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RICHTLIJN 2003/..../EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van                    

inzake de bewaking van zoönoses en zoönoseverwekkers en houdende wijziging van Beschikking

90/424/EEG van de Raad en intrekking van Richtlijn 92/117/EEG van de Raad

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 152,

lid 4, punt b),

Gezien het voorstel van de Commissie 1,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité 2,

Na raadpleging van het Comité van de Regio's,

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag 3,

                                                
1 PB C 304 E van 30.10.2001, blz. 250.
2 PB C 94 van 18.4.2002, blz. 180.
3 Advies van het Europees Parlement van 15 mei 2002 (nog niet verschenen in het Publicatie-

blad), Gemeenschappelijk Standpunt van de Raad van……… (nog niet verschenen in het
Publicatieblad) en Besluit van het Europees Parlement van……….. (nog niet verschenen in
het Publicatieblad).
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) Levende dieren en levensmiddelen van dierlijke oorsprong komen voor op de lijst in bijlage I

bij het Verdrag. Veeteelt en het in de handel brengen van levensmiddelen van dierlijke

oorsprong vormen een belangrijke bron van inkomsten voor de landbouwbevolking. Een

rationele ontwikkeling van deze sector wordt onder meer bereikt door de uitvoering van

veterinaire maatregelen voor de verbetering van de gezondheid van mens en dier in de

Gemeenschap.

(2) De bescherming van de volksgezondheid tegen ziekten en besmettingen die direct of indirect

van dieren op de mens kunnen worden overgedragen (zoönoses) is van het allergrootste

belang.

(3) Via voedsel overgedragen zoönoses kunnen de oorzaak zijn van menselijk leed, maar ook van

economisch verlies bij de voedselproductie en voor de levensmiddelenindustrie.

(4) Ook zoönoses die op een andere wijze dan via voedsel, vooral door wilde dieren en gezel-

schapsdieren, worden overgedragen, geven aanleiding tot bezorgdheid.

(5) Bij Richtlijn 92/117/EEG van de Raad van 17 december 1992 inzake maatregelen voor de

bescherming tegen bepaalde zoönoses en bepaalde zoönoseverwekkers bij dieren en in

producten van dierlijke oorsprong teneinde door voedsel overgedragen infecties en vergifti-

gingen te voorkomen 1 is voorzien in de invoering van een systeem voor de bewaking van

bepaalde zoönoses zowel in de lidstaten als op het niveau van de Gemeenschap.

                                                
1 PB L 62 van 15.3.1993, blz. 38. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 1999/72/EG van

het Europees Parlement en de Raad (PB L 210 van 10.8.1999, blz.  12).
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(6) De Commissie, bijgestaan door het Communautair Referentielaboratorium voor de epidemio-

logie van zoönoses, zamelt jaarlijks bij de lidstaten de resultaten van die bewaking in en geeft

er een overzicht van. De resultaten worden sedert 1995 jaarlijks bekendgemaakt. Zij vormen

een basis voor de evaluatie van de huidige situatie met betrekking tot zoönoses en zoönose-

verwekkers. De systemen voor het verzamelen van de gegevens zijn evenwel niet geharmo-

niseerd, zodat vergelijkingen tussen de lidstaten onmogelijk zijn.

(7) Bij andere communautaire regelgeving is voorzien in de bewaking en bestrijding van

bepaalde zoönoses bij dieren. Met name gaat Richtlijn 64/432/EEG van de Raad van

26 juni 1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommu-

nautaire handelsverkeer in runderen en varkens 1, over rundertuberculose en runderbrucellose,

en gaat Richtlijn 91/68/EEG van de Raad van 28 januari 1991 inzake veterinairrechtelijke

voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in schapen en geiten 2, over

schapen- en geitenbrucellose. De onderhavige richtlijn mag deze voorschriften niet nodeloos

overlappen.

(8) Voorts dient een verordening van het Europees Parlement en de Raad in de toekomst

specifieke elementen voor de preventie, bestrijding en bewaking van zoönoses en zoönose-

verwekkers te bestrijken, en specifieke voorschriften voor de microbiologische kwaliteit van

levensmiddelen te bevatten.

                                                
1 PB 121 van 29.7.1964, blz. 1977. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)

nr. 1226/2002 van de Commissie, het Europees Parlement en de Raad (PB L 179 van
9.7.2002, blz. 13).

2 PB L 46 van 19.2.1991, blz. 19. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2002/261/EG
van de Commissie (PB L 91 van 6.4.2002, blz. 31).
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(9) Richtlijn 92/117/EEG voorziet in het verzamelen van gegevens over zoönosegevallen bij de

mens. Beschikking nr. 2119/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van

24 september 1998 tot oprichting van een netwerk voor epidemiologische surveillance en

beheersing van overdraagbare ziekten in de Europese Gemeenschap 1 beoogt het verzamelen

van de betrokken gegevens te verbeteren en bij te dragen tot een betere preventie en bestrij-

ding van overdraagbare ziekten in de Gemeenschap.

(10) Het verzamelen van gegevens inzake het vóórkomen van zoönoses en zoönoseverwekkers bij

dieren, in voeding, diervoeders en bij de mens is noodzakelijk om de ontwikkelingstendensen

en de bronnen van zoönoses te bepalen.

(11) Het Wetenschappelijk Comité voor veterinaire maatregelen in verband met de volksgezond-

heid heeft in zijn advies inzake zoönoses van 12 april 2000 gesteld dat de huidige maatregelen

voor de bestrijding van door voedsel overgedragen zoönoses ontoereikend zijn en dat de

epidemiologische gegevens die momenteel door de lidstaten worden verzameld, onvolledig en

niet helemaal vergelijkbaar zijn. Derhalve heeft het comité aanbevolen de bewakingsvoor-

schriften te verbeteren en heeft het mogelijke maatregelen inzake risicobeheer voorgesteld.

Het comité heeft bepaald dat uit het oogpunt van de volksgezondheid bij voorrang aandacht

moet worden besteed aan Salmonella spp., Campylobacter spp., verocytotoxine-producerende

Escherichia coli (VTEC), Listeria monocytogenes, Cryptosporidium spp., Echinococcus

granulosus / multilocularis en Trichinella spiralis.

                                                
1 PB L 268 van 3.10.1998, blz. 1.
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(12) De bij Richtlijn 92/117/EEG ingestelde regelingen inzake bewaking en gegevensverzameling

moeten derhalve worden verbeterd. Tezelfdertijd zal Verordening (EG) nr. .../... van het

Europees Parlement en de Raad van ... inzake de bestrijding van salmonella en andere

specifieke door voedsel overgedragen zoönoseverwekkers 1 de bij Richtlijn 92/117/EEG vast-

gestelde specifieke bestrijdingsmaatregelen vervangen. Richtlijn 92/117/EEG dient derhalve

te worden ingetrokken.

(13) Het nieuwe kader voor wetenschappelijke advisering en ondersteuning op het gebied van de

voedselveiligheid, dat is ingesteld bij Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees

Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en

voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit

voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaan-

gelegenheden 2, dient te worden gebruikt voor het verzamelen en analyseren van de betrokken

gegevens.

(14) Indien nodig om de gegevens gemakkelijker samen te stellen en te vergelijken, moet het

toezicht op een geharmoniseerde wijze plaatsvinden. Hierdoor kunnen ontwikkelings-

tendensen en bronnen van zoönoses en zoönoseverwekkers in de Gemeenschap worden

geëvalueerd. De daarbij verzamelde gegevens moeten, samen met de gegevens uit andere

bronnen, de basis voor risico-evaluatie van zoönoseverwekkers vormen.

(15) Prioriteit moet worden gegeven aan de zoönoses die het grootste risico vormen voor de volks-

gezondheid. De bewakingssystemen moeten evenwel ook de opsporing mogelijk maken van

nieuwe zoönoses, nieuwe uitbraken van bestaande zoönoses en nieuwe stammen van

bestaande zoönoseverwekkers.

                                                
1 Zie blz. ... van dit Publicatieblad.
2 PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.
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(16) Bewaking op het gebied van het ontstaan van de onrustbarende resistentie tegen antimicro-

biële middelen (zoals antimicrobiële geneesmiddelen en antimicrobiële toevoegingsmiddelen

in diervoeding) is noodzakelijk. Er dient voor te worden gezorgd dat een dergelijke bewaking

niet alleen op zoönoseverwekkers, maar ook op andere agentia betrekking heeft, voorzover

deze een gevaar voor de volksgezondheid opleveren. In het bijzonder kan de bewaking van

indicatororganismen aangewezen zijn. Dergelijke organismen vormen een reservoir van

resistentiegenen, die zij op ziekteverwekkende bacteriën kunnen overdragen.

(17) Afgezien van de algemene bewaking kunnen specifieke situaties worden geconstateerd die

gecoördineerde bewakingsprogramma's noodzakelijk maken. Daarbij dient vooral aandacht te

worden besteed aan de zoönoses die zijn opgenomen in bijlage I van Verordening (EG)

nr. .../....

(18) Op basis van een grondig onderzoek van uitbraken van door voedsel overgedragen zoönoses

kan worden bepaald welk pathogeen agens, welk levensmiddel en welke aspecten van de

voedselbereiding en -bewerking tot de uitbraak hebben bijgedragen. Derhalve moet worden

voorzien in dergelijke onderzoeken en in een nauwe samenwerking tussen de verschillende

autoriteiten.



14856/1/02 REV 1 van/HF/cz 7
   NL

(19) Overdraagbare spongiforme encefalopathieën vallen onder Verordening (EG) nr. 999/2001

van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 houdende vaststelling van

voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare

spongiforme encefalopathieën 1.

(20) Teneinde ervoor te zorgen dat de over zoönoses en zoönoseverwekkers verzamelde informatie

effectief kan worden gebruikt, moeten passende voorschriften worden vastgesteld voor de

uitwisseling van alle relevante informatie. Die informatie moet in de lidstaten worden

verzameld en aan de Commissie doorgegeven in de vorm van verslagen die aan de Europese

Autoriteit voor voedselveiligheid moeten worden meegedeeld en onverwijld op een geschikte

wijze aan het publiek beschikbaar worden gesteld.

(21) De verslagen moeten jaarlijks worden ingediend. Naar gelang van de omstandigheden kunnen

echter aanvullende verslagen aangewezen zijn.

(22) Het kan dienstig zijn nationale en communautaire referentielaboratoria aan te wijzen om

advies en assistentie te verlenen bij analyses en tests met betrekking tot zoönoses en

zoönoseverwekkers die binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen.

(23) Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26 juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op

veterinair gebied 2 dient te worden gewijzigd wat betreft de uitvoeringsbepalingen inzake de

financiële bijdrage van de Gemeenschap aan bepaalde activiteiten met betrekking tot de

bewaking en bestrijding van zoönoses en zoönoseverwekkers.

                                                
1 PB L 147 van 31.5.2001, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)

nr. 1226/2002 van de Commissie (PB L 179 van 9.7.2002, blz. 13).
2 PB L 224 van 18.8.1990, blz. 19. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking

2002/216/EG van de Commissie (PB L 91 van 6.4.2002, blz. 31).
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(24) Voorzien moet worden in de nodige procedures om sommige bepalingen van deze richtlijn

aan te passen aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang en om de nodige

uitvoerings- en overgangsmaatregelen vast te stellen.

