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ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ
Στην παρούσα έκθεση περιγράφεται το αποτέλεσμα σειράς αποστολών για τη συγκέντρωση
στοιχείων σε τέσσερα κράτη μέλη (Ιρλανδία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία), οι οποίες διεξήχθησαν
μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου 2018 στο πλαίσιο του δημοσιευμένου προγράμματος ελέγχων της
Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Τα εν λόγω κράτη μέλη
αντιπροσωπεύουν πολύ μεγάλο ποσοστό της ετήσιας παραγωγής δίθυρων μαλακίων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
Στην ΕΕ η υδατοκαλλιέργεια είναι σημαντική οικονομική δραστηριότητα για πολλές παράκτιες και
ηπειρωτικές περιοχές και έχει παραμείνει σταθερή τα τελευταία χρόνια. Η τρέχουσα μεταρρύθμιση
της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής έχει ως στόχο, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη του πλήρους
δυναμικού της υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ, σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη
2020»: βιωσιμότητα, επισιτιστική ασφάλεια, ανάπτυξη και απασχόληση.
Στην έκθεση αξιολογείται η τρέχουσα εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ και οι βελτιώσεις που θα
μπορούσαν να γίνουν σχετικά με τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης, επιτήρησης και ελέγχου των
νόσων που προσβάλλουν τα δίθυρα μαλάκια, ώστε να διευκολυνθούν οι ασφαλείς μετακινήσεις στα

ύδατα της ΕΕ. Η ανάλυση των ευρημάτων και των συμπερασμάτων έχει ως στόχο να προσφέρει
μια σταθερή βάση για τον εντοπισμό όσων λειτουργούν καλά και των δυσλειτουργιών, σε σχέση με
την εκτέλεση των ελέγχων και την εφαρμογή της νομοθεσίας στον τομέα αυτόν, και, επιπλέον, να
διευκολύνει τον εντοπισμό τομέων που θα μπορούσαν να ωφεληθούν από μια διαδικασία
απλούστευσης και μεγαλύτερης ευελιξίας, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ορισμένες αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη με τη
σημαντικότερη παραγωγή δίθυρων μαλακίων δεν πληρούν τα αναγκαία επιχειρησιακά κριτήρια για
την εξασφάλιση αποτελεσματικών επίσημων ελέγχων. Ειδικότερα, η έλλειψη εμπειρογνωμοσύνης
των αρμόδιων αρχών επηρεάζει την ικανότητά τους να ανιχνεύουν τα προβλήματα υγείας κατά
τους επίσημους ελέγχους.
Τα περισσότερα κράτη μέλη που παράγουν δίθυρα μαλάκια δεν έχουν εφαρμόσει πολλές από τις
βασικές απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ και, ως αποτέλεσμα, οι αρχές δεν έχουν εικόνα της
κατάστασης της υγείας του τομέα της καλλιέργειας αυτής. Ορισμένες από τις χώρες αυτές δεν
έχουν χαράξει σαφή πολιτική για την υγεία των ζώων στον τομέα αυτόν. Οι εν λόγω παράγοντες
επηρεάζουν σε κάποιο βαθμό την ανάπτυξη του τομέα της καλλιέργειας δίθυρων μαλακίων και, σε
συνδυασμό με μεγάλο αριθμό μετακινήσεων ζώντων μαλακίων, συνιστούν απειλή για την
παραγωγή στην ΕΕ.
Η επιτυχία των συστημάτων επιτήρησης της υγείας των ζώων με βάση τους κινδύνους εξαρτάται
από το αν όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα εφαρμόσουν όλα τα σχετικά τμήματα της
νομοθεσίας. Επειδή αυτό δεν συμβαίνει, τα κράτη μέλη που συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της
ΕΕ στον τομέα αυτόν δεν είναι σε θέση να προστατεύσουν τους παραγωγούς τους από τις νόσους
που προέρχονται από άλλες χώρες.
Είναι πολλοί οι παράγοντες στους οποίους οφείλεται η απροθυμία των αρμόδιων αρχών να λάβουν
μέτρα μετά την ταυτοποίηση ενός νοσογόνου παράγοντα: ο οικονομικός αντίκτυπος των
εμπορικών περιορισμών, η έλλειψη αποτελεσματικών μέτρων εκρίζωσης και η αβεβαιότητα για το
αν θα ανακτήσουν καλύτερο καθεστώς της υγείας των ζώων. Η εκδήλωση (βακτηριακών και
ιογενών) νόσων έχει μεγαλύτερο άμεσο αντίκτυπο στην υγεία των δίθυρων μαλακίων απ’ ό,τι οι
καταγεγραμμένες (μη εξωτικές νόσοι), ιδίως για τα στρείδια του Ειρηνικού. Αυτό σημαίνει ότι
είναι ανάγκη να επανεξεταστεί ο σημερινός κατάλογος των νόσων που πρέπει να κοινοποιούνται.
Η παρούσα έκθεση αναδεικνύει ορισμένες καλές πρακτικές, ώστε να γίνουν γνωστές σε όλα τα
μέρη που εμπλέκονται στην καλλιέργεια δίθυρων μαλακίων, επιπροσθέτως των μελλοντικών
ενεργειών που εξετάζει η Επιτροπή.

