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STRESZCZENIE
Mimo nierównomiernego rozwoju krajów kontynentu produkty rybołówstwa i akwakultury są obecne
na rynkach UE. Głównymi producentami ryb z połowów morskich są Maroko, Senegal i RPA, natomiast
z połowów słodkowodnych Tanzania, Uganda, Egipt i Nigeria. Afryka zwiększyła jednak swój wkład
do światowej produkcji akwakultury z 1,2 % do 2,2 % w ciągu ostatnich dziesięciu lat, głównie w
wyniku szybkiego rozwoju hodowli ryb słodkowodnych w Afryce subsaharyjskiej. Główni producenci
to Nigeria, Egipt i Uganda. Obok tradycyjnie importowanych głównie z RPA i Namibii gatunków
morszczuków, na rynku UE mogą pojawić się nowe, perspektywiczne gatunki zwierząt wodnych – nie
tylko ryb. Kilka z ostrzeżeń umieszczonych w systemie RASFF wskazuje na wciąż istniejący problem
jakości administracji odpowiedzialnej w krajach Afryki za nadzór weterynaryjny i jakość produktów w
eksporcie na rynki krajów UE. Świadczą o tym próby dotyczące wadliwej dokumentacji, która
uniemożliwia umieszczenie produktów na rynku, jak też niska jakość higieniczna z niektórych krajów
zachodniej Afryki jak też próby podmian i oszustw.

Fishery and Aquaculture Products, Imported from Africa to the European
Union. Trends, Species and Threats
SUMMARY
In spite of uneven development of the countries, fishery and aquaculture products are commonly

available on the EU market. Main fish producers with the largest marine landings are Morocco, Senegal
and South Africa, whereas freshwater are Tanzania, Uganda, Egypt and Nigeria. Within the last decade
Africa increased its share in global aquaculture from 1.2 to 2.2 %, mainly due to rapid development of
freshwater fish production in the sub-Saharan region with Nigeria, Egypt and Uganda, as main
producers. Except of traditionally imported from South Africa and Namibia hakes, on the EU market in
the following years a new species are expected to emerge, not only fish. A few notifications in RASFF
portal published recently indicate on the problems with the administration administration which is
responsible for veterinary control and quality of the exported products form the Africa to the EU
countries. This is evident in erroneous documents, which make products impossible to place on the
market, but also due to low hygiene of the fish products and counterfeiting attempts.

