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Szanowni Pañstwo,

Chcia³bym bardzo serdecznie podziêkowaæ za zaproszenie na Miêdzynarodow¹
Konferencjê Karpiow¹. Niestety z uwagi na napiêty harmonogram prac Rady Mini-
strów oraz obowi¹zki poselskie nie mogê wzi¹æ udzia³u w konferencji. Niemniej jed-
nak pragnê z³o¿yæ podziêkowania przedstawicielom Instytutu Rybactwa Œródl¹do-
wego w Olsztynie oraz Aller Aqua za zorganizowanie tak presti¿owego spotkania
z udzia³em znakomitych goœci z kraju i zagranicy w jednym z najbardziej urokliwych
miejsc w Polsce. Jestem przekonany, ¿e wspólne obrady bêd¹ doskona³¹ platform¹
do wymiany doœwiadczeñ oraz wypracowania stanowisk wobec problemów
wspó³czesnej akwakultury.

Akwakultura w Europie jest sektorem bardzo zró¿nicowanym, który obejmuje nie tylko
chów i hodowlê ryb s³ono i s³odkowodnych, ale tak¿e miêczaków i skorupiaków, produko-
wanych w ró¿nych typach zbiorników i wed³ug ró¿nych metod hodowlanych. O ile
w przesz³oœci by³a to dzia³alnoœæ rzemieœlnicza, o tyle obecnie niektóre bran¿e tego sekto-
ra posiadaj¹ wszelkie cechy charakterystyczne dla przemys³u najnowszej generacji.

W Polsce specyfik¹ akwakultury jest to, ¿e prowadzona jest wy³¹cznie z wykorzysta-
niem wód s³odkich (œródl¹dowych) i opiera siê praktycznie na produkcji ryb, z czego
dwa gatunki – pstr¹g i karp maj¹ fundamentalne znaczenie. Ponadto akwakultura
w Polsce posiada wiele atutów takich jak wielowiekow¹ tradycjê, rosn¹cy popyt wew-
nêtrzny, dynamiczny rozwój badawczy, konkurencyjnoœæ technologiczn¹, wykwalifiko-
wan¹ oraz doœwiadczon¹ kadrê. Tym samym akwakultura w Polsce odgrywa bardzo
wa¿n¹ rolê, zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak i spo³ecznym.

Chcia³bym podkreœliæ równie¿, ¿e akwakultura w Polsce to nie tylko tradycja, to
tak¿e nowoczesnoœæ pozwalaj¹ca konkurowaæ na wspólnotowym rynku. Zrównowa¿ony
rozwój rybactwa i akwakultury jest mo¿liwy i po¿¹dany, wystarczy jedynie zapewniæ mu
odpowiednie œrodki i warunki. Niew¹tpliwie akwakultura, która rozwinê³a siê na tere-
nach Polski wnosi znacz¹cy wk³ad do akwakultury europejskiej. W produkcji karpia,
przekraczaj¹cej 17 000 ton rocznie, Polska od lat zajmuje czo³owe miejsce w Europie.
W produkcji pstr¹ga têczowego, która równie¿ przekracza 17 000 ton rocznie, ca³y czas
pniemy siê w górê wœród pañstw Wspólnoty. W Polsce hodowanych jest tak¿e wiele
innych gatunków ryb s³odkowodnych, jak choæby sumy, jesiotry, liny czy szczupaki. Ist-
niej¹ równie¿ bardzo wyspecjalizowane oœrodki wprowadzaj¹ce na rynek znaczne iloœci
materia³u zarybieniowego cennych gospodarczo lub przyrodniczo gatunków ryb. Nie-
rzadko tylko dziêki zarybieniom materia³em podchowanym w warunkach kontrolowa-
nych, w wielu wodach na terenie Polski w dobrym stanie utrzymywane s¹ populacje nie-
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których cennych gatunków ryb. Inne kraje Unii Europejskiej mog¹ czerpaæ z bogatych,

wieloletnich polskich doœwiadczeñ w dziedzinie ochrony i u¿ytkowania zasobów ryb.