(25) Om rekening te houden met de technische en wetenschappelijke vooruitgang dient gezorgd te

worden voor een nauwe en doeltreffende samenwerking tussen de Commissie en de lidstaten

in het bij Verordening (EG) nr. 178/2002 ingestelde Permanent Comité.

(26) De maatregelen die nodig zijn voor de uitvoering van deze richtlijn moeten worden

vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot

vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende

uitvoeringsbevoegdheden 1.

(27) Wanneer de lidstaten individueel optreden, kunnen zij geen vergelijkbare gegevens

verzamelen die kunnen dienen als basis voor risico-evaluatie van zoönoseverwekkers welke

op communautair niveau van belang zijn. Het verzamelen van dergelijke gegevens kan met

beter gevolg plaatsvinden op communautair niveau. De Gemeenschap kan derhalve maat-

regelen vaststellen overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag vervatte subsidiariteits-

beginsel. Conform het eveneens in artikel 5 vervatte evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn

niet verder dan hetgeen nodig is om die doelstellingen te verwezenlijken. De verantwoor-

delijkheid voor de invoering en handhaving van bewakingssystemen dient bij de lidstaten te

berusten,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

                                                
1 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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HOOFDSTUK I

INLEIDENDE BEPALINGEN

Artikel 1

Doel en toepassingsgebied

1. Deze richtlijn beoogt een adequate bewaking van zoönoses, zoönoseverwekkers en van daarmee

samenhangende antimicrobiële resistentie, alsmede een gedegen epidemiologisch onderzoek naar

uitbraken van door voedsel overgedragen zoönoses, zodat in de Gemeenschap de nodige informatie

kan worden verzameld om relevante tendensen en bronnen te kunnen evalueren.

2. Deze richtlijn betreft:

a) de bewaking van zoönoses en zoönoseverwekkers;

b) de bewaking van daarmee samenhangende antimicrobiële resistentie;

c) het epidemiologisch onderzoek van uitbraken van door voedsel overgedragen zoönoses; en

d) de uitwisseling van informatie over zoönoses en zoönoseverwekkers.

3. Deze richtlijn is van toepassing onverminderd meer specifieke communautaire bepalingen

betreffende diergezondheid, diervoeding, voedselhygiëne, overdraagbare menselijke ziekten,

gezondheid en veiligheid op het werk, gentechnologie en overdraagbare spongiforme encefalo-

pathieën.
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Artikel 2

Definities

In deze richtlijn worden de volgende definities gebruikt:

1) de definities van Verordening (EG) nr. 178/2002 en

2) de onderstaande definities:

a) "zoönose": ziekte en/of besmetting die langs natuurlijke weg direct of indirect tussen

dieren en mensen kan worden overgedragen;

b) "zoönoseverwekker": virus, bacterie, schimmel, parasiet of andere biologische entiteit

waardoor een zoönose kan worden veroorzaakt;

c) "antimicrobiële resistentie": het vermogen van micro-organismen van bepaalde soorten

om te overleven of zelfs in aantal toe te nemen in aanwezigheid van een bepaalde

concentratie van een antimicrobiële stof, die doorgaans voldoende is om de groei van

micro-organismen van dezelfde soort te remmen of deze te doden;

d) " uitbraak van een door voedsel overgedragen zoönose": het vóórkomen, onder bepaalde

omstandigheden, van twee of meer gevallen van dezelfde ziekte en/of besmetting bij de

mens, of een situatie waarbij meer ziektegevallen worden geconstateerd dan normaal

zou mogen worden verwacht, waarbij er een (waarschijnlijk) oorzakelijk verband

bestaat met eenzelfde voedselbron; en

e) "bewaking": een systeem voor het verzamelen, analyseren en bekendmaken van

gegevens inzake het vóórkomen van zoönoses, zoönoseverwekkers en daarmee

samenhangende antimicrobiële resistentie.
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Artikel 3

Algemene verplichtingen

1. De lidstaten zien erop toe dat gegevens inzake het vóórkomen van zoönoses en zoönose-

verwekkers, alsmede van daarmee samenhangende antimicrobiële resistentie, worden verzameld,

geanalyseerd en onverwijld bekendgemaakt, overeenkomstig de voorschriften van deze richtlijn en

alle ter uitvoering daarvan vastgestelde bepalingen.

2. Elke lidstaat wijst een bevoegde autoriteit of bevoegde autoriteiten in het kader van deze richtlijn

aan en stelt de Commissie daarvan in kennis. Indien een lidstaat meer dan één bevoegde autoriteit

aanwijst:

a) deelt hij de Commissie mee welke bevoegde autoriteit als aanspreekpunt voor de contacten

met de Commissie zal fungeren; en

b) ziet hij erop toe dat de bevoegde autoriteiten samenwerken opdat de voorschriften van deze

richtlijn correct worden toegepast.

3. De lidstaten zorgen voor een doelmatige en permanente samenwerking op basis van een vrije

uitwisseling van algemene informatie en, indien nodig, van specifieke gegevens tussen de in het

kader van deze richtlijn aangewezen bevoegde autoriteit of autoriteiten en:

a) de in het kader van de communautaire regelgeving inzake diergezondheid bevoegde

autoriteiten,

b) de in het kader van de communautaire regelgeving inzake diervoeding bevoegde autoriteiten,

c) de in het kader van de communautaire regelgeving inzake voedselhygiëne bevoegde

autoriteiten,
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d) de in artikel 1 van Beschikking 2119/98/EG bedoelde structuren en/of autoriteiten,

e) de overige betrokken autoriteiten en organisaties.

4. De lidstaten zien erop toe dat de betrokken ambtenaren van de in lid 2 bedoelde bevoegde

autoriteit  of autoriteiten een passende basisopleiding en bijscholing ontvangen op het gebied van

diergeneeskunde, microbiologie of epidemiologie, voorzover zulks noodzakelijk is.

HOOFDSTUK II

BEWAKING VAN ZOÖNOSES EN ZOÖNOSEVERWEKKERS

Artikel 4

Algemene voorschriften inzake de bewaking van zoönoses en zoönoseverwekkers

1. De lidstaten verzamelen relevante en vergelijkbare gegevens om de gevaren te identificeren en te

beschrijven, de blootstelling aan die gevaren te evalueren en de risico's te karakteriseren die

verbonden zijn aan zoönoses en zoönoseverwekkers.

2. De bewaking vindt plaats in het stadium of de stadia van de voedselketen dat/die naar gelang van

de betreffende zoönose of zoönoseverwekker het meest geschikt is/zijn, dat wil zeggen:

a) in het stadium van de primaire productie, en/of

b)  in andere stadia van de voedselketen, waaronder ook in levensmiddelen en diervoeders.
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3. De bewaking betreft alle zoönoses en zoönoseverwekkers die zijn opgenomen in bijlage I,

deel A. Wanneer de epidemiologische situatie in een lidstaat dit vereist, heeft de bewaking ook

betrekking op de zoönoses en zoönoseverwekkers die zijn vermeld in bijlage I, deel B.

4. Bijlage I kan volgens de in artikel 12, lid 2, bedoelde procedure worden gewijzigd, teneinde

zoönoses of zoönoseverwekkers aan de in die bijlage opgenomen lijsten toe te voegen, respectie-

velijk daaruit te schrappen, met name op grond van de volgende criteria:

a) het vóórkomen ervan bij dierpopulaties en menselijke populaties, in diervoeders en

levensmiddelen,

b) de ernst ervan voor de mens,

c) de economische gevolgen op het gebied van de dierlijke en menselijke gezondheidszorg, en

voor levensmiddelen- en diervoederbedrijven,

d) de epidemiologische tendensen bij dierpopulaties en menselijke populaties, alsmede in

diervoeders en levensmiddelen.

5. De bewaking wordt gebaseerd op de in de lidstaten bestaande systemen.

Indien nodig om gegevens gemakkelijker te verzamelen en te vergelijken, kunnen evenwel volgens

de in artikel 12, lid 2, bedoelde procedure en met inachtneming van andere communautaire

voorschriften op het gebied van diergezondheid, voedselhygiëne en overdraagbare menselijke

ziekten, nadere bepalingen worden vastgesteld met betrekking tot de bewaking van de in bijlage I

vermelde zoönoses en zoönoseverwekkers.
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In die nadere bepalingen worden minimumeisen vastgesteld voor de bewaking van bepaalde

zoönoses en zoönoseverwekkers. Zij kunnen met name betrekking hebben op:

a) de dierpopulatie of subpopulaties, dan wel de stadia van de voedselketen waarop de bewaking

betrekking moet hebben;

b) de aard en het type van de te verzamelen gegevens;

c) de gevalsdefinities;

d) de te gebruiken bemonsteringsplannen;

e) de door de laboratoria te gebruiken testmethoden; en

f) de rapportagefrequentie, inclusief richtsnoeren voor rapportage tussen de lokale, regionale en

centrale autoriteiten.

6. Wanneer de Commissie overweegt om overeenkomstig lid 5 nadere bepalingen voor te stellen ter

harmonisering van de routinebewaking van zoönoses en zoönoseverwekkers, geeft zij voorrang aan

de zoönoses en zoönoseverwekkers in deel A van bijlage I.
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Artikel 5

Gecoördineerde bewakingsprogramma's

1. Indien de via routinebewaking overeenkomstig artikel 4 verzamelde gegevens ontoereikend zijn,

kunnen volgens de in artikel 12, lid 2, bedoelde procedure gecoördineerde bewakingsprogramma's

worden vastgesteld voor een of meer zoönoses en/of zoönoseverwekkers. De gecoördineerde

bewakingsprogramma's kunnen vooral worden vastgesteld wanneer een specifieke behoefte aan een

risico-evaluatie is geconstateerd of wanneer op het niveau van de lidstaten of van de Gemeenschap

referentiewaarden met betrekking tot zoönoses of zoönoseverwekkers moeten worden vastgesteld.

2. Bij de vaststelling van een gecoördineerd bewakingsprogramma wordt speciaal verwezen naar de

zoönoses en zoönoseverwekkers bij dierpopulaties als bedoeld in bijlage I bij Verordening (EG)

nr. .../....

3. De minimumvoorschriften voor de vaststelling van gecoördineerde bewakingsprogramma's zijn

opgenomen in bijlage III.

Artikel 6

Verplichtingen voor exploitanten van levensmiddelenbedrijven

1. De lidstaten zien erop toe dat, wanneer exploitanten van levensmiddelenbedrijven een onderzoek

doen naar de aanwezigheid van zoönoses en zoönoseverwekkers die overeenkomstig artikel 4, lid 2,

worden bewaakt, zij

a) de resultaten bijhouden en ervoor zorgen dat relevante isolaten gedurende een door de

bevoegde autoriteit te bepalen periode bewaard worden, en
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b) de resultaten of isolaten desgevraagd ter beschikking stellen van de bevoegde autoriteit.

2. Nadere bepalingen ter uitvoering van dit artikel kunnen worden vastgesteld volgens de in

artikel 12, lid 2, bedoelde procedure.

