D E C LA R A Ţ I A & R E Z O L U Ţ I A
celei de-a 4a Conferinţe Internaţionale a Crescătorilor de Crap
21 – 22 Septembrie 2017, Zagreb, Croaţia

Participanţii la cea de-a 4a Conferinţă Internaţională a Crescătorilor de Crap împreună cu
reprezentanţii Asociaţiilor Naţionale a Producătorilor de Crap din Uniunea Europeană
REAMINTESC
1. Scrisoarea de Recomandare a Conferinţei Internaţionale a Crescătorilor de Crap
desfăşurată la Kaziemerz Dolny (Polonia), 15 – 16 Septembrie 2011;
2. Rezoluţia celei de-a 2a Conferinţe Internaţionale a Crescătorilor de Crap desfăşurată
la Wrocław (Polonia), 12 – 13 Septembrie 2013;
3. Declaraţia & Rezoluţia celei de-a 3a Conferinţe Internaţionale a Crescătorilor de Crap
desfăşurată la Vodňany (Cehia), 3 – 4 Septembrie 2015;
4. Alte iniţiative europene sau naţionale structurate care au avut drept scop
conştientizarea, în egală măsură, a societăţii şi a factorilor de decizie legislativă a
importanţei deosebite a cipriniculturii pentru economia rurală;
SALUTĂ
1. Înfiinţarea Consiliului Consultativ pentru Acvacultură şi a Consiliului Consultativ
pentru Piaţă şi adoptarea programelor lor de activitate;
2. Răspunsul Comsiei Europene şi a Parlamentului European faţă de preocupările
pisciculturii, incluse în documentele menţionate mai sus;
3. Îmbunătăţirea cooperării dintre organizaţiile fermierilor din piscicultură generată de
pasiunea şi eforturile continue ale acestora;
SUBLINIAZĂ că
1. Există încă limitări birocratice şi legislative majore care tind să devină probleme
cronice pentru fermierii piscicoli, ca de exemplu:
a. Creşterea pagubelor în fermele piscicole produse de păsările şi mamiferele
protejate din cauza protecţiei nelimitate a acestora care a generat creşterea
necontrolată a populaţiilor acestora şi din cauza resurselor de hrană
insuficiente în mediu natural faţă de necesarul acestora;
b. Menţinerea KHV (Koi Herpes Virus) ca o boală notificabilă cu risc înalt, în
ciuda dovezilor ştiinţifice privitoare la procedurile obişnuite de gestionare a
bolii;

c. Orientările elaborate de serviciile Comisiei (Directiva Cadru Apă, Directiva
Cadru pentru Strategia Marină, Directivele Natura 2000) sunt instrumente de
comunicare utile pentru fermieri, dar nu sunt luate în consideraţie de către
autorităţile legislative sau administrative naţionale responsabile de aplicarea
acestor Directive;
SUNT DE ACORD că
1. Piscicultura este o parte a patrimoniului cultural care perpetuează biodiversitatea
furnizând servicii de înaltă calitate ecosistemului;
2. Dezvoltarea acvaculturii este încă blocată de legislaţia care reglementează alte
domenii cum ar fi: managementul resurselor de apă, protecţia mediului şi a
biodiversităţii şi managementul sanitar – veterinar;
3. Cercetarea şi inovarea sunt instrumente indispensabile pentru dezvoltarea
pisciculturii, iar implicarea fermierilor este esenţială;
INVITĂ fermierii piscicoli şi organizaţiile acestora
1. Să fie activi în furnizarea de date, opinii, puncte de vedere către factorii de decizie de
la nivel local, naţional sau european pentru a asigura o documentare consistentă a
schimbărilor necesare abordării pisciculturii;
2. Să consolideze colaborarea cu instituţiile de cercetare şi cu cele academice pentru a
furniza legislativului şi executivului informaţii bazate pe date ştiinţifice care să îi ajute
la elaborarea cadrului legislativ adecvat pisciculturii;
INVITĂ organismele legislative şi administrative naţionale
1. Să colaboreze cu organizaţiile fermierilor piscicoli pentru a înţelege specificul acestui
sector şi a se asigura că actele de reglementare emise sunt aplicabile într-o manieră
coerentă;
2. Să considere strategiile şi politicile de dezvoltare ale acvaculturii ca instrumente de
simplificare care furnizează oportunităţi de dezvoltare sectorului, şi nu ca noi
obstacole birocratice;
INVITĂ Comisia Europeană şi Parlamentul European
1. Să evalueze impactul ghidurilor şi orientărilor elaborate pentru Directiva Cadru Apă
şi pentru Directivele Natura 2000 la nivel naţional;
2. Să considere piscicultura ca pe o activitate agricolă şi să-i acorde sprijinul adecvat
pentru accesul la capacităţile de producţie, pentru simplificarea procedurilor de
licenţiere şi să se asigure că serviciile de mediu furnizate de către piscicultura
tradiţională către societate sunt recunoscute şi compensate într-o manieră coerentă.
§