Chêtnie dzielimy siê naszymi doœwiadczeniami w dziedzinie udanej restytucji populacji

troci i ³ososia, czy te¿ rozpoczêtym programem odbudowy zasobów jesiotra ba³tyckiego

oraz wêgorza.

Szanse rozwoju akwakultury, jako niezmiernie istotnego elementu rybactwa

œródl¹dowego, nale¿y dostrzegaæ w unijnej pomocy dla tego sektora gospodarki oraz

nowoczesnej organizacji rynku rybnego. Rozwoju nie mo¿na jednak zadekretowaæ. Jego

tempo w przypadku unijnego rynku rybnego zale¿y przede wszystkim od aktywnoœci

uczestników tego rynku. Œrodki pomocowe z Europejskiego Funduszu Rybackiego

pomog¹ w dalszym finansowaniu nowych dzia³añ. Z pomoc¹ finansow¹ Unii Europej-

skiej oraz oddolnych dzia³añ osób zaanga¿owanych mo¿liwa jest aktywizacja obszarów

zale¿nych od rybactwa oraz promowanie tradycyjnych metod chowu i hodowli ryb, przy-

jaznych dla œrodowiska naturalnego. W ramach Programu Operacyjnego „Zrównowa-

¿ony rozwój sektora rybo³ówstwa i nadbrze¿nych obszarów rybackich 2007-2013”

pomoc¹ objête s¹ liczne inwestycje w akwakulturze, takie jak budowa nowych obiektów

stawowych oraz modernizacja ju¿ istniej¹cych. Celem pomocy jest równie¿ dywersyfika-

cja uzyskiwanych dochodów i poprawa warunków prowadzenia gospodarki rybackiej,

a tym samym poprawa konkurencyjnoœci sektora. Limit œrodków finansowych przewi-

dzianych na dzia³ania zwi¹zane z akwakultur¹ w latach 2007-2013 wynosi ponad 87 mln

euro. Jako, ¿e akwakultura jest bran¿¹ o du¿ym potencjale, jestem g³êboko przekonany,

¿e znajdzie miejsce wœród priorytetów przysz³ego okresu programowania.

Obecnie trwaj¹ prace w Komisji Europejskiej nad reform¹ Wspólnej Polityki Rybac-

kiej. Polska czynnie uczestniczy w tych pracach, popieraj¹c jednoczeœnie szersze

w³¹czenie w ramy wspólnej polityki rybackiej sektora akwakultury. Uwa¿am, ¿e WPRyb

powinna wspieraæ gospodarczo, spo³ecznie i œrodowiskowo zrównowa¿ony rozwój tej

bran¿y miêdzy innymi k³ad¹c nacisk na innowacyjnoœæ produkcji. Polska bêdzie prezen-

towa³a zdecydowane stanowisko i podejmie niezbêdne dzia³ania w trakcie prac i nego-

cjacji nad nowym pakietem reformy w celu zapewnienia odpowiednich mechanizmów

prawnych i finansowych przysz³ego wsparcia sektora akwakultury.

Na zakoñczenie chcia³bym jeszcze raz podziêkowaæ za zaproszenie i ¿yczyæ wszyst-

kim uczestnikom konferencji udanej wymiany pogl¹dów i wyci¹gniêcia w³aœciwych

wniosków s³u¿¹cych dynamicznemu rozwojowi akwakultury.

Kazimierz Plocke

Sekretarz Stanu

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rzeczypospolitej Polskiej
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Panie i Panowie,

Szanowni Goœcie,

Na pocz¹tek chcia³bym podziêkowaæ polskim organizatorom za mo¿liwoœæ uczestnicze-

nia w tej konferencji i za sposobnoœæ zaprezentowania tutaj stanowiska Ministerstwa

Rolnictwa Republiki Czeskiej na temat przysz³oœci sektora rybackiego i jego dalszego

rozwoju.