HOOFDSTUK III

ANTIMICROBIËLE RESISTENTIE

Artikel 7

Bewaking van antimicrobiële resistentie

1. De lidstaten zien erop toe dat de bewaking overeenkomstig de voorschriften van bijlage II

vergelijkbare gegevens oplevert over het vóórkomen van antimicrobiële resistentie bij zoönose-

verwekkers, en bij andere verwekkers, wanneer deze gevaar opleveren voor de volksgezondheid.

2. Die bewaking is complementair aan de bewaking van humane isolaten overeenkomstig

Beschikking 2119/98/EG.

3. Nadere bepalingen ter uitvoering van dit artikel worden vastgesteld volgens de in artikel 12, lid 2,

bedoelde procedure.
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HOOFDSTUK IV

UITBRAKEN VAN DOOR VOEDSEL OVERGEDRAGEN ZOÖNOSES

Artikel 8

Epidemiologisch onderzoek van uitbraken van door voedsel overgedragen zoönoses

1. De lidstaten zien erop toe dat, wanneer de exploitant van een levensmiddelenbedrijf de bevoegde

autoriteit conform artikel 19, lid 3, van Verordening (EG) nr. 178/2002 informatie verschaft, het

betrokken levensmiddel, of een geschikt monster daarvan, zo bewaard worden dat het onderzoek

ervan in een laboratorium of het onderzoek van een uitbraak van een door voedsel overgedragen

zoönose niet belemmerd wordt.

2. De bevoegde autoriteit onderzoekt de uitbraken van door voedsel overgedragen zoönoses in

samenwerking met de in artikel 1 van Beschikking 2119/98/EG bedoelde autoriteiten. Het

onderzoek heeft ten doel gegevens op te leveren over het epidemiologische profiel, de mogelijk

betrokken levensmiddelen en de mogelijke oorzaken van de uitbraak. Het onderzoek omvat,

voorzover mogelijk, ook adequaat epidemiologisch en microbiologisch onderzoek. De bevoegde

autoriteit doet de Commissie (die het verslag op haar beurt aan de Europese Autoriteit voor

voedselveiligheid toezendt) een beknopt verslag toekomen over de resultaten van de verrichte

onderzoeken, met vermelding van de in bijlage IV, deel E, bedoelde informatie.

3. Nadere bepalingen betreffende het onderzoek van uitbraken van door voedsel overgedragen

zoönoses kunnen worden vastgesteld volgens de in artikel 12, lid 2, bedoelde procedure.

4. De leden 1 en 2 zijn van toepassing onverminderd communautaire voorschriften inzake

productveiligheid, systemen voor vroegtijdige waarschuwing en maatregelen ter voorkoming en

bestrijding van overdraagbare menselijke ziekten, levensmiddelenhygiëne, en de algemene

voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, in het bijzonder die betreffende noodmaatregelen

en procedures voor het uit de handel nemen van levensmiddelen en diervoeders.
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HOOFDSTUK V

UITWISSELING VAN INFORMATIE

Artikel 9

Evaluatie van tendensen en bronnen van zoönoses, zoönoseverwekkers

en antimicrobiële resistentie

1. De lidstaten evalueren de tendensen en bronnen van zoönoses, zoönoseverwekkers en de anti-

microbiële resistentie op hun grondgebied.

Elke lidstaat zendt de Commissie jaarlijks voor eind mei een verslag over de tendensen en bronnen

van zoönoses, zoönoseverwekkers en antimicrobiële resistentie, dat alle gegevens bevat die in het

voorafgaande jaar uit hoofde van de artikelen 4, 7 en 8 zijn verzameld. De verslagen, en eventueel

samenvattingen daarvan, worden openbaar gemaakt.

De verslagen bevatten ook de informatie als bedoeld in artikel 3, lid 2, onder b), van Verordening

(EG) nr. .../....

De minimumeisen waaraan de verslagen moeten voldoen, worden vastgesteld in bijlage IV. Nadere

voorschriften inzake de beoordeling van deze verslagen, met inbegrip van de vormvoorschriften en

de in de verslagen op te nemen minimumgegevens, kunnen worden vastgesteld volgens de in

artikel 12, lid 2, bedoelde procedure.

Wanneer de omstandigheden dit rechtvaardigen, kan de Commissie om specifieke aanvullende

informatie verzoeken. De lidstaten dienen naar aanleiding van een dergelijk verzoek of op eigen

initiatief verslagen in bij de Commissie.
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2. De Commissie zendt de in lid 1 bedoelde verslagen aan de Europese Autoriteit voor voedsel-
veiligheid, die ze onderzoekt, en voor eind november een samenvattend verslag publiceert over de
tendensen en bronnen van zoönoses, zoönoseverwekkers en antimicrobiële resistentie in de
Gemeenschap.

Bij de opstelling van het samenvattend verslag kan de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid
andere gegevens in aanmerking nemen die worden verstrekt in het kader van de communautaire
regelgeving, zoals:

- artikel 8 van Richtlijn 64/432/EEG;

- artikel 14, lid 2, van Richtlijn 89/397/EEG 1;

- artikel 24 van Beschikking 90/424/EEG;

- artikel 4 van Beschikking 2119/98/EG.

3. De lidstaten doen de resultaten van de krachtens artikel 5 vastgestelde gecoördineerde
bewakingsprogramma's toekomen aan de Commissie. De Commissie zendt de resultaten aan de
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid. De resultaten, en eventueel een samenvatting daarvan,
worden openbaar gemaakt.

HOOFDSTUK VI

LABORATORIA

Artikel 10

Communautaire en nationale referentielaboratoria

1. Volgens de in artikel 12, lid 2, bedoelde procedure kunnen een of meer communautaire
referentielaboratoria worden aangewezen voor de analyse van en het testen op zoönoses, zoönose-
verwekkers en de daarmee samenhangende antimicrobiële resistentie.

                                                
1 Richtlijn 89/397/EEG van de Raad van 14 juni 1989 inzake de officiële controle op

levensmiddelen (PB L 186 van 30.6.1989, blz. 23).
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2. Onverminderd de toepasselijke bepalingen van Beschikking 90/424/EEG worden de verant-

woordelijkheden en taken van de communautaire referentielaboratoria vastgesteld volgens de in

artikel 12, lid 2, bedoelde procedure, in het bijzonder wat betreft de coördinatie van hun

werkzaamheden met die van de nationale referentielaboratoria.

3. De lidstaten wijzen een nationaal referentielaboratorium aan voor elk gebied waarvoor een

communautair referentielaboratorium is aangewezen en stellen de Commissie daarvan in kennis.

4. Volgens de in artikel 12, lid 2, bedoelde procedure kunnen bepaalde verantwoordelijkheden en

taken van nationale referentielaboratoria worden vastgesteld, in het bijzonder wat betreft de

coördinatie van hun werkzaamheden met die van de relevante laboratoria in de lidstaten.

HOOFDSTUK VII

UITVOERING

Artikel 11

Wijziging van de bijlagen en overgangs- of uitvoeringsmaatregelen

De bijlagen II tot en met IV kunnen worden gewijzigd en de nodige overgangs- of uitvoerings-

maatregelen worden vastgesteld volgens de in artikel 12, lid 2, bedoelde procedure.



14856/1/02 REV 1 van/HF/cz 21
   NL

Artikel 12

Comitéprocedure

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité voor de voedselketen en de diergezondheid dat

is opgericht bij Verordening (EG) nr. 178/2002, of, indien nodig, door het uit hoofde van

Beschikking nr. 2119/98/EG ingestelde comité.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van

toepassing, met inachtneming van de artikel 8 van dat besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het Comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 13

Raadpleging van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid

De Commissie raadpleegt de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid over alle aangelegenheden

binnen de werkingssfeer van deze richtlijn die belangrijke gevolgen voor de volksgezondheid

kunnen hebben. Zij doet dit met name voordat zij een wijziging van bijlage I of II voorstelt of een

gecoördineerd bewakingsprogramma overeenkomstig artikel 5 vaststelt.



14856/1/02 REV 1 van/HF/cz 22
   NL

Artikel 14

Omzetting

1. De lidstaten dienen uitdrukkelijk op ......... * de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast

te stellen en bekend te maken die nodig zijn om aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de

Commissie daarvan onverwijld in kennis.

De lidstaten passen deze bepalingen uiterlijk op ............ ** toe.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in de bepalingen zelf of bij de officiële

bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor de verwijzing worden

vastgesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de bepalingen van intern recht mee die zij op het

onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

HOOFDSTUK VIII

SLOTBEPALINGEN

Artikel 15

Intrekking

Richtlijn 92/117/EEG wordt met ingang van  ............ *** ingetrokken.

                                                
* vier maanden na de inwerkingtreding van de richtlijn.
** zes maanden na de inwerkingtreding van de richtlijn.
*** zes maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn.
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De maatregelen die de lidstaten hebben vastgesteld op grond van artikel 8, lid 1, en die welke zijn

uitgevoerd overeenkomstig artikel 10, lid 1, van Richtlijn 92/117/EEG en de overeenkomstig

artikel 8, lid 3, van die richtlijn goedgekeurde programma's, blijven echter van kracht totdat de

overeenkomstige bestrijdingsprogramma's zijn goedgekeurd overeenkomstig artikel 5 van

Verordening (EG) nr. .../....

Artikel 16

Wijziging van Beschikking 90/424/EEG

Beschikking 90/424/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1) artikel 29 wordt als volgt gelezen:

"Artikel 29

1. De lidstaten kunnen in het kader van artikel 24, leden 2 tot en met 11, verzoeken om een

financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de bewaking en bestrijding van de in groep 2

van de bijlage genoemde zoönoses.

2. Voor de bestrijding van zoönoses wordt de financiële bijdrage van de Gemeenschap

toegekend in het kader van een nationaal bestrijdingsprogramma als bedoeld in artikel 5 van

Verordening (EG) nr. .../... inzake de bestrijding van salmonella en andere door voedsel

overgedragen zoönoseverwekkers *. De hoogte van de financiële bijdrage van de Gemeen-

schap wordt vastgesteld op maximaal 50% van de kosten die bij de uitvoering van de

verplichte bestrijdingsmaatregelen zijn gemaakt.

____________________
* PB L ….";
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2) het volgende artikel wordt ingevoegd:

"Artikel 29 bis

Tot de datum waarop de overeenkomstige bestrijdingsprogramma's zijn goedgekeurd

overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr. .../..., kunnen de lidstaten de

Gemeenschap verzoeken om de in artikel 29, lid 2, bedoelde financiële bijdrage voor een

nationaal programma dat op grond van Richtlijn 92/117/EEG is goedgekeurd.";

3) in de bijlage worden onder groep 2 de volgende streepjes toegevoegd:

"- Campylobacteriose en de verwekkers daarvan

- Listeriose en de verwekkers daarvan

- Salmonellose (zoönotische salmonella) en de verwekkers daarvan

- Trichinellose en de verwekkers daarvan

- Verocytotoxine-producerende Escherichia coli.".

