-aquacultuurproducten. Er zijn drie factoren die van
bijzonder belang zijn om dit draagvlak te bewerkstelligen: communicatie over EUaquacultuur, integratie van EU-aquacultuur in lokale gemeenschappen, en
gegevensverzameling en monitoring.
44

Selectieve teelt berust op het gebruik van natuurlijke (genetische) variatie in de gewenste kenmerken
door gerichte selectie van populaties, stammen, families of individuen.
45
Zie Richtlijn 98/58/EG van de Raad inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden
dieren en Verordening (EG) nr. 1099/2009 van de Raad inzake de bescherming van dieren bij het doden.
De “van boer tot bord”-strategie voorziet in de evaluatie en herziening van de bestaande wetgeving inzake
dierenwelzijn in 2023, met inbegrip van de wetgeving inzake dierenvervoer en het slachten van dieren.
46
Verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van
Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van
biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft. Er is een
nieuwe verordening inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten
vastgesteld (Verordening (EU) 2018/848), die van toepassing is met ingang van 1 januari 2022.
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2.3.1. Communicatie over aquacultuur in de EU
Het is van cruciaal belang te zorgen voor nauwkeurigere informatie en meer
transparantie met betrekking tot de wijze waarop aquacultuuractiviteiten worden
uitgevoerd. Een negatieve perceptie door lokale belanghebbenden van
aquacultuuractiviteiten, met name de gevolgen ervan voor het milieu en andere
economische activiteiten, vormt vaak een belemmering voor de oprichting van nieuwe
aquacultuurvoorzieningen. Anderzijds zijn de voordelen van aquacultuur (zoals het
scheppen van banen in afgelegen gebieden, als koolstofarme voedselbron of verlener
van ecosysteemdiensten) grotendeels onbekend bij het publiek.
Informatie is ook van essentieel belang om aan de toenemende vraag van de consument
naar duurzame producten tegemoet te komen47. Consumenten bewuster maken van de
inspanningen van de EU-producenten is belangrijk om de EU-productie in staat te
stellen de vruchten te plukken van hoge duurzaamheids- en kwaliteitsnormen. Dit zal
EU-aquacultuurproducten concurrerender helpen maken en ook een gelijk speelveld
waarborgen met andere aquacultuurproducten die mogelijk geen gelijkwaardige
duurzaamheid en kwaliteit bieden. Tot slot zal communicatie nodig zijn om het
potentieel van een meer gediversifieerde aquacultuur te benutten teneinde de in de
Europese Green Deal aangewezen uitdagingen het hoofd te bieden. Deze uitdagingen
omvatten het vergroten van de bekendheid met en de consumptie van
aquacultuurproducten met een kleinere ecologische voetafdruk, met name
ondergeëxploiteerde laagtrofische soorten zoals algen, schelpdieren en andere
ongewervelde dieren, en herbivore vissen.
Om de voor de consument en het publiek beschikbare informatie over de
aquacultuurproductie in de EU te verbeteren, is een mix van verschillende instrumenten
nodig, met name:
-

etiketterings48- en handelsnormen49 (de Commissie is bezig met een herziening
van de huidige handelsnormen voor visserijproducten en onderzoekt de
mogelijkheid om normen voor aquacultuurproducten vast te stellen);

-

voorlichtingscampagnes over de aquacultuursector en -productie in de EU
waarbij retailers betrokken zijn;

47

Aan deze vraag wordt momenteel grotendeels voldaan door middel van biologische productie of enkele
(vaak dure) particuliere normen en certificeringssystemen. Volgens het Eumofa-rapport over biologische
aquacultuur in de EU moet echter nog meer informatie worden verstrekt over de duurzaamheid van
biologische
aquacultuur
in
de
EU
(zie
https://www.eumofa.eu/documents/20178/84590/Study+report_organic+aquaculture.pdf).
48
De GMO-verordening stelt bepaalde verplichte vereisten inzake de verstrekking van informatie aan de
consument vast. Deze verordening schrijft echter niet voor dat de productiemethode van
aquacultuurproducten op het eindproduct wordt vermeld. Zij bevat alleen de verplichting om aan te geven
dat het product “gekweekt” is. Alleen biologische aquacultuurproducten hebben specifieke
productiemethoden. Bovendien schrijft de GMO-verordening niet voor dat informatie over de oorsprong
van verwerkte aquacultuurproducten wordt verstrekt.
49
De GMO-verordening stelde gemeenschappelijke handelsnormen vast waaraan visserijproducten
moeten voldoen om voor menselijke consumptie op de EU-markt te mogen worden gebracht. De huidige
normen hebben echter geen betrekking op aquacultuurproducten. De “van boer tot bord”-strategie
voorziet in een herziening van de handelsnormen, inclusief voor visserij- en aquacultuurproducten.
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-