S³odkowodna akwakultura, a zw³aszcza hodowla karpia jest dla Europy Œrodkowej

i Wschodniej niezwykle wa¿n¹ bran¿¹, zw³aszcza z punktu widzenia gospodarki, œrodo-

wiska i sytuacji spo³ecznej w zainteresowa nych regionach i Republika Czeska nie stano-

wi tutaj wyj¹tku.

Na terytorium dzisiejszych Czech tradycja hodowli ryb siêga XIV wieku. Od tego czasu

by³y okresy wzrostu, ale chwilami by³a ona zagro¿ona upadkiem. Na szczêœcie tradycja ta

jest podtrzymywana i oprócz hodowli ryb do konsumpcji odgrywa³a równie¿ inne role,

takie jak gospodarowanie wod¹, kszta³towanie krajobrazu, pe³ni³a funkcjê kulturow¹ lub

ochronn¹ w stosunku do zasobów przyrody, a jej znacznenie sta³o siê oczywiste w ostatniej

dekadzie, gdy Czechy zosta³y dotkniête nawracaj¹cymi powodziami, które pokaza³y, jak

wa¿ne s¹ studnie i inne zbiorniki wodne dla ochrony zdrowia i mienia naszych obywateli.

Tê d³ug¹ tradycjê widaæ równie¿ w jakoœci technologii hodowli ryb, wypróbowanej przez

stulecia, a w konsekwencji równie¿ w jakoœci hodowanych ryb.

Dla przybli¿enia sektora rybnego w Czechach przytoczê kilka liczb. Na terytorium

Republiki Czeskiej zbiorniki wodne zajmuj¹ ok. 52 000 hektarów, z czego hodowla ryb

odbywa siê na 42 000 hektarów. Ca³kowita produkcja akwakultury wynosi ok. 20,5 tys.

ton, z czego 20 tys. ton pochodzi z hodowli ryb w stawach, co wyraŸnie pokazuje znacze-

nie tego tradycyjnego sposobu hodowli. Oprócz tego co roku ze specjalnych oœrodków

hodowlanych pozyskuje siê ok. 700 ton ryb (z czego wiêkszoœæ tych oœrodków to hodowle

pstr¹gów). Mniej wiêcej po³owa naszej produkcji jest spo¿ywana na krajowym rynku;

druga po³owa jest przeznaczona na eksport.

Ceny ryb w Czechach ju¿ od pewnego czasu utrzymuj¹ siê na stabilnym poziomie,

a ich wzrost odpowiada popytowi, a tak¿e wahaniom w sprzeda¿y i inflacji. W ostatnich

latach obserwujemy jednak stagnacjê cen przy jednoczesnym wzroœcie kosztów produk-

cji. W Czechach równie¿ sk³ad gatunkowy hodowanych ryb jest stabilny, z wyraŸn¹

dominacj¹ karpia wynosz¹c¹ ok. 88% rynku. Udzia³ pstr¹ga têczowego w rynku wynosi

3,8%, a reszta hodowli sk³ada siê z innych gatunków ryb hodowlanych, zw³aszcza ryb

roœlino¿ernych i drapie¿nych.
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Teraz chcia³bym powiedzieæ parê s³ów na temat dalszego rozwoju akwakultury na

naszym terytorium, a tak¿e na terenie ca³ej Unii Europejskiej. Jestem przekonany, ¿e

rola akwakultury musi wzrosn¹æ i bêdzie ros³a w przysz³oœci. Akwakultura, w tym jej

czêœæ s³odkowodna, ma znaczny potencja³ wzrostu, który powinniœmy powszechnie

wspieraæ, nie tylko za pomoc¹ dotacji, ale równie¿ poprzez stworzenie warunków do roz-

woju, które bêd¹ korzystne dla hodowców. Powinno byæ to priorytetem tak¿e dla ca³ej

Unii Europejskiej w ramach nadchodz¹cej reformy Wspólnej Polityki Rybackiej.

