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MEGJEGYZÉS: EZ AZ ÖSSZEFOGLALÁS AZ EREDETI ELLENŐRZÉSI JELENTÉS (A DOKUMENTUM HIVATKOZÁSI SZÁMA:
DG(SANTE)/2018-6568) EGY RÉSZÉNEK FORDÍTÁSA. NEM HIVATALOS DOKUMENTUM, A HONLAP OLVASÓI RÉSZÉRE. A
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ÖSSZEFOGLALÁS
E jelentés egy sor, négy tagállamban (Írország, Franciaország, Olaszország és Spanyolország)
lebonyolított tényfeltáró út eredményeit ismerteti. Ezekre az utakra 2018. január és április között
került sor az Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság közzétett ellenőrzési
programjának részeként. Az említett tagállamok termelése az Európai Unió éves
kagylótermelésének jelentős hányadát teszi ki.
Az EU-ban az akvakultúra számos part menti és szárazföldi régióban fontos gazdasági
tevékenységnek számít, és a termelés az utóbbi években is stabil maradt. A közös halászati
politika jelenlegi reformjának célja többek között az uniós akvakultúrában rejlő lehetőségeknek
az Európa 2020 stratégia célkitűzéseivel – fenntarthatóság, élelmiszerbiztonság, növekedés és
foglalkoztatás – összhangban történő, maradéktalan kiaknázása.
A jelentés értékeli az uniós jogszabályok jelenlegi végrehajtását, valamint a kagylókban
előforduló betegségek megfelelő megelőzésére, felügyeletére és ellenőrzésére szolgáló
intézkedések javításának lehetőségeit az uniós vizeken való biztonságos mozgatás megkönnyítése
érdekében. A megállapítások és a következtetések elemzésének célja szilárd alapot teremteni

annak meghatározásához, hogy mi az, ami működik ezen a területen az ellenőrzések elvégzése és
a jogszabályok végrehajtása tekintetében, és mi az, ami nem; az elemzés további célja, hogy
megkönnyítse azon területek azonosítását, amelyeken hasznos lenne az egyszerűsítés és a
rugalmasság növelése, különösen a kkv-k számára.
A jelentés megállapítja, hogy a fő termelő országokban számos illetékes hatóság nem felel meg
azoknak a működési kritériumoknak, amelyeket a hatósági ellenőrzések hatékonyságának
biztosításához teljesíteniük kell. A megfelelő szakismeretek hiánya befolyásolja az illetékes
hatóságok arra való képességét, hogy ellenőrzéseik során feltárják az egészségügyi problémákat.
A kagylótermelő tagállamok többsége az uniós jogszabályokban előírt több alapvető
követelményt nem hajtott végre. Következésképpen hatóságaiknak nincs rálátásuk a
kagylótermelő akvakultúra-ágazatban uralkodó egészségügyi állapotokra. Ezen országok
némelyike nem határozott meg konkrét állategészségügyi politikát az ágazatra vonatkozóan. Ezek
a tényezők bizonyos mértékben befolyásolják a kagylótermelő akvakultúra-ágazat fejlődését és –
a nagy számban végrehajtott élőállat-mozgatásokkal együttesen – veszélyeztetik a termelést az
EU-ban.
A kockázatalapú állategészségügyi felügyeleti rendszerek sikere attól függ, hogy valamennyi
érintett tagállam végrehajtja-e a jogszabályok vonatkozó elemeit. Mivel jelenleg ez nem így van,
az említett elemek tekintetében az uniós jognak megfelelő tagállamok nem képesek megvédeni
termelőiket a más országokból bekerülő betegségektől.
Az illetékes hatóságok több okból is vonakodnak attól, hogy a kórokozók azonosításakor
intézkedéseket léptessenek életbe. Ezek között említhetők a következők: a kereskedelmi
szigorítások gazdasági hatása, a bizonyítottan hatékony mentesítési intézkedések hiánya, illetve a
jobb állategészségügyi státusz elérésével kapcsolatos bizonytalanság. Az újonnan megjelenő
(bakteriális és vírusos) megbetegedések nagyobb közvetlen hatást gyakorolnak a kagylók
egészségére, mint a már felsorolt (nem egzotikus) betegségek, különösen a csendes-óceáni
osztrigák esetében. Ez ezt jelenti, hogy felül kell vizsgálni a bejelentési kötelezettség hatálya alá
tartozó betegségek jelenlegi listáját.
A Bizottság által tervezett jövőbeni fellépéseken túl e jelentés számos bevált gyakorlatot is kiemel
abból a célból, hogy a kagylótermelő akvakultúra-ágazat valamennyi érintett szereplője
megismerkedhessen velük.