Artikel 17

Inwerkingtreding

Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de

Europese Unie.
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Artikel 18

Adressaten

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De voorzitter De voorzitter

_________________
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BIJLAGE I

A. Zoönoses en zoönoseverwekkers waarop de bewaking betrekking moet hebben

- Brucellose en de verwekkers daarvan

- Campylobacteriose en de verwekkers daarvan

- Echinokokkose en de verwekkers daarvan

- Listeriose en de verwekkers daarvan

- Salmonellose en de verwekkers daarvan

- Trichinellose en de verwekkers daarvan

- Tuberculose veroorzaakt door Mycobacterium bovis

- Verocytotoxine-producerende Escherichia coli

B. Lijst van zoönoses en zoönoseverwekkers die moeten worden bewaakt naar gelang van de
epidemiologische situatie

1. Virale zoönoses

- Calicivirus

- Hepatitis A-virus

- Influenzavirus

- Rabiës

- Door arthropoden overgedragen virussen
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2. Bacteriële zoönoses

- Borreliose en de verwekkers daarvan

- Botulisme en de verwekkers daarvan

- Leptospirose en de verwekkers daarvan

- Psittacose en de verwekkers daarvan

- Andere vormen van tuberculose dan bedoeld onder A

- Vibriose en de verwekkers daarvan

- Yersiniose en de verwekkers daarvan

3. Parasitaire zoönoses

- Anisakiase en de verwekkers daarvan

- Cryptosporidiose en de verwekkers daarvan

- Cysticercose en de verwekkers daarvan

- Toxoplasmose en de verwekkers daarvan

4. Andere zoönoses en zoönoseverwekkers

_______________
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BIJLAGE II

Voorschriften inzake de bewaking van antimicrobiële resistentie op grond van artikel 7

A. Algemene voorschriften

De lidstaten moeten erop toezien dat het in artikel 7 bedoelde bewakingssysteem inzake

antimicrobiële resistentie ten minste de onderstaande gegevens bevat:

1. diersoorten waarop de bewaking betrekking heeft,

2. bacteriesoorten en/of -stammen waarop de bewaking betrekking heeft,

3. bemonsteringsstrategie in het kader van de bewaking,

4. antimicrobiële stoffen waarop de bewaking betrekking heeft,

5. laboratoriummethoden voor de opsporing van resistentie,

6. laboratoriummethoden voor de identificatie van microbiële isolaten;

7. methoden voor het verzamelen van de gegevens.

B. Specifieke voorschriften

De lidstaten moeten erop toezien dat het bewakingssysteem ten minste relevante informatie

oplevert met betrekking tot een representatief aantal isolaten van Salmonella spp.,

Campylobacter jejuni en Campylobacter coli van runderen, varkens en pluimvee, alsmede van

levensmiddelen van dierlijke oorsprong welke uit die diersoorten verkregen zijn.

_______________
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BIJLAGE III

Gecoördineerde bewakingsprogramma's als bedoeld in artikel 5

Bij de vaststelling van een gecoördineerd bewakingsprogramma moeten ten minste de volgende

kenmerken van het programma worden aangegeven:

- het doel van het programma;

- de looptijd van het programma;

- het geografische gebied of de regio;

- de betrokken zoönoses en/of zoönoseverwekkers;

- de vereiste typen monsters en andere gegevenseenheden;

- minimumbemonsteringsplannen;

- de aard van de in het laboratorium gebruikte testmethoden;

- de taak van de bevoegde autoriteiten;

- de in te zetten middelen;

- de kostenramingen en de wijze waarop de kosten zullen worden gedekt; en

- de methode en het tijdschema voor de rapportage van de resultaten.

_________________
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BIJLAGE IV

Voorschriften inzake de op grond van artikel 9, lid 1, in te dienen verslagen

Het in artikel 9, lid 1, bedoelde verslag moet ten minste de hieronder vermelde informatie bevatten.

De delen A tot en met D zijn van toepassing op verslagen betreffende bewaking uitgevoerd

overeenkomstig artikel 4 of 7. Deel E is van toepassing op verslagen betreffende bewaking

uitgevoerd overeenkomstig artikel 8.

A. Voor elke zoönose en zoönoseverwekker moeten de eerste keer de volgende gegevens worden

vermeld (later hoeven alleen wijzigingen te worden meegedeeld):

a) bewakingssystemen (bemonsteringsstrategie, bemonsteringsfrequentie, aard van het

monster, gevalsdefinitie, gebruikte diagnostische methoden);

b) vaccinatiebeleid en andere preventieve maatregelen;

c) bestrijdingsmechanismen en indien van toepassing bestrijdingsprogramma's;

d) maatregelen bij een positief resultaat of in individuele gevallen;

e) geldende meldingsregelingen;

f) voorgeschiedenis van de ziekte en/of besmetting in het betrokken land.

B. Elk jaar moeten worden meegedeeld:

a) de voor de zoönose vatbare dierpopulatie (samen met de datum waarop de cijfers

betrekking hebben):

- aantal beslagen of koppels,
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- totaal aantal dieren en

- in voorkomend geval, de betreffende productiemethoden;

b) aantal en algemene beschrijving van de bij de bewaking betrokken laboratoria en

instituten.

C. Elk jaar moeten voor elke betrokken zoönoseverwekker en gegevenscategorie de

onderstaande bijzonderheden en de gevolgen daarvan worden vermeld:

a) wijzigingen in de reeds beschreven systemen;

b) wijzigingen in vroeger beschreven methoden;

c) resultaten van het onderzoek en van de verdere typering of een andere methode van

karakterisering in de laboratoria (apart voor elke vermelde categorie);

d) nationale evaluatie van de recente situatie, de tendens en de besmettingsbronnen;

e) relevantie als zoönose;

f) relevantie voor ziektegevallen bij de mens - als bron van besmetting van de mens - van

bij dieren en in levensmiddelen gedane bevindingen;

g) erkende bestrijdingsstrategieën die kunnen worden gebruikt om overdracht van de

zoönoseverwekker op mensen te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken;

h) waar nodig, specifieke maatregelen waartoe in de lidstaten besloten wordt of die voor de

hele Gemeenschap worden voorgesteld op basis van de recente situatie.
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D. Rapportage inzake de resultaten van het onderzoek

Bij de resultaten moet steeds melding worden gemaakt van het aantal onderzochte

epidemiologische eenheden (beslagen, koppels, monsters, partijen) en van het aantal positieve

monsters volgens de gevalsdefinitie. Indien nodig moeten de resultaten zo worden

gepresenteerd dat daaruit de geografische spreiding van de zoönose of de zoönoseverwekker

blijkt.

E. Gegevens inzake een uitbraak van een door voedsel overgedragen zoönose:

a) het totale aantal uitbraken in de loop van een jaar;

b) het aantal sterfgevallen en ziektegevallen bij mensen als gevolg van de uitbraken;

c) het oorzakelijke agens van de uitbraken, voorzover mogelijk met inbegrip van het

serotype of een andere beschrijving van het agens. Wanneer het oorzakelijke agens niet

kan worden geïdentificeerd, moet de reden daarvoor worden vermeld;

d) bij de uitbraak betrokken levensmiddelen en andere mogelijke vectoren;

e) beschrijving van de aard van de plaats waar het betrokken levensmiddel is

geproduceerd/aangekocht/verkregen/geconsumeerd;

f) secundaire factoren, bijvoorbeeld ontoereikende hygiëne bij de levensmiddelen-

bereiding.

_________________
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I. INLEIDING

De Commissie heeft in augustus 2001 een voorstel voor een richtlijn inzake de bewaking van

zoönoses en zoönoseverwekkers ingediend.

Het Europees Parlement heeft in mei 2002 een advies over het richtlijnvoorstel aangenomen.

Het Economisch en Sociaal Comité heeft in februari 2002 advies uitgebracht. 1

Na bestudering van deze adviezen heeft de Raad op 20 februari 2003 een gemeenschappelijk

standpunt vastgesteld.

II. DOEL VAN HET VOORSTEL

De belangrijkste doelstellingen van het richtlijnvoorstel zijn:

a) de bewaking van zoönoses en zoönoseverwekkers te verbeteren;

b) te voorzien in de bewaking van daarmee samenhangende antimicrobiële resistentie;

c) het epidemiologisch onderzoek van uitbraken van door voedsel overgedragen zoönoses

op te voeren; en

d) de uitwisseling van informatie over zoönoses en zoönoseverwekkers te bevorderen.

                                                
1 Het Comité van de Regio's heeft besloten geen advies uit te brengen.
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II. ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

A. Inleiding

Er bestaat geen verschil van mening tussen de Raad, het Europees Parlement en de

Commissie over de basisbeginselen die in de richtlijn moeten worden vastgelegd. De

drie instellingen zijn het met name eens over de volgende punten:

∙ de gegevens moeten vergelijkbaar zijn;

∙ de bewaking moet in beginsel alle stadia van de voedselketen omvatten;

∙ er moet flexibiliteit worden betracht wat betreft het toepassingsgebied van de

bewaking van antimicrobiële resistentie.

Bijgevolg is het overgrote deel van de in eerste lezing door het Europees Parlement

aangenomen amendementen in het door de Raad vastgestelde gemeenschappelijk

standpunt overgenomen. De Commissie aanvaardt die amendementen, evenals de

andere wijzigingen die in haar oorspronkelijke voorstel zijn aangebracht.

B. Doel en toepassingsgebied van de bewaking van zoönoses en zoönoseverwekkers

De Raad is het erover eens dat de bewaking van zoönoses en zoönoseverwekkers in

beginsel alle stadia van de voedselketen, met inbegrip van levensmiddelen en dier-

voeders, moet omvatten. Hij is het er ook over eens dat de bewaking tot doel moet

hebben vergelijkbare gegevens te verzamelen. Het gemeenschappelijk standpunt strookt

dan ook met de desbetreffende amendementen van het Parlement. 1

In het gemeenschappelijk standpunt worden de bepalingen over de harmonisatie van de

bewakingssystemen van de lidstaten verduidelijkt. 2 Met deze harmonisatie wordt

beoogd minimumvoorschriften vast te stellen. De harmonisatie moet bij voorrang

betrekking hebben op de zoönoses en zoönoseverwekkers waarvoor de bewaking in alle

lidstaten verplicht is.

                                                
1 Amendementen 1, 6, 9, 10, 12 en 14. Overweging 10; artikel 3, lid 3; artikel 4, leden 1, 2 en 5.
2 Artikel 4, leden 5 en 6.
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Voorts wordt in het gemeenschappelijk standpunt verduidelijkt dat er alleen gecoördineerde

bewakingsprogramma's zullen worden vastgesteld indien de via routinebewaking verzamelde

gegevens ontoereikend zijn. 1

C. Bewaking van antimicrobiële resistentie

De Raad is het erover eens dat het ontstaan van antimicrobiële resistentie onrustbarend is, dat

de bewaking ervan een prioriteit moet zijn en dat er flexibiliteit moet worden betracht ten

aanzien van de uitbreiding van het toepassingsgebied van die bewaking. Het gemeen-

schappelijk standpunt strookt dan ook met de desbetreffende amendementen van het

Parlement. 2

Het gemeenschappelijk standpunt voorziet evenwel in de bewaking van zoönoseverwekkers

en andere verwekkers, voorzover deze een bedreiging vormen voor de volksgezondheid, in

plaats van zoönoseverwekkers en andere bacteriologische smetstoffen. Aldus wordt meer

flexibiliteit geboden en wordt de bewaking gericht op verwekkers die een gezondheidsrisico

inhouden.