Powinniœmy d¹¿yæ do zwiêkszenia znaczenia i produkcji akwakultury w Unii Euro-

pejskiej, bior¹c równie¿ pod uwagê fakt, ¿e obecnie wydajnoœæ ta wynosi ok. 1,5 mln ton,

co stanowi zaledwie 2,5% ca³kowitej wielkoœci produkcji akwakultury na œwiecie. Kwe-

stie te s¹ doœæ istotne, jeœli przypomnimy sobie, ¿e wiêkszoœæ ryb spo¿ywanych w Unii

Europejskiej jest importowana z krajów trzeciego œwiata, gdzie bardzo czêsto hodowcy

ryb nie spe³niaj¹ wymogów ustanowionych dla hodowców z Unii.

Wsparcie jest równie¿ bardzo wa¿ne dla zwiêkszenia konsumpcji produktów akwa-

kulturowych, która w krajach œródl¹dowych Unii Europejskiej, w tym w Czechach,

osi¹ga stosunkowo niski poziom. W kontekœcie powy¿szych informacji i w zwi¹zku ze

szczególnie nas interesuj¹c¹ akwakultur¹ s³odkowodn¹ uwa¿am, ¿e kraje œródl¹dowe

powinny przyj¹æ tê odnawialn¹ ga³¹Ÿ rybo³ówstwa jako alternatywê dla zagro¿onych

³owisk morskich i zarazem jako produkcjê przyjazn¹ dla œrodowiska.

Aby wnieœæ wk³ad do procesu przygotowywania propozycji prawnych przysz³ej

reformy WPR i wesprzeæ rozwój akwakultury s³odkowodnej, przygotowaliœmy deklara-

cjê pañstw œródl¹dowych (Czechy, Wêgry, Austria, S³owacja i Luksemburg) dotycz¹c¹

przysz³oœci akwakultury s³odkowodnej.

Deklaracja zosta³a podpisana przez wszystkie pañstwa œródl¹dowe Unii Europej-

skiej i zawiera wspólne priorytety oraz podkreœla nasze zainteresowanie wzmocnieniem

roli akwakultury s³odkowodnej. Wœród wspólnych celów zawartych w Deklaracji znaj-

duj¹ siê np. zwiêkszenie udzia³u s³odkowodnej akwakultury w nowych strukturach finan-

sowych oraz zwrócenie wiêkszej uwagi na potrzeby pañstw œródl¹dowych, wsparcie pro-

mocji akwakultury i badañ przeprowadzanych na tym polu, rozwi¹zanie kwestii gatun-

ków inwazyjnych – zw³aszcza kormoranów – lub zmniejszenie obci¹¿enia administracyj-

nego w sektorze.

Ministrowie pañstw bêd¹cych sygnatariuszami przedstawili Deklaracjê bezpoœred-

nio Komisarzowi ds. Spraw Morskich i Rybo³ówstwa, Pani Marii Damanaki, która doce-

ni³a tê inicjatywê. Jesteœmy równie¿ bardzo zadowoleni z oœwiadczenia komisarz Dama-

naki, w którym stwierdza ona, ¿e jest gotowa w³¹czyæ niektóre przygotowane przez nas

rozdzia³y do propozycji przygotowywanych reform, a tak¿e z oferty wspó³pracy w trakcie
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spotkañ z Kierownictwem Generalnym ds. Œrodowiska, które mia³yby siê skupiaæ na

ograniczeniu problemu drapie¿ników od¿ywiaj¹cych siê rybami.

Deklaracja zosta³a oficjalnie zaprezentowana w trakcie obrad Rady ds. Rolnictwa

i Rybo³ówstwa w dniu 14 kwietnia 2011 r. i zosta³a poparta przez kolejne 14 Pañstw

Cz³onkowskich. Czechy i inne pañstwa œródl¹dowe, dla których akwakultura odgrywa

bardzo istotn¹ rolê, tym samym znacz¹co zwiêkszy³y wysi³ki dla zapewnienia tej ga³êzi

rybo³ówstwa wyraŸniejszych perspektyw na przysz³oœæ i dla zapewnienia odpowiednie-

go finansowania.

