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UITTREKSEL UIT EEN OVERZICHTSVERSLAG VAN DG GEZONDHEID EN VOEDSELVEILIGHEID
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NB: DIT IS EEN SAMENVATTENDE VERTALING VAN EEN DEEL VAN HET OORSPRONKELIJKE AUDITVERSLAG
(REFERENTIENUMMER DG(SANTE)/2018-6568). DE VERTALING DIENT TER INFORMATIE VAN DE BEZOEKERS VAN DEZE
SITE, MAAR HEEFT GEEN OFFICIËLE STATUS. RAADPLEEG ALTIJD DE VOLLEDIGE TEKST VAN HET OORSPRONKELIJKE VERSLAG.

SAMENVATTING
Dit verslag bevat een beschrijving van de resultaten van een reeks onderzoeksmissies in vier
lidstaten (Ierland, Frankrijk, Italië en Spanje) die tussen januari en april 2018 heeft
plaatsgevonden als onderdeel van het bekendgemaakte auditprogramma van het directoraatgeneraal Gezondheid en Voedselveiligheid. De onderzochte lidstaten zijn samen goed voor een
zeer groot aandeel van de jaarproductie van tweekleppige weekdieren in de Europese Unie (EU).
In de EU is de aquacultuur in talrijke kustgebieden, maar ook op land, een belangrijke
economische activiteit die in de afgelopen jaren op een constant peil is gebleven. De hervorming
van het gemeenschappelijk visserijbeleid waaraan momenteel gewerkt wordt, heeft onder meer
tot doel het volledige potentieel van de aquacultuur in de EU tot ontwikkeling te brengen, in
overeenstemming met de Europa 2020-doelstellingen op het gebied van duurzaamheid,
voedselzekerheid en groei en werkgelegenheid.
Het verslag bevat een studie van de huidige uitvoering van de EU-wetgeving en mogelijke
verbeteringen ten behoeve van passende preventie-, toezichts- en bestrijdingsmaatregelen voor
ziekten bij tweekleppige weekdieren, ter bevordering van veilige verplaatsingen binnen de EUwateren. De analyse van de bevindingen en conclusies heeft tot doel een solide basis te

verschaffen om zo te kunnen vaststellen wat wel en wat niet werkt met betrekking tot de
handhaving van controles en de uitvoering van wetgeving op dit gebied. Daarnaast zal zij het
gemakkelijker maken om gebieden te identificeren waar vereenvoudiging en meer flexibiliteit
gunstig zouden kunnen zijn, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen.
De conclusie van het verslag is dat een aantal van de bevoegde autoriteiten in de lidstaten met
de grootste productie niet voldoet aan de operationele criteria die voor doeltreffende officiële
controles essentieel zijn. Met name het gebrek aan expertise bij de bevoegde autoriteiten is van
invloed op de mate waarin zij in staat zijn tijdens hun officiële controles gezondheidsproblemen
te ontdekken.
De meerderheid van de weekdierenproducerende lidstaten heeft veel van de basisvereisten in de
EU-wetgeving nog niet uitgevoerd en als gevolg daarvan hebben de autoriteiten geen totaalbeeld
van de gezondheidsstatus van hun weekdierenteelt. Een aantal van deze landen heeft voor deze
sector geen duidelijk diergezondheidsbeleid vastgesteld. Deze factoren zijn tot op zekere hoogte
van invloed op de ontwikkeling van de sector van de aquacultuur van tweekleppige weekdieren
en vormen samen met het veelvuldige vervoer van levende dieren een bedreiging voor de
productie in de EU.
Het welslagen van de op risico’s gebaseerde bewaking van de diergezondheid is afhankelijk van
de medewerking van alle betrokken lidstaten, die alle relevante onderdelen van de wetgeving
moeten uitvoeren. Aangezien dit op dit moment niet gebeurt, zijn de lidstaten die zich op dit
gebied wel aan het EU-recht houden niet in staat hun producenten tegen uit andere landen
afkomstige ziekten te beschermen.
De onwilligheid van de bevoegde autoriteiten om maatregelen te nemen zodra een
ziekteverwekker wordt aangetroffen, heeft meerdere achterliggende oorzaken, te weten de
economische effecten van handelsbeperkingen, het ontbreken van bewezen doeltreffende
uitroeiingsmaatregelen en de met het herstel en de verbetering van de diergezondheidsstatus
gepaard gaande onzekerheid. Nieuwe (bacteriële en virale) ziekten hebben voor de gezondheid
van weekdieren grotere directe gevolgen dan de in de lijst van de EU opgenomen (niet-exotische)
ziekten; met name bij Japanse oesters is dit het geval. Dit wijst op de noodzaak om de huidige
lijst van aangifteplichtige ziekten te herzien.
In dit verslag wordt ingegaan op een aantal goede praktijken, zodat deze met alle bij de
aquacultuur van weekdieren betrokken partijen kunnen worden gedeeld, en worden ook de
toekomstige maatregelen die de Commissie op het oog heeft besproken.