Daarnaast wordt het toepassingsgebied van de specifieke voorschriften die aanvankelijk

zouden gelden voor de bewaking van antimicrobiële resistentie, in het gemeenschappelijk

standpunt uitgebreid tot bepaalde producten van dierlijke oorsprong.

D. Tijdschema voor de verslagen

De Raad is van oordeel dat de gegevens zo snel mogelijk moeten worden verzameld en

geanalyseerd. In het gemeenschappelijk standpunt zijn dan ook wel de amendmenten van het

Parlement overgenomen die stroken met deze doelstelling 3, maar niet die welke

onrealistische termijnen opleggen. 4

                                                
1 Artikel 5, lid 1.
2 Amendementen 3, 26, 28, 30, 31 en 33. Overweging 16; artikel 7; bijlage II.
3 Amendementen 4, 8, 29 en 32. Overweging 21.
4 Amendement 20.
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E. Verplichtingen voor exploitanten van levensmiddelenbedrijven

Het gemeenschappelijk standpunt strookt met het amendement van het Parlement dat ertoe

strekt te verduidelijken dat exploitanten van levensmiddelenbedrijven in beginsel onderzoek

mogen doen naar de aanwezigheid van zoönoses en zoönoseverwekkers die moeten worden

bewaakt. 1 Daarnaast schrijft het voor dat exploitanten van levensmiddelenbedrijven relevante

isolaten moeten bewaren en desgevraagd ter beschikking moeten stellen van de bevoegde

autoriteit, teneinde het onderzoek van uitbraken van door voedsel overgedragen ziekten te

vergemakkelijken. Voorts voorziet het in de vaststelling van nadere bepalingen betreffende

deze verplichtingen. 2

F. Comitologie

De Raad is het erover eens dat de technische bepalingen van de bijlagen via de comitologie-

procedure moeten kunnen worden gewijzigd, maar is van oordeel dat de criteria daarvoor in

de artikelen moeten worden opgenomen.

Voorts is hij het erover eens dat de Commissie, indien nodig, het Permanent Comité voor de

voedselketen en de diergezondheid of het bij Beschikking 2119/98/EG ingestelde comité moet

raadplegen. Om juridische redenen kan de Commissie evenwel niet beide comité's over

hetzelfde voorstel raadplegen.

Het gemeenschappelijk standpunt strookt dan ook met de doelstelling van de desbetreffende

amendementen van het Parlement. 3

                                                
1 Amendement 19. Artikel 6, lid 1.
2 Artikel 6, lid 2.
3 Amendementen 13, 23 en 25. Artikel 4, lid 4; artikel 12, lid 1.
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G. Raadpleging van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid

Het gemeenschappelijk standpunt schrijft voor dat de Commissie de Europese Autoriteit voor

voedselveiligheid raadpleegt voordat zij voorstelt om:

- de in bijlage I opgenomen lijsten van zoönoses en zoönoseverwekkers waarop de

bewaking betrekking moet hebben, te wijzigen;

- de nadere bepalingen betreffende de bewaking van antimicrobiële resistentie van

bijlage II te wijzigen; of

- gecoördineerde bewakingsprogramma's vast te stellen. 1

De Raad is het er evenwel niet over eens dat deze raadpleging automatisch moet plaatsvinden.

In andere gevallen zou de Commissie een beperkte discretionaire bevoegdheid moeten hebben

om ervoor te zorgen dat de Autoriteit haar activiteiten kan toespitsen op de voor de volks-

gezondheid meest wezenlijke vraagstukken.

Het gemeenschappelijk standpunt strookt derhalve niet met het desbetreffende amendement

van het Parlement. 2

H. Medefinanciering door de Gemeenschap

Het gemeenschappelijk standpunt ten aanzien van de verordening inzake de bestrijding van

zoönoses schrijft voor dat de Commissie binnen drie jaar na de inwerkingtreding verslag

uitbrengt over financiële kwesties en, indien nodig, voorstellen doet.

Om niet vooruit te lopen op de inhoud van dat verslag en op het resultaat van de besprekingen

van Commissievoorstellen in het Europees Parlement en de Raad, is het amendement met

betrekking tot artikel 29 van Beschikking 90/424/EEG derhalve in gewijzigde vorm

overgenomen in het gemeenschappelijk standpunt bij de richtlijn.

                                                
1 Artikel 13.
2 Amendement 22.
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Het gewijzigde amendement voorziet in een medefinanciering door de Gemeenschap van

maximaal 50% van in beginsel alle kosten die bij de uitvoering van de verplichte bestrijdings-

maatregelen zijn gemaakt, waarbij het besluit over de hoogte van de middelen die voor de

communautaire medefinanciering moeten worden uitgetrokken, in het licht van het verslag

van de Commissie moet worden genomen.

I. Zoönoses en zoönoseverwekkers waarop de bewaking betrekking moet hebben

De Raad is het erover eens dat in de richtlijn uitdrukkelijk moet worden bepaald dat de lijst

van zoönoses en zoönoseverwekkers die moeten worden bewaakt naar gelang van de

epidemiologische situatie, alle virussen omvat die door geleedpotigen (en niet alleen door

teken) worden overgedragen. Het desbetreffende amendement van het Parlement is derhalve

overgenomen in het gemeenschappelijk standpunt. 1

De Raad acht het voorbarig om de bewaking van Cryptosporidiose in alle lidstaten verplicht

te maken. De bewaking ervan moet afhankelijk zijn van de epidemiologische situatie. In het

gemeenschappelijk standpunt is deze zoönose dan ook opgenomen in de lijst van bijlage I,

deel B. De Raad aanvaardt evenwel dat deze lijsten via de comitologieprocedure moeten

kunnen worden gewijzigd om met name rekening te houden met epidemiologische trends.

J. Verband met andere wetgeving

In het gemeenschappelijk standpunt zijn de amendementen overgenomen die de samenhang

met Verordening (EG) nr. 178/2002 waarborgen. 2 Meer bepaald verwijst artikel 2 nu naar de

definities van die verordening, in plaats van slechts enkele daarvan te herhalen.

                                                
1 Amendement 24. Bijlage I, deel B.
2 Amendementen 2, 16 en 17. Overweging 13; artikel 8, lid 1; artikel 13.
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K. Diversen

In het gemeenschappelijk standpunt zijn ook de amendementen van het Parlement

overgenomen die ertoe strekken:

∙ het toepassingsgebied van de richtlijn te verduidelijken, 1

∙ te voorzien in permanente bijscholing van de ambtenaren van de lidstaten, 2

∙ te voorzien in de opstelling, indien nodig, van verslagen waarin de productiemethoden

worden beschreven. 3

Eén amendement is niet overgenomen in het gemeenschappelijk standpunt, omdat de Raad

epidemiologisch en microbieel onderzoek naar alle door voedsel overgedragen uitbraken niet

opportuun acht. Het zou mogelijk moeten zijn de respons af te stemmen op de omvang en de

ernst van de uitbraak. 4

Tenslotte bevat het gemeenschappelijk standpunt de volgende wijzigingen ten opzichte van

het oorspronkelijke Commissievoorstel:

∙ de definitie van "overdraagbare ziekte", die overbodig en verwarrend was, is geschrapt;

∙ ter wille van de samenhang met de verordening kunnen de lidstaten voor de doeleinden

van de richtlijn meer dan één bevoegde autoriteit aanwijzen, mits de autoriteiten

samenwerken en er één contactpunt is voor de Commissie; 5

∙ er worden relatieve data vastgesteld voor de omzetting van de richtlijn en voor de

intrekking van Richtlijn 92/117/EEG (zes maanden na de inwerkingtreding van de

richtlijn), opdat een en ander, ongeacht de datum van aanneming van de richtlijn, zo

snel als redelijkerwijs mogelijk is kan geschieden. 6

                                                
1 Amendement 5. Artikel 1, lid 1.
2 Amendement 11. Artikel 3, lid 4.
3 Amendement 27. Bijlage IV.
4 Amendement 18.
5 Artikel 3, lid 2.
6 Artikelen 14 en 15.
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IV. CONCLUSIE

De Raad is verheugd dat hij het overgrote deel van de amendementen van het Europees

Parlement heeft kunnen overnemen in zijn gemeenschappelijk standpunt, en dat de

Commissie die aanvaardt, evenals de andere wijzigingen die in haar oorspronkelijke voorstel

zijn aangebracht. Hij hoopt dat de richtlijn daardoor snel kan worden aangenomen.

_____________
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aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad
nr. vorig doc.: 14568/02
nr. Comv.: 11405/01 - COM(2001) 452 def.
Betreft: Vaststelling van gemeenschappelijk standpunten met het oog op de aanneming

van:
- een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de bewaking van

zoönoses en zoönoseverwekkers en houdende wijziging van Beschikking
90/424/EEG van de Raad en intrekking van Richtlijn 92/117/EEG van de Raad

- de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bestrijding
van salmonella en andere door voedsel overgedragen zoönoseverwekkers en
houdende wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG, 72/462/EEG en
90/539/EEG van de Raad

1. In augustus 2001 heeft de Commissie voorstellen ingediend voor een richtlijn inzake de

bewaking van zoönoses en zoönoseverwekkers en voor een verordening inzake de bestrijding

daarvan.

De voorstellen zijn gebaseerd op artikel 152, lid 4, onder b), van het EG-Verdrag en vallen

onder de medebeslissingsprocedure.
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2. Het Europees Parlement heeft zijn advies over de twee voorstellen in eerste lezing uitgebracht

op 15 mei 2002 (doc. 8871/02).

Het Economisch en Sociaal Comité heeft zijn advies uitgebracht op 20 februari 2002

(PB C 94 van 18 april 2002, blz. 18).

Het Comité van de Regio's, dat eveneens werd geraadpleegd, heeft verklaard geen advies te

zullen uitbrengen.

3. De Raad heeft tijdens zijn zitting van 28 november 2002 een politiek akkoord bereikt met het

oog op de aanneming van de gemeenschappelijke standpunten over de ontwerp-teksten en

heeft nota genomen van de verklaringen van de Commissie en van een aantal delegaties. Bij

die gelegenheid hebben de Duitse en de Griekse delegatie aangekondigd dat zij zich bij de

aanneming van de gemeenschappelijke standpunten van stemming zullen onthouden.

De Raad heeft besloten dat de gemeenschappelijke standpunten, na de bijwerking door de

juristen-vertalers, als A-punt op de agenda zullen worden aangenomen.

4. Nu de tekst is bijgewerkt, zou het Comité van permanente vertegenwoordigers de Raad

kunnen verzoeken in de A-rubriek van de agenda van een van zijn volgende zittingen:

- de gemeenschappelijke standpunten in de documenten 14856/02 en 14857/02, alsmede

de bijbehorende motiveringen (doc. 14856/02 ADD 1 en 14857/02 ADD 1), met

gekwalificeerde meerderheid van stemmen en onthouden van de Duitse en de Griekse

delegatie aan te nemen;

- de verklaringen 1 in het addendum bij deze nota in de Raadsnotulen op te nemen.