W tym kontekœcie Republika Czeska pozytywnie postrzega zaprezentowany pakiet

ustaw dotycz¹cych przysz³oœci WPR i docenia fakt, ¿e Komisja Europejska uwzglêdni³a

kwestiê akwakultury w przygotowanych propozycjach, niemniej jednak bêdzie dalej

nalegaæ na zwiêkszenie wsparcia dla akwakultury przyjaznej dla œrodowiska i dla odpo-

wiedniego finansowania tej ga³êzi rybo³ówstwa.

Wraz z innymi pañstwami Unii Europejskiej, dla których s³odkowodna akwakultura

odgrywa istotn¹ rolê, mo¿emy teraz lepiej broniæ naszych interesów. Jednak oprócz

wspó³pracy naszych pañstw przy obronie naszych priorytetów wa¿ne jest równie¿ poszu-

kiwanie potencjalnych sojuszników wœród innych, wiêkszych Pañstw Cz³onkowskich

(Dania, Polska, Rumunia, Bu³garia), którym obecnie czêsto pomagamy w sprawach

rybo³ówstwa morskiego.

W zwi¹zku z zaplanowanymi zmianami nadchodz¹cy okres jest bardzo istotny tak

dla nas, jak i dla naszych rybaków, dlatego te¿ musimy poœwiêciæ du¿o uwagi ustaleniu

wspólnego stanowiska i obronie naszych priorytetów. W okresie, gdy rozpoczyna siê

dyskusja o konkretnej wersji legislacyjnej przysz³ej Wspólnej Polityki Rybackiej (WPR),

uwa¿am, ¿e niezwykle wa¿ne jest podkreœlanie roli, jak¹ s³odkowodna akwakultura

odgrywa dla poszczególnych pañstw i dla ca³ej Unii Europejskiej. Zarazem niezbêdne

jest podkreœlanie jej znaczenia dla klientów oraz dla œrodowiska – czyli kwestii bardzo

aktualnych.

Akwakultura musi staæ siê jednym z najwa¿niejszych filarów przysz³ej wersji WPR,

przy czym równie¿ bud¿et tego sektora musi odpowiadaæ jego wielkoœci, a zarazem przy

przewidywaniu wzrostu produkcji nale¿y wzi¹æ pod uwagê odnawialny charakter tej

ga³êzi, tak samo jak w przypadku wielu innych sektorów WPR. Dziedzina ta nie mo¿e byæ

jednak obci¹¿ona zbyt wieloma przepisami. Ju¿ teraz sektor ten jest jedn¹ z najbardziej

obci¹¿onych regulacjami bran¿ spo¿ywczych, wiêc w ramach podsumowania chcia³bym

podkreœliæ potrzebê uproszczenia go i jak ju¿ wspomnia³em, stworzenia bardziej korzy-

stnych warunków dla hodowców.

Przy tej okazji chcia³em podziêkowaæ polskim kolegom za zorganizowanie spotka-

nia w Krakowie w marcu tego roku, w celu ustalenia wspólnego stanowiska w poszuki-
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waniu dodatkowych Ÿróde³ finansowania dla rozwoju akwakultury. Spotkanie zaowoco-

wa³o przygotowaniem Wspólnego oœwiadczenia Bu³garii, Cypru, Czech, Estonii,

Wêgier, £otwy, Litwy, Malty, Polski, Rumunii i S³owenii dotycz¹cego finansowania

rybo³ówstwa przez Uniê Europejsk¹ w latach 2014-2020. Uwa¿am to spotkanie za

doskona³y przyk³ad wspó³pracy.

Wierzê, ¿e poprzez intensywniejsz¹ wspó³pracê i negocjacje z naszymi partnerami

mo¿emy zrealizowaæ wspomniane wczeœniej cele w sektorze rybo³ówstwa na poziomie

europejskim. Na zakoñczenie chcia³em podziêkowaæ organizatorom za ich doskona³¹

pracê przy przygotowaniu i organizacji tego spotkania oraz podziêkowaæ wszystkim za

uwagê.

Panie i Panowie, dziêkujê za uwagê i mam nadziejê, ¿e konferencja odniesie sukces.

Juraj Chmiel

Wiceminister Rolnictwa

Republiki Czeskiej
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