verduidelijking van de wetenschappelijke basis van het debat over de effecten
van aquacultuuractiviteiten in de EU;

-

verdere openstelling van de sector voor het publiek (openstelling van kwekerijen
voor bezoekers, scholen en andere onderwijsaanbieders, meer informatie over de
kweekomstandigheden verstrekken);

-

zorgen voor nauwe en vroege betrokkenheid van autoriteiten en het bedrijfsleven
bij groepen van belanghebbenden, waaronder ngo’s;

-

bevordering van het gebruik van merken en kwaliteitslabels (onderworpen aan
passende controle om de geloofwaardigheid ervan te waarborgen), met inbegrip
van geografische aanduidingen, die ook op duurzaamheidsaspecten betrekking
hebben; en

-

bevordering van de waarde van de aquacultuur in de EU als “lokaal en vers” met
korte voedselcircuits.
2.3.2. Integratie in lokale gemeenschappen

Zoals voor elke andere activiteit geldt, vereist ook de uitbreiding van de aquacultuur
maatschappelijk draagvlak (de zogenoemde “maatschappelijke exploitatievergunning”).
Zoals hierboven is vermeld, blijft de perceptie van aquacultuuractiviteiten bij bepaalde
belanghebbenden negatief. Dit is voornamelijk te wijten aan zorgen over de impact van
de aquacultuur op het milieu of over de wijze waarop zij botst met andere economische
activiteiten zoals visserij of toerisme. Het is belangrijk deze zorgen aan te pakken door:
i) transparantie en de vroegtijdige betrokkenheid van lokale belanghebbenden bij de
planning van een aquacultuuractiviteit te waarborgen; en ii) te streven naar synergieën
met bestaande activiteiten (bijvoorbeeld visserij, toerisme, verwerkende industrie) en
beschermde gebieden. Bovendien schuilt er een groot potentieel in de creatie van lokale
waardeketens en korte voorzieningsketens, die moeten bijdragen tot ecologisch,
economisch en sociaal duurzame voedselproductie. Uit de ervaring die is opgedaan met
de werkzaamheden van plaatselijke actiegroepen voor de visserij (FLAG’s)50 en in het
kader van via het EFMZV gefinancierde projecten in sommige lidstaten, zijn enkele
goede praktijken op dit gebied naar voren gekomen.
2.3.3. Gegevens en monitoring
Er moeten nauwkeurige gegevens worden verzameld om een passende planning van
aquacultuuractiviteiten te waarborgen. Nauwkeurige gegevens zijn ook nodig om de
sociale, economische en milieuprestaties van de aquacultuursector in de EU te
beoordelen en te monitoren. Transparantie en gegevensrapportage zijn ook belangrijk
voor het behoud van het vertrouwen van de consument en andere belanghebbenden in
de sector. Er zijn veel rapportageverplichtingen voor de sector op grond van
50

FARNET (Fisheries Areas Network) heeft al een leidraad over het integreren van aquacultuur in lokale
gemeenschappen ontwikkeld (https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/library/guide/integratingaquaculture-within-local-communities_it), evenals een leidraad over de circulaire economie in de visserij
en aquacultuur (https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/library/farnet-guide-17-circular-economyfisheries-and-aquaculture-areas_en).

16

verschillende EU- en nationale wetgevingsstukken. De verzamelde gegevens zijn echter
meestal sociaal-economische gegevens over mariene aquacultuur of diergezondheid en
er worden beperkte gegevens over milieu-indicatoren die specifiek zijn voor de
aquacultuur gerapporteerd51. Daarom moeten de rapportageverplichtingen beter worden
gecoördineerd en moeten de rapportageprocedures tussen de verschillende diensten
worden gestroomlijnd. Het zal ook nodig zijn meer gestructureerde richtsnoeren aan de
EU-lidstaten te verstrekken over de wijze waarop gegevens moeten worden verkregen
en gerapporteerd. Gegevensrapportage moet ook gelden voor milieu-indicatoren en
betrekking hebben op aquacultuurproductie die verder gaat dan mariene aquacultuur52.