________________

                                                
1 Deze verklaringen zullen door het secretariaat-generaal eveneens worden toegezonden aan het

Europees Parlement.
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Betreft: Vaststelling van gemeenschappelijke standpunten met het oog op de aanneming

van:
- een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de bewaking van

zoönoses en zoönoseverwekkers en houdende wijziging van Beschikking
90/424/EEG van de Raad en intrekking van Richtlijn 92/117/EEG

- een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bestrijding
van salmonella en andere door voedsel overgedragen zoönoseverwekkers

VERKLARINGEN BETREFFENDE DE RICHTLIJN

Ad artikel 4, lid 5 - Harmonisatie van de routinebewaking

De Commissie zal harmonisatie van de routinebewaking van zoönoses en zoönoseverwekkers, met

inbegrip van harmonisatie van de door de laboratoria te hanteren testmethoden, voorstellen indien

en voorzover dat nodig is om te waarborgen dat de gegevens vergelijkbaar zijn. Zij zal daarbij naar

behoren rekening houden met het subsidiariteits- en het proportionaliteitsbeginsel, alsook met de

noodzaak om onevenredige financiële of administratieve lasten voor de bevoegde autoriteiten te

voorkomen.
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Ad artikel 5 - Gecoördineerde bewaking

De Commissie zal overeenkomstig de bestaande communautaire wetgeving maatregelen voorstellen

om het mogelijk te maken dat de nodige gegevens voor de vaststelling van de eerste bestrijdings-

doelstellingen uit hoofde van de verordening worden verzameld voordat de richtlijn in werking

treedt.

Ad artikel 16, lid 1 – Wijziging van Beschikking 90/424/EG

De Raad en de Commissie zijn van mening dat de beschikbare middelen toereikend moeten zijn

voor de cofinanciering van maatregelen ter bestrijding van zoönoses. Zij zijn het erover eens dat het

besluit over de hoogte van de middelen die voor de communautaire medefinanciering moeten

worden uitgetrokken, moet worden genomen in het licht van het in artikel 16 van de verordening

bedoelde verslag van de Commissie. Dit besluit moet budgettair neutraal zijn, hetgeen betekent dat

het binnen het gestelde financiële kader van hoofdstuk 1 moet worden uitgevoerd.

De Duitse delegatie betuigt uitdrukkelijk haar instemming met het gemeenschappelijk standpunt

van de Raad over de voorstellen voor een richtlijn inzake de bewaking van zoönoses en zoönose-

verwekkers en een verordening inzake de bestrijding van salmonella en andere door voedsel over-

gedragen zoönoseverwekkers. Met die twee voorstellen wordt een belangrijke stap in de goede

richting gezet om vooral de aanwezigheid van salmonella bij landbouwhuisdieren duurzaam te

verminderen. Wat de financiële bepalingen van de nieuwe regeling betreft, is de Duitse delegatie

evenwel van mening dat de vereiste maatregelen kunnen worden gefinancierd door te schuiven met

de bestaande begrotingsmiddelen voor veterinaire aangelegenheden. Zij kan zich daarom niet

aansluiten bij de gemeenschappelijke verklaring van de Commissie en de Raad, volgens welke een

verhoging van de middelen voor veterinaire aangelegenheden kan worden afgewenteld op andere

begrotingstitels van hoofdstuk 1, en onthoudt zich van stemming.
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De delegaties van Italië, Spanje en Portugal zijn van mening dat de voorstellen de voltooiing van de

initiatieven in het Witboek over voedselveiligheid een stap dichterbij brengen, en dat zij voorts

zouden bijdragen tot de bescherming van de gezondheid van de consument. Zij zijn evenwel van

mening dat de toepassing van de verordening ernstige gevolgen zal hebben voor de nationale land-

bouwstelsels en -productie. Derhalve leggen zij de verklaring van de Commissie uit als een concrete

toezegging om in een adequate financiering te voorzien ter waarborging van de uniforme toepassing

van de nationale bestrijdings- en uitroeiingsprogramma's en ter voorkoming van eventuele handels-

verstoringen in de interne markt.

De Nederlandse delegatie is van oordeel dat deze richtlijn en verordening voor de volksgezondheid

van het grootste belang zijn. De Nederlandse delegatie onderschrijft, mede gezien de verantwoor-

delijkheid voor de veiligheid van voedsel die de EU General Food Law primair bij de producent

legt, het beginsel dat de producent de kosten van de dierziektenbestrijding moet betalen. De

Nederlandse delegatie constateert evenwel dat dit beginsel niet zijn weerslag heeft gekregen in de

onderhavige regelgeving. Tenslotte is de Nederlandse delegatie van mening dat de evaluatie van de

financiële regelingen over drie jaar betekent dat er geen sprake is van cofinanciering voor

onbepaalde tijd. Een dergelijke evaluatie dient alle aspecten van de regelingen met financiële

gevolgen te betreffen, inclusief de cofinanciering.

Door de gemeenschappelijke zoönosewetgeving wordt de volksgezondheid in de gehele Unie

bevorderd. De Zweedse delegatie is over het algemeen voorstander van een restrictief begrotings-

beleid in de EU en verwacht dat elke lidstaat - als onderdeel van zijn verplichting de volks-

gezondheid te beschermen en de communautaire wetgeving uit te voeren - de meeste maatregelen

ter bestrijding van zoönoses nationaal zal financieren. De Zweedse delegatie is echter een sterke

pleitbezorger van een strengere zoönosewetgeving en zal de voorgestelde cofinanciering derhalve

steunen totdat de evaluatie van de financiële regelingen over drie jaar wordt voorgelegd. Het

betreffende verslag moet, naast andere financiële aspecten, een beoordeling van het concept

"cofinanciering" bevatten.
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VERKLARINGEN BETREFFENDE DE VERORDENING

Ad artikel 9, lid 3 – Aanvullende garanties

De Commissie zal geen maatregelen voorstellen die afbreuk doen aan de garanties die Finland en

Zweden bij hun toetreding zijn geboden.

Ad bijlage I en bijlage II, deel B – Doelstellingen voor fasen na de primaire productie

De Commissie verklaart dat de doelstellingen voor de fasen van de voedselketen na de primaire

productie over het algemeen volgens de comitologieprocedure zullen worden vastgesteld uit hoofde

van artikel 4 van het verordeningsvoorstel inzake levensmiddelenhygiëne. Zij zullen een aanvulling

vormen op de doelstellingen voor eieren en pluimveevlees die in het verordeningsvoorstel inzake de

bestrijding van zoönoses zijn opgenomen (welke eveneens volgens de comitologieprocedure

kunnen worden gewijzigd of aangevuld).

Ad bijlage I en bijlage II – Doelstellingen voor varkens

De Commissie verklaart dat de geplande volgorde van de communautaire doelstellingen voor

varkens kan worden omgekeerd indien uit de beschikbare gegevens valt af te leiden dat dit

passender zou zijn.

_______________
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MEDEDELING VAN DE COMMISSIE
AAN HET EUROPEES PARLEMENT

overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag

over het

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de bewaking van zoönoses en

zoönoseverwekkers en houdende wijziging van Beschikking 90/424/EEG van de Raad en
intrekking van Richtlijn 92/117/EEG van de Raad

en het

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een
verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bestrijding van

salmonella en andere door voedsel overgedragen zoönoseverwekkers en houdende
wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG, 72/462/EEG en 90/539/EEG van de Raad

1. PROCEDUREVERLOOP

Indiening van de voorstellen bij het Parlement en de Raad
(document COM([2001])[452] def. –
[2001]/[0176](COD) en 2001/0177 (COD)):

01.08.2001.

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité
(document CES 191/2002)1: 22.02.2002.

Advies van het Europees Parlement in eerste lezing: 15.05.2002.

Indiening van de gewijzigde voorstellen:
(COM(2002) 684 def.):

27.11.2002.

Politiek akkoord (gekwalificeerde meerderheid)

Vaststelling van het gemeenschappelijk standpunt:

28.11.2002.

20.02.2003.

                                                
1 Het Comíté van de Regio's heeft besloten geen advies uit te brengen.
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2. DOEL VAN DE VOORSTELLEN VAN DE COMMISSIE

2.1 Doel van de richtlijn inzake de bewaking van zoönoses en zoönoseverwekkers

De voorgestelde richtlijn heeft tot doel te zorgen voor:

– betere bewaking van zoönoses en zoönoseverwekkers met het oog op het
verzamelen van vergelijkbare;

– bewaking van antimicrobiële resistentie in dit verband;

– epidemiologisch onderzoek van door voedsel overgedragen uitbraken;

– betere uitwisseling van informatie over zoönoses en zoönoseverwekkers.

2.2 Doel van de verordening inzake de bestrijding van salmonella en andere door
voedsel overgedragen zoönoseverwekkers

De voorgestelde verordening is bedoeld om geleidelijk doeltreffende maatregelen in
te voeren ter bestrijding van bepaalde door voedsel overgedragen
zoönoseverwekkers, in eerste instantie bij specifieke dierpopulaties maar zo nodig
eventueel ook in andere stadia van de voedselketen, om het risico van die
ziekteverwekkers voor de volksgezondheid te beperken. Hoofddoel is het bestrijden
van salmonellaserotypen die van belang zijn voor de volksgezondheid bij de meest
relevante diercategorieën. De verordening heeft de volgende doelstellingen:

– scheppen van een beleidskader voor het terugdringen van pathogenen, door
geleidelijk communautaire doelstellingen vast te leggen inzake het
terugdringen van de prevalentie van bepaalde zoönoseverwekkers en de
uitvoering van nationale bestrijdingsprogramma's ter zake.

– een procedure vast te stellen om bijzondere eisen of beperkingen op te leggen
aan specifieke bestrijdingsmaatregelen;

– de mogelijkheid bieden om voorschriften vast te stellen voor de handel in en de
invoer van levende dieren en broedeieren;

– specifieke voorschriften vast te stellen voor dierpopulaties die onder
bestrijdingsmaatregelen vallen, in voorkomend geval na bepaalde
overgangsperioden.
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3. OPMERKINGEN OVER HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

3.1 Opmerkingen over het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog
op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
inzake de bewaking van zoönoses en zoönoseverwekkers (zie ook punt 3.3)

3.1.1 Algemene opmerkingen

De Commissie heeft bijna alle amendementen van het Europees Parlement in eerste
lezing overgenomen en haar voorstel dienovereenkomstig gewijzigd. Bijna alle
amendementen die de Commissie had overgenomen, zijn in het gemeenschappelijk
standpunt verwerkt. De amendementen die de Commissie had verworpen, zijn niet in
het gemeenschappelijk standpunt overgenomen. Naar aanleiding van de
besprekingen in de Raad na de eerste lezing in het Parlement zijn enkele verdere
wijzigingen in het gemeenschappelijk standpunt aangebracht.

Het Parlement en de Raad zijn het eens over de beginselen en de meeste bepalingen
van de richtlijn.

De amendementen 1 tot en met 4 betreffende de overwegingen, die de Commissie
had overgenomen, zijn in het gemeenschappelijk standpunt verwerkt. In de
onderstaande opmerkingen wordt niet ingegaan op de overige wijzigingen die in de
overwegingen van het gemeenschappelijk standpunt zijn aangebracht, aangezien dat
gebeurd is met het oog op de samenhang met het dispositief.

