EVROPSKÁ KOMISE
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO ZDRAVÍ A BEZPEČNOST POTRAVIN
Audity a analýzy v oblasti zdraví a potravin

REFERENČNÍ ČÍSLO: DG(SANTE)/2018-6568- RS

VÝTAH ZPRÁVY GŘ PRO ZDRAVÍ A BEZPEČNOST POTRAVIN
SOUHRNNÁ ZPRÁVA ZE SÉRIE ZJIŠŤOVACÍCH MISÍ USKUTEČNĚNÝCH V ROCE 2018 A
TÝKAJÍCÍCH SE UPLATŇOVÁNÍ PŘEDPISŮ V AKVAKULTUŘE MLŽŮ

POZN.: JEDNÁ SE O PŘEKLAD ČÁSTI PŮVODNÍ ZPRÁVY O AUDITU (REF. Č. DG(SANTE)/2018-6568). SLOUŽÍ POUZE
K INFORMOVÁNÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ TĚCHTO STRÁNEK A NEMÁ ŽÁDNÝ OFICIÁLNÍ STATUS. PLATNÉ JE POUZE ÚPLNÉ ZNĚNÍ
PŮVODNÍ ZPRÁVY.

SHRNUTÍ
Tato zpráva podává přehled o výsledcích série zjišťovacích misí uskutečněných ve čtyřech
členských státech (Irsko, Francie, Itálie a Španělsko) v období od ledna do dubna 2018 v rámci
zveřejněného programu auditu Generálního ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin.
Uvedené členské státy zaujímají vysoký procentní podíl na roční produkci mlžů v Evropské unii
(EU).
Akvakultura je v mnoha pobřežních a kontinentálních oblastech EU významnou ekonomickou
činností, která v minulých letech zůstávala na stabilní úrovni. Cílem současné reformy společné
rybářské politiky je mimo jiné plné využití potenciálu akvakultury EU v souladu s cíli strategie
Evropa 2020: udržitelností, zabezpečením potravin, růstem a zaměstnaností.
Tato zpráva posuzuje současný stav provádění právních předpisů EU a případná zlepšení
odpovídajících opatření v oblasti prevence, dozoru a tlumení nákaz mlžů, jež usnadní jejich
bezpečné přesuny v rámci evropských vod. Analýza zjištění a závěrů by měla poskytnout pevný
základ pro určení toho, co funguje a co nefunguje ve věci vymáhání kontrol a uplatňování
právních předpisů v dané oblasti. Kromě toho přispěje k identifikaci oblastí, které by mohly těžit
ze zjednodušení a větší flexibility, zejména pro malé a střední podniky.

Zpráva uvádí, že řada příslušných orgánů v hlavních producentských členských státech
nesplňuje nezbytná provozní kritéria k zajištění účinných úředních kontrol. Jedná se zejména
o nedostatečné odborné kapacity, které mají vliv na schopnost příslušných orgánů odhalit při
úředních kontrolách sanitární problémy.
Většina členských států, kde dochází k produkci mlžů, neprovedla mnohé ze základních
požadavků právních předpisů EU, a v důsledku toho nemají příslušné orgány přehled
o nákazovém statusu jejich odvětví akvakultury mlžů. Některé z těchto zemí dosud pro dané
odvětví nedefinovaly jasnou veterinární politiku. Tyto skutečnosti mají určitý vliv na rozvoj
odvětví akvakultury mlžů a s ohledem na velký objem přesunů živých živočichů ohrožují produkci
v EU.
Úspěch veterinárního dozoru založeného na rizicích závisí na tom, aby všechny dotčené členské
státy uplatňovaly všechny relevantní prvky právních předpisů. Jelikož tomu tak není, členské
státy, které v tomto ohledu splňují požadavky práva EU, nejsou schopny chránit své producenty
před nákazami z jiných zemí.
Neochota příslušných orgánů provádět po zjištění původce nákazy potřebná opatření je
zapříčiněna mnoha faktory: hospodářský dopad obchodních omezení, nedostatek osvědčených a
účinných eradikačních opatření či nejistota, zda dojde ke zlepšení nákazového statusu. Nově se
objevující (bakteriální i virové) nákazy mají na zdraví měkkýšů větší bezprostřední dopad než
(neexotické) nákazy uvedené na seznamu, zejména v případě ústřic obrovských. Z toho vyplývá,
že je zapotřebí revidovat stávající seznam nákaz podléhajících hlášení.
Tato zpráva informuje o osvědčených postupech za účelem jejich sdílení se všemi subjekty
působícími v odvětví akvakultury mlžů, a dále o budoucích krocích, jež Komise v této oblasti
hodlá podniknout.

