ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ“
Одити и анализи в областта на здравеопазването и храните

РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР: DG(SANTE)/2018-6568- RS

ИЗВАДКА ОТ ДОКЛАД НА ГД „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ“

ОБЗОРЕН ДОКЛАД ОТНОСНО ПОРЕДИЦА ОТ
ПРОВЕДЕНИ ПРЕЗ 2018 Г. МИСИИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ФАКТИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С
ПРИЛАГАНЕТО НА ПРАВИЛАТА ПРИ АКВАКУЛТУРАТА НА ДВУЧЕРУПЧЕСТИ МЕКОТЕЛИ

NB. ТЕКСТЪТ ПО-ДОЛУ ПРЕДСТАВЛЯВА ПРЕВОД НА ЧАСТ ОТ ОРИГИНАЛНИЯ ОДИТЕН ДОКЛАД (РЕФ. № DG
(SANCO)/2018-6568). ТОЙ Е ИЗГОТВЕН ЗА УЛЕСНЕНИЕ НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА САЙТА И И НЕ Е ОФИЦИАЛЕН
ДОКУМЕНТ. ЕТО ЗАЩО ПРИ ВСИЧКИ СЛУЧАИ СЛЕДВА ДА СЕ ПРАВИ СПРАВКА С ПЪЛНИЯ ТЕКСТ НА ОРИГИНАЛНИЯ
ДОКЛАД.

РЕЗЮМЕ
В доклада се описват резултатите от поредица мисии за установяване на фактите в
четири държави членки (Ирландия, Испания, Франция и Италия), които бяха проведени в
периода от януари до април 2018 г. в рамките на публикуваната одитна програма на
генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“. В тези държави членки
се реализира много висок процент от годишното производство на двучерупчести
мекотели в Европейския съюз (ЕС).
Аквакултурата е важна икономическа дейност в много крайбрежни и континентални
региони в ЕС, която остана стабилна през последните години. Провежданата в
момента реформа на общата политика в областта на рибарството има за цел, наред с
другото, да разгърне пълния потенциал на аквакултурата в ЕС в съответствие с целите
на стратегията „Европа 2020“: устойчивост, продоволствена сигурност, растеж и
заетост.
В доклада се подлагат на оценка текущото прилагане на законодателството на ЕС и
евентуалните подобрения във връзка с подходящите мерки за превенция, надзор и борба с

болестите по двучерупчестите мекотели, чрез които да се улеснява безопасното им
придвижване в териториалните води на ЕС. Анализът на констатациите и
заключенията е предназначен да послужи като солидна основа за идентифициране на
това, което работи добре, и това, което не работи, във връзка с упражняването на
контрол и прилагането на законодателството в тази област; освен това той ще улесни
идентифицирането на областите, които биха могли да се възползват от съответно
опростяване и по-голяма гъвкавост, по-специално в случая с малките и средните
предприятия.
В доклада се достига до заключението, че редица компетентни органи в държавите
членки, които са основните производители, не отговарят на оперативните критерии,
необходими за гарантиране на ефективен официален контрол. По-специално липсата на
експертни познания на компетентните органи се отразява на тяхната способност за
откриване на проблеми, свързани със здравето, по време на осъществявания от тях
официален контрол.
В голямата част от държавите членки, в които има производство на мекотели, не се
прилагат много от основните изисквания на законодателството на ЕС, в резултат на
което органите не разполагат с общ поглед върху здравния статус в своя сектор на
аквакултура на мекотели. В някои от тези държави за този сектор няма ясно
определена политика в областта на здравеопазването на животните. Тези фактори
засягат до известна степен развитието на сектора на аквакултура на двучерупчести
мекотели, което, в съчетание с големия брой операции по придвижване на живи
мекотели, създава риск за производството в ЕС.
Успешното прилагане на основаващите се на оценка на риска схеми за надзор на
здравето на животните зависи от това дали всички държави членки прилагат всички
относими елементи от законодателството. Когато това не се случва, държавите
членки, които спазват правото на ЕС в това отношение, не са в състояние да защитят
своите производители от идващите от други държави болести.
Многобройни са факторите, определящи нежеланието на компетентните органи да
прилагат мерки след установяването на болестотворен агент: икономическото
въздействие на ограниченията на търговията, липсата на доказали ефективността си
мерки за ликвидиране на болестта, както и несигурността относно възвръщането на подобър здравен статус на животните. Нововъзникващите (бактериални и вирусни)
болести оказват по-голямо непосредствено въздействие върху здравето на мекотелите в
сравнение с включените в списъка (неекзотични) болести, по-специално в случая на
тихоокеанските стриди. Това свидетелства за необходимостта от подлагане на преглед
на сегашния списък на болестите, подлежащи на задължително обявяване.

В доклада се извеждат на преден план редица добри практики с цел споделянето им с
всички лица, действащи в сектора на аквакултурата на мекотели, и се очертават
планираните
от
Комисията
бъдещи
действия.