2.4. Vergroten van kennis en innovatie
Kennis en innovatie (met inbegrip van het gebruik van digitale technologie) zijn van
cruciaal belang voor de verwezenlijking van de andere doelstellingen die in deze
mededeling voor de aquacultuursector van de EU zijn vastgesteld. Ze zijn met name
belangrijk voor het vergroten van de veerkracht en het concurrentievermogen van de
aquacultuur en het waarborgen van de groene transitie ervan.
Horizon Europa, het komende EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, biedt
een belangrijke kans om op dit gebied een stap vooruit te zetten. Onderzoek en
innovatie op het gebied van duurzame aquacultuur is een belangrijke prioriteit in het
kader van Horizon Europa. Doortastende maatregelen voor aquacultuur zijn nodig om
ervoor te zorgen dat onderzoek en innovatie: i) sneller inspelen op de huidige en
toekomstige uitdagingen en kansen van de sector; ii) dubbel werk voorkomen; en iii)
synergieën creëren. Met name op de volgende gebieden zijn verdere inspanningen
nodig.
-

Totstandbrenging van een samenwerkingskader waarin overheidsdiensten, het
bedrijfsleven, onderzoekers en opleiders op zowel nationaal als regionaal/lokaal
niveau worden samengebracht. Dit kader moet de ontwikkeling van
innovatieclusters voor duurzame aquacultuur omvatten53.

-

Bevordering van de ontwikkeling en onderlinge afstemming van sterke punten
op het gebied van onderzoek en innovatie in alle lidstaten en regio’s. Dit moet
onder meer slimme-specialisatiestrategieën omvatten die gericht zijn op het
opbouwen van volledige waardeketens in de hele EU.

51

De EU-milieuwetgeving vereist informatie over de status van aquatische ecosystemen en
waterkwaliteit, maar bevat geen rapportageverplichtingen die specifiek zijn voor aquacultuuractiviteiten.
52
Overeenkomstig het voorstel van de Commissie voor het nieuwe meerjarenprogramma van de EU voor
gegevensverzameling in het kader van het gegevensverzamelingskader (toe te passen vanaf 2022) zullen
de lidstaten sociaal-economische gegevens inzake zoet water verzamelen wanneer de nationale
zoetwateraquacultuurproductie boven bepaalde drempels ligt (1 % EU-productie, 10 % nationale
productie).
53
Clusters brengen innovatieve actoren, zoals universiteiten, samen met kleine en middelgrote
ondernemingen. Dit bevordert het scheppen van meer banen en kan bijdragen tot de registratie van meer
internationale handelsmerken en octrooien.
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-

Bevordering van de effectieve verspreiding van onderzoeks- en
innovatieresultaten onder eindgebruikers uit de industrie en het grote publiek,
alsmede de benutting daarvan, onder meer door nauwlettende monitoring van de
vaststelling en uitvoering van solide verspreidings- en exploitatieplannen van
door de EU gefinancierde projecten.

-

Bevordering van complementariteit en synergieën tussen onderzoeksprojecten.

-

Vergemakkelijking van de toegang tot EU-middelen voor onderzoek en
innovatie in de aquacultuursector, door een duidelijk overzicht te geven van de
beschikbare EU-financiering.