Datum van toepassing van de richtlijn: de Raad heeft opgemerkt dat de datum in het
Commissievoorstel (1 januari 2003) niet realistisch was gezien de stand van de
procedure, en een relatieve datum vastgesteld, namelijk zes maanden na de
inwerkingtreding. De Commissie is het hiermee eens.

3.1.2 Toepassingsgebied van de bewaking van zoönoses en zoönoseverwekkers (art. 1, 4
t/m 6 en bijlage I van het gemeenschappelijk standpunt)

Amendementen die in het voorstel van de Commissie en het gemeenschappelijk
standpunt zijn verwerkt: 5, 6, 12 (deels), 13-14, 16 (zie 3.1.8 hierna), 19, 24-25.

In het gemeenschappelijk standpunt zijn bepaalde delen van artikel 1 naar artikel 4
verplaatst. Wat amendement 5 betreft is de passage betreffende "effectieve
risicobeoordeling" in de laatste zin van artikel 1, lid 1, die de Commissie had
overgenomen, in het gemeenschappelijk standpunt geschrapt, maar in artikel 4, lid 1,
wordt de evaluatie van risico's genoemd. De rest van de laatste zin van artikel 1,
lid 1, is in het gemeenschappelijk standpunt geschrapt in verband met de
interinstitutionele richtsnoeren voor de redactionele kwaliteit van de communautaire
wetgeving, waarin staat dat artikelen geen politieke verklaringen mogen bevatten. De
Commissie is het met deze bepalingen eens.
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Verdere wijzigingen in het gemeenschappelijk standpunt:

– Voor bepaalde zoönoseverwekkers is het niet geschikt om alle stadia van de
voedselketen te bewaken. Daarom heeft de Raad met het nieuwe lid 2 van
artikel 4 een zekere mate van flexibiliteit aangebracht, die aansluit bij het
voorstel van de Commissie.

– Verder bevat het gemeenschappelijk standpunt twee nieuwe bepalingen (artikel
4, leden 5 en 6), om te preciseren dat voor de geharmoniseerde bewaking
minimumeisen worden vastgesteld en om de Commissie te verzoeken bij het
vaststellen van geharmoniseerde voorschriften voorrang te geven aan
ziekteverwekkers waarvan de bewaking verplicht is. De Commissie is het eens
met deze precisering van de voorschriften en heeft een verklaring voor de
Raadsnotulen opgesteld die inhoudt dat zij harmonisatie van de
routinebewaking zal voorstellen voorzover dat nodig is om te waarborgen dat
de gegevens vergelijkbaar zijn (zie de verklaringen in de bijlage bij deze
mededeling).

– Het gemeenschappelijk standpunt preciseert verder in artikel 5 dat
gecoördineerde bewakingsprogramma's alleen worden vastgesteld indien de via
routinebewaking krachtens artikel 4 verzamelde gegevens ontoereikend zijn.
De Commissie heeft geen problemen met deze bepaling.

– Bij artikel 6, verplichtingen van de exploitanten van levensmiddelenbedrijven,
stelt het gemeenschappelijk standpunt dat de exploitanten ervoor moeten
zorgen dat relevante isolaten bewaard worden en dat er nadere voorschriften
hiervoor kunnen worden vastgesteld. De Commissie stemt in met deze verdere
uitwerking van de verplichtingen van de exploitanten.

– Artikel 1, lid 3, van het gemeenschappelijk standpunt vermeldt dat de richtlijn
van toepassing is onverminderd meer specifieke bepalingen in verschillende
onderdelen van de communautaire wetgeving (met inbegrip van de
voorschriften voor overdraagbare spongiforme encefalopathieën). De
Commissie is het daarmee eens.

– In bijlage I is het item "Cryptosporidiose en de verwekkers daarvan" van
deel A naar deel B overgebracht, zodat de bewaking afhankelijk is van de
epidemiologische situatie in elke lidstaat en niet langer verplicht. De
Commissie kan zich hiermee verenigen aangezien het belang van overdracht
door voedsel voor cryptosporidia nog onduidelijk is en de analysemethoden
nog niet goed ontwikkeld zijn, zodat het beter is om geen verplichte bewaking
voor te schrijven zolang niet meer inzicht in de epidemiologische situatie
verkregen is.

3.1.3 Algemene verplichtingen (artikel 3)

In het voorstel van de Commissie overgenomen amendementen die ook in het
gemeenschappelijk standpunt zijn verwerkt: 8-11.

Amendement 11: de herformulering in het gemeenschappelijk standpunt beantwoordt
aan dit amendement.
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Verdere wijzigingen in het gemeenschappelijk standpunt:

Het gemeenschappelijk standpunt biedt de lidstaten de mogelijkheid meer dan één
bevoegde autoriteit in het kader van de richtlijn aan te wijzen, mits die autoriteiten
samenwerken en er één aanspreekpunt voor de Commissie is. De Commissie heeft
geen problemen met deze wijziging die overeenkomt met amendement 9 op de
verordening, dat de Commissie in haar voorstel had overgenomen.

3.1.4 Bewaking van antimicrobiële resistentie (artikel 7 en bijlage II van het
gemeenschappelijk standpunt)

In het voorstel van de Commissie overgenomen amendementen die ook in het
gemeenschappelijk standpunt zijn verwerkt: 26-27.

Amendement 27, betreffende rapportage over productiesystemen waarover gegevens
verzameld zijn, was in het Commissievoorstel overgenomen. In het
gemeenschappelijk standpunt is deze eis in bijlage IV ondergebracht waardoor hij
geldt voor alle verslagen en niet alleen voor verslagen over antimicrobiële resistentie.
De Commissie is het hiermee eens.

Amendementen die gedeeltelijk in het voorstel van de Commissie en het
gemeenschappelijk standpunt zijn overgenomen: 28, 30, 31 en 33.

Met deze amendementen wilde het Parlement bereiken dat bewaking van
antimicrobiële resistentie plaatsvindt bij zoönoseverwekkers "en andere
bacteriologische smetstoffen". De amendementen 28 en 31 hebben betrekking op
artikel 7 en de amendementen 30 en 33 op bijlage II. De Commissie had die
amendementen met redactionele wijzigingen overgenomen. Wat de eerste twee
amendementen betreft wordt in artikel 7 in het Commissievoorstel en het
gemeenschappelijk standpunt gesproken van zoönoseverwekkers en andere
verwekkers, wanneer deze gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Zo wordt
duidelijk dat gegevens moeten worden verzameld als er gevaar voor de
volksgezondheid dreigt. De overeenkomstige zin in bijlage II is in het
gemeenschappelijk standpunt geschrapt omdat een en ander al in artikel 7 is
opgenomen. De Commissie kan zich hiermee verenigen.

Verdere wijzigingen in het gemeenschappelijk standpunt:

Volgens bijlage II moet niet alleen informatie worden verzameld over isolaten bij
bepaalde dieren, maar ook bij daarvan verkregen levensmiddelen. De Commissie is
het met deze nieuwe voorschriften eens.
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3.1.5 Door voedsel overgedragen uitbraken (artikel 8)

In het voorstel van de Commissie overgenomen amendement dat ook in het
gemeenschappelijk standpunt is verwerkt: 17.

Het gemeenschappelijk standpunt beantwoordt aan het eerste deel van
amendement 17 betreffende de voorschriften voor exploitanten van
levensmiddelenbedrijven door te verwijzen naar artikel 19, lid 3, van Verordening
(EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot
vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de
levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor
voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor
voedselveiligheidsaangelegenheden2. Het tweede deel van het amendement is niet in
het gemeenschappelijk standpunt overgenomen. De Commissie is echter van mening
dat dit in de praktijk geen verschil zou maken, omdat er sprake is van het betrokken
levensmiddel of een geschikt monsters daarvan. Een monster kan immers uit
verscheidene deelmonsters bestaan.

De Commissie kan zich ook verenigen met een aantal verdere redactionele
wijzigingen die in het gemeenschappelijk standpunt zijn aangebracht.

3.1.6 Uitwisseling van informatie (artikel 9)

In het voorstel van de Commissie overgenomen amendementen die ook in het
gemeenschappelijk standpunt zijn verwerkt: 29 en 32.

Gedeeltelijk in het voorstel van de Commissie overgenomen amendement dat niet in
het gemeenschappelijk standpunt is verwerkt: 20.

De toevoeging om documenten "onverwijld" openbaar te maken is in artikel 9, lid 1,
van het gemeenschappelijk standpunt niet overgenomen. Dit is echter al genoemd in
overweging 21 en artikel 3, lid 1, betreffende de algemene verplichtingen. Er is een
klein verschil tussen de door de Commissie voorgestelde bepaling waarin het
amendement gedeeltelijk was overgenomen, namelijk dat verslagen en
samenvattingen openbaar moeten worden gemaakt, en het gemeenschappelijk
standpunt, dat spreekt van verslagen of samenvattingen. De Commissie kan zich
hiermee verenigen.

3.1.7 Comitéprocedure

In het voorstel van de Commissie overgenomen amendementen die ook in het
gemeenschappelijk standpunt zijn verwerkt: 13, 25-26, 28 (deels) en 31 (deels).

Met name zij erop gewezen dat de bepalingen van de bijlagen via de
comitéprocedure kunnen worden gewijzigd, maar dat bepaalde criteria met
betrekking tot die wijzigingen nu in de artikelen staan in plaats van in de bijlagen.

                                                
2 PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.



8

Gedeeltelijk in het voorstel van de Commissie en het gemeenschappelijk standpunt
overgenomen amendement: 23.

Het gemeenschappelijk standpunt heeft evenals het voorstel van de Commissie
amendement 23 in aanmerking genomen om zo nodig het comité te raadplegen dat is
ingesteld bij artikel 7 van Beschikking nr. 2119/98/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 24 september 1998 tot oprichting van een netwerk voor
epidemiologische surveillance en beheersing van overdraagbare ziekten in de
Europese Gemeenschap3. Het Parlement had geopperd om beide comités over
hetzelfde voorstel te raadplegen, maar dat is juridisch niet mogelijk.

3.1.8 Raadpleging van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EAV)

In het voorstel van de Commissie overgenomen amendement dat ook in het
gemeenschappelijk standpunt is verwerkt: 16, betreffende de raadpleging van de
EAV voordat een gecoördineerd bewakingsprogramma wordt voorgesteld.

Gedeeltelijk in het voorstel van de Commissie en het gemeenschappelijk standpunt
overgenomen amendement: 22.

De Commissie had amendement 22 verworpen; dit hield in dat de EAV steeds
geraadpleegd moet worden alvorens de bijlagen worden gewijzigd of
overgangsmaatregelen worden genomen. De reden hiervoor was dat voor bepaalde
"administratieve" maatregelen geen wetenschappelijke expertise vereist is. Volgens
het voorstel van Commissie moest de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid
geraadpleegd worden over alle aangelegenheden die gevolgen van betekenis voor de
volksgezondheid kunnen hebben (naast het al genoemde geval). Het
gemeenschappelijk standpunt bouwt voort op het Commissievoorstel en verlangt dat
de EAV in elk geval ook geraadpleegd wordt voordat een wijziging van bijlage I of
II wordt voorgesteld. De Commissie aanvaardt deze formulering.

3.1.9 Definities (artikel 2)

In het voorstel van de Commissie overgenomen amendement dat niet in het
gemeenschappelijk standpunt is verwerkt: 7.

