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NB. DETTE ER EN KORT OVERSÆTTELSE AF EN DEL AF DEN OPRINDELIGE AUDITRAPPORT (REF. NR. DG(SANTE)/20186568). DEN ER MENT SOM EN HJÆLP FOR BESØGENDE PÅ DETTE WEBSTED, MEN HAR INGEN OFFICIEL STATUS. DER BØR
ALTID HENVISES TIL DEN FULDE ORDLYD I DEN OPRINDELIGE RAPPORT.

RESUMÉ
I denne rapport beskrives resultatet en række factfinding-besøg i fire medlemsstater (Irland,
Frankrig, Italien og Spanien), som blev foretaget mellem januar og april 2018 som en del af
Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerheds offentliggjorte auditprogram. Disse
medlemsstater repræsenterer en meget stor procentdel af den årlige produktion af toskallede
bløddyr i Den Europæiske Union (EU).
Akvakulturproduktionen i EU er en vigtig økonomisk aktivitet i mange kystområder og
indlandsområder, som har været stabil i de senere år. Den igangværende reform af den fælles
fiskeripolitik har til formål at udvikle det fulde potentiale for EU's akvakultur i overensstemmelse
med Europa 2020-målene: bæredygtighed, fødevaresikkerhed, vækst og beskæftigelse.
I denne rapport vurderes den nuværende gennemførelse af EU-lovgivningen og mulige
forbedringer
til
passende
forebyggelses-,
overvågnings-,
kontrolog
bekæmpelsesforanstaltninger for sygdomme hos toskallede bløddyr til fremme af sikre flytninger
i EU-farvande. Analysen af resultaterne og konklusionerne skal give et solidt grundlag til
kortlægning af, hvad der virker, og hvad der ikke virker, med hensyn til gennemførelse af
kontroller og fortolkning af lovgivningen på dette område og vil desuden gøre det lettere at

identificere områder, som kunne drage fordel af forenkling og større fleksibilitet, især for små og
mellemstore virksomheder.
I rapporten konkluderes det, at en række kompetente myndigheder i de vigtigste
producentmedlemsstater ikke opfylder de nødvendige funktionskriterier til at sikre effektiv
offentlig kontrol. Navnlig har de kompetente myndigheders mangel på ekspertise betydning for
deres kapacitet til at opdage sundhedsproblemer i forbindelse med deres offentlige kontrol.
De fleste medlemsstater, som producerer bløddyr, har ikke indført mange af EU-lovgivningens
grundlæggende krav, og myndighederne mangler derfor et overblik over sundhedstilstanden for
produktionen af bløddyr i deres akvakultursektor. Nogle af disse lande har ikke fastlagt en klar
dyresundhedspolitik for denne sektor. Disse faktorer påvirker til en vis grad udviklingen af
akvakultursektoren for toskallede bløddyr og udgør i kombination med et stort antal flytninger
en trussel mod produktionen i EU.
Den risikobaserede dyresundhedsovervågnings succes afhænger af, at alle medlemsstater
indfører alle relevante elementer af lovgivningen. Da dette ikke er tilfældet, kan de
medlemsstater, som overholder EU-lovgivningen i denne forbindelse, ikke beskytte deres
producenter mod sygdomme fra andre lande.
Der er mange grunde til de kompetente myndigheders modvilje mod at anvende foranstaltninger
efter identifikation af en sygdomsagens: den økonomiske virkning af handelshindringer, mangel
på dokumenteret effektive udryddelsesforanstaltninger og uvisheden i forbindelse med
genopretning af bedre dyresundhedsstatus. Nye (bakterielle og virale) sygdomme har en større
umiddelbar virkning på bløddyrs sundhed end de listeopførte (ikkeeksotiske ) sygdomme, navnlig
for stillehavsøsters. Dette viser, at det er nødvendigt at revidere den eksisterende liste over
anmeldelsespligtige sygdomme.
Denne rapport fremhæver, ud over Kommissionens påtænkte fremtidige tiltag, en række
eksempler på god praksis, som bør udveksles blandt alle parter i bløddyrsakvakultursektoren.