Om voor innovatie in de aquacultuursector te zorgen, moeten investeringen in
innovatieve oplossingen worden bevorderd. Investeerders begeven zich vaak op
onbekend terrein wanneer zij investeren in innovatie. Het EU-BlueInvest-initiatief (dat
ook innovatie in de aquacultuur bevordert) zal investeerders en ondernemers blijven
samenbrengen. Er zal een financieel instrument worden opgezet met bijdragen uit het
EFMZVA en InvestEU, dat ook beschikbaar zal zijn om investeringen in duurzame
aquacultuuractiviteiten en -technologieën te ondersteunen. De EU-lidstaten kunnen ook
middelen in het kader van het toekomstige EFMZVA gebruiken om investeringen in
innovatieve oplossingen door de aquacultuursector in de EU te ondersteunen.
Een innovatieve aquacultuursector vereist ook de ontwikkeling van passende
vaardigheden. Dit kan worden bereikt door de bevordering van gespecialiseerde
curricula en kennis op het gebied van aquacultuur (bijvoorbeeld gespecialiseerde
veterinaire studies over vis en opleiding over de gezondheid van vissen voor
aquacultuurexploitanten) en door levenslange opleiding voor kwekers over innovatieve
benaderingen voor de aquacultuursector.
3. CONCLUSIE
Duurzame aquacultuur in de EU kan een belangrijke rol spelen bij het leveren van
collectieve goederen. Tot deze collectieve goederen behoren: i) voedzaam en gezond
voedsel met een beperkte ecologische voetafdruk; ii) economische ontwikkeling en
werkgelegenheidskansen voor kust- en plattelandsgemeenschappen; iii) terugdringen
van vervuiling; iv) in stand houden van ecosystemen en biodiversiteit; en v) bijdragen
aan de strijd tegen de klimaatverandering. Deze mededeling zet de koers uit voor de
EU-aquacultuur om uit te groeien tot een referentiesector die veerkrachtig en
concurrerend is en een mondiale norm op het gebied van duurzaamheid en kwaliteit
vormt. Om dit doel te bereiken, is de steun van alle relevante actoren (met inbegrip van
de EU-lidstaten, de aquacultuursector van de EU en andere belanghebbenden zoals
ngo’s) nodig bij de uitvoering van deze richtsnoeren en de in de bijlage bij deze
mededeling aanbevolen acties. De Commissie verzoekt de EU-lidstaten te zorgen voor
passende middelen om deze richtsnoeren en acties uit te voeren.
Om de richtsnoeren uit te voeren, is het ook noodzakelijk de duurzame transitie van de
aquacultuursector te ondersteunen door te zorgen voor een doeltreffend en efficiënt
gebruik van overheidsfinanciering en particuliere investeringen aan te trekken. De
bijlage bij deze mededeling bevat aanbevelingen voor maatregelen om dit te bereiken.
De Commissie verzoekt de EU-lidstaten met name rekening te houden met de in deze
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richtsnoeren vastgestelde prioriteiten voor de toewijzing van steun aan de sector uit EUen nationale fondsen.
Om de uitvoering van deze richtsnoeren door alle belanghebbenden te ondersteunen, zal
de Commissie een EU-mechanisme voor bijstand op het gebied van aquacultuur
opzetten. Dit mechanisme moet dienen als instrument om de Commissie, de EUlidstaten, de industrie en andere belanghebbenden te helpen bij het ontwikkelen van
verdere richtsnoeren en het consolideren van beste praktijken op de gebieden die in deze
mededeling aan bod komen. Het bijstandsmechanisme zal ook helpen bij het
implementeren van die richtsnoeren en beste praktijken. Dit mechanisme moet een
onlineplatform omvatten met een toegankelijke kennisbasis voor alle belanghebbenden
(bijvoorbeeld een leidraad over EU-financiering en een databank van door de EU
gefinancierde projecten in de sector).
De Commissie verzoekt de EU-lidstaten de in deze mededeling genoemde
doelstellingen en beginselen actief te bevorderen, met name de noodzaak van een
duurzame ontwikkeling van de aquacultuur met respect voor het milieu, in de context
van: i) de zeebekkenstrategieën; ii) bilaterale overeenkomsten; en iii) deelname aan
internationale fora (bijvoorbeeld de FAO).
De Commissie zal uiterlijk vier jaar na de bekendmaking van deze mededeling een
beoordeling maken van: i) de vooruitgang die is geboekt bij de uitvoering van de
aanbevolen acties in de bijlage; en ii) de doeltreffendheid van deze acties om bij te
dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van deze nieuwe strategische
richtsnoeren, met de mogelijkheid om de acties dienovereenkomstig aan te passen.
Tegen 2029 zal een evaluatie van de nieuwe strategische richtsnoeren worden
uitgevoerd, waarbij de efficiëntie, doeltreffendheid, samenhang, relevantie en EUmeerwaarde zullen worden beoordeeld, teneinde het besluit over de volgende stappen na
2030 empirisch te onderbouwen en te ondersteunen.
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