Dit betreft een redactionele wijziging in de definitie van antimicrobiële resistentie.
De Commissie is van mening dat dit in de praktijk geen gevolgen zal hebben.

De volgende opmerkingen betreffen onderwerpen die het Parlement in eerste lezing
niet heeft genoemd. Aangezien de definitie van "overdraagbare ziekte" niet essentieel
is en zelfs tot verwarring kan leiden, is zij in het gemeenschappelijk standpunt
geschrapt. De Commissie is het daarmee eens. Met het oog op de consistentie zijn
bepaalde definities die al in Verordening (EG) nr. 178/2002 zijn opgenomen, in het
gewijzigd voorstel en het gemeenschappelijk standpunt geschrapt en wordt naar de
definities van die verordening verwezen. Dat betekent met name dat de ruime
definitie van "levensmiddel" van die verordening geldt.

                                                
3 PB L 268 van 3.10.1998, blz. 1.
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3.2 Opmerkingen over het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog
op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad
inzake de bestrijding van salmonella en andere door voedsel overgedragen
zoönoseverwekkers (zie ook punt 3.3)

3.2.1 Algemene opmerkingen

Bij de eerste lezing van het Parlement heeft de Commissie verklaard dat zij sommige
amendementen geheel of gedeeltelijk kon overnemen, maar andere moest verwerpen.
Op basis daarvan heeft de Commissie haar gewijzigde voorstel opgesteld. De
amendementen die de Commissie had verworpen, zijn niet in het gemeenschappelijk
standpunt overgenomen.

Naar aanleiding van de besprekingen in de Raad na de eerste lezing in het Parlement
is een aanzienlijk aantal verdere wijzigingen in het gemeenschappelijk standpunt
aangebracht. Die hebben met name betrekking op de werkingssfeer van de
communautaire doelstellingen, het tijdschema voor de uitvoering van de verordening
en de financiële aspecten.

De amendementen 4 tot en met 6 betreffende de overwegingen, die de Commissie
had overgenomen, zijn in het gemeenschappelijk standpunt verwerkt. In de
onderstaande opmerkingen wordt niet ingegaan op de overige wijzigingen die in de
overwegingen van het gemeenschappelijk standpunt zijn aangebracht, aangezien dat
gebeurd is met het oog op de samenhang met het dispositief.

Datum van toepassing van de verordening: de Raad heeft opgemerkt dat de datum in
het Commissievoorstel (1 januari 2003) niet realistisch was gezien de stand van de
procedure, en een relatieve datum vastgesteld, namelijk zes maanden na de
inwerkingtreding. De Commissie is het hiermee eens.

3.2.2 Toepassingsgebied (artikel 1 en verwijzingen naar diervoeders)

In het voorstel van de Commissie overgenomen amendementen die ook in het
gemeenschappelijk standpunt zijn verwerkt: 8 (uitsluiting van de primaire productie
voor particulier huishoudelijk gebruik van het toepassingsgebied van de
verordening), 11, 15, 17 (relevant gedeelte), 18-20 (toelichting dat de verordening
voor diervoeders moet gelden).

In artikel 1, lid 2, is nogmaals tot uitdrukking gebracht dat de verordening voor de
hele voedselketen, inclusief diervoeders, moet gelden. Ook in andere artikelen van de
verordening zijn verwijzingen naar diervoeders toegevoegd in aansluiting op de
amendementen 11, 15, 17 (relevant gedeelte) en 18 t/m 20, die de Commissie ook
had overgenomen.
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Verdere wijziging in het gemeenschappelijk standpunt:

– Om consistent te zijn met het subsidiariteitsbeginsel en het akkoord dat is
bereikt over de voorgestelde communautaire wetgeving inzake
levensmiddelenhygiëne (COM(2000) 438 def.) wordt in het gemeenschappelijk
standpunt de bestrijding van zoönoses bij de primaire productie aan de
nationale wetgeving overgelaten wanneer het kleine hoeveelheden betreft
(artikel 1, lid 3, onder b). Wel moet de desbetreffende nationale wetgeving de
doelstellingen van de verordening verwezenlijken (artikel 1, lid 4). De
Commissie kan zich hiermee verenigen.

Wat betreft het vaststellen van doelstellingen voor de fasen van de voedselketen na
de primaire productie heeft de Commissie verklaard dat die over het algemeen
volgens de comitologieprocedure zullen worden vastgesteld uit hoofde van artikel 4
van het verordeningsvoorstel inzake levensmiddelenhygiëne (zie de verklaringen in
de bijlage bij deze mededeling).

3.2.3 Definities (artikel 2) en bevoegde autoriteiten (artikel 3)

In het voorstel van de Commissie overgenomen amendement dat ook in het
gemeenschappelijk standpunt is verwerkt: 9.

De gewijzigde formulering van artikel 3, lid 1, van het gemeenschappelijk standpunt
sluit aan bij dit amendement en bij de formulering van de overeenkomstige
bepalingen in artikel 3, lid 2, van de richtlijn inzake bewaking.

De volgende opmerkingen over wijzigingen in artikel 2 (definities) betreffen punten
die het Parlement in eerste lezing niet heeft genoemd. Evenals bij de richtlijn is in het
voorstel van de Commissie en het gemeenschappelijk standpunt gestreefd naar
consistentie met de definities van Verordening nr. 178/2002. De definities van de
richtlijn inzake de bewaking van zoönoseverwekkers worden hier evenmin herhaald.
Dit sluit aan bij het voorstel van de Commissie zoals dat om redenen van
wetgevingstechniek was gewijzigd. Verder is de definitie van "prevalentie" van het
Commissievoorstel in het gemeenschappelijk standpunt weggelaten, aangezien die in
de bepalingen niet gebruikt werd. De Commissie heeft geen bezwaar tegen deze
wijzigingen.

3.2.4 Communautaire doelstellingen: algemene aspecten (artikel 4)

In het voorstel van de Commissie overgenomen amendementen die ook in het
gemeenschappelijk standpunt zijn verwerkt: 12-13 en 30-31 (nadere voorschriften
betreffende bepaalde criteria voor het vaststellen van doelstellingen en onderdelen
daarvan van bijlage I naar artikel 4 overgebracht).
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Verdere wijzigingen in het gemeenschappelijk standpunt:

– Ten eerste zijn de amendementen 13 en 31 in het gemeenschappelijk standpunt
nader uitgewerkt. Artikel 4, lid 2, onder e), voegt aan de lijst van punten
waaruit de doelstellingen bestaan de definitie van de bestreken subtypen van de
zoönoseverwekkers toe en verwijst naar een nieuwe bijlage III (en een
procedure voor de aanpassing daarvan in artikel 4, lid 7) met specifieke criteria
om vast te stellen welke serotypen van salmonella van belang zijn voor de
volksgezondheid. Op die manier worden de specifieke criteria voor het
vaststellen van doelstellingen voor salmonella duidelijker en wordt de
mogelijkheid geboden voor andere zoönoseverwekkers doelstellingen vast te
stellen, waarbij evenwel naar de algemene criteria voor het vaststellen van
doelstellingen middels artikel 4, lid 6, onder c), wordt verwezen. De
Commissie kan zich hiermee verenigen.

– Ten tweede is een nieuw lid (artikel 4, lid 4) toegevoegd dat bepaalt dat de
Commissie de kosten en baten moet analyseren alvorens zij communautaire
doelstellingen voorstelt en de lidstaten daartoe alle nodige bijstand moeten
verlenen. Ook moet de Commissie de lidstaten raadplegen over het resultaat
van haar analyse en doelstellingen voorstellen op basis van een gunstige
kosten-batenanalyse en de raadpleging van de lidstaten. Hoewel dergelijke
analyses uiterst moeilijk zijn, acht de Commissie dit gerechtvaardigd en zal zij
het op zich nemen.

– Ten derde voorziet het gemeenschappelijk standpunt in overgangsperioden
voor het vaststellen van de eerste communautaire doelstellingen, voor
verschillende categorieën pluimvee. Elke doelstelling voor pluimvee zou dan
voor de eerste drie jaar alleen gelden voor de meest voorkomende
salmonellaserotypen (vijf voor vermeerderingskoppels en twee voor ander
pluimvee). De motivering hiervoor is enerzijds dat het waarschijnlijk nog wel
een paar jaar zal duren voordat er kosten-batenanalyses beschikbaar zijn en
anderzijds dat zo al te zware lasten voor de primaire producenten gedurende de
eerste jaren dat de verordening wordt toegepast, worden vermeden. Indien
echter de resultaten van de analyses in de tussentijd beschikbaar komen,
kunnen de voorschriften nog tijdens de overgangsperiode tot de vijf meest
voorkomende serotypen worden uitgebreid. Hoewel de voorschriften
gedurende de overgangsperiode slechts voor een beperkt aantal serotypen
gelden, worden zo wel de isolaten bestreken die het grootste gedeelte van de
gevallen van salmonellose bij de mens veroorzaken. De Commissie kan zich
met deze geleidelijke aanpak verenigen.

3.2.5 Toepassingsgebied en tijdschema voor de communautaire doelstellingen: tabel in
bijlage I

Amendementen die in het voorstel van de Commissie en het gemeenschappelijk
standpunt zijn overgenomen: 29 (deel met betrekking tot legkippen), 36 en 38.

Salmonellaserotypen die van belang zijn voor de volksgezondheid worden zo in
principe bestreken voor legkippen en er worden doelstellingen voor slachtvarkens
vastgesteld naast die voor fokvarkens.
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Wat het tijdschema voor het vaststellen van doelstellingen voor fokvarkens en
slachtvarkens betreft had de Commissie de amendementen 36 en 38 aanvaard, met de
mogelijkheid om daarvoor verschillende tijdstippen vast te stellen. Het
Commissievoorstel, het gemeenschappelijk standpunt en de amendementen van het
Parlement stemmen ten dele overeen. Het Parlement wil dat beide doelstellingen
tegelijk worden vastgesteld met die voor kalkoenen. Volgens het voorstel van de
Commissie kunnen de doelstellingen tegelijk of na elkaar worden vastgesteld, de
eerste doelstelling echter tegelijk met die voor kalkoenen. Het gemeenschappelijk
standpunt stelt de vastlegging van de eerste doelstelling voor slachtvarkens op
hetzelfde tijdstip als voor kalkoenen, en een jaar later voor fokvarkens. De
Commissie heeft echter een verklaring voor de Raadsnotulen afgelegd, die inhoudt
dat de geplande volgorde kan worden omgekeerd indien uit de beschikbare gegevens
valt af te leiden dat dit passender zou zijn (zie de verklaringen in de bijlage bij deze
mededeling). De Commissie heeft deze soepele aanpak voorgesteld aangezien dit
voor varkens iets nieuws is, zodat de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid
geraadpleegd moet worden voordat de meest geschikte maatregelen worden
vastgesteld. Deze soepelheid is ook nodig voor de minimumbemonsteringsschema's
van bijlage II, deel A (zie punt 3.2.6 hierna). De Commissie kan zich verenigen met
de aanpak van het gemeenschappelijk standpunt, die nog altijd kan worden gewijzigd
op basis van wetenschappelijk advies

Verdere wijzigingen in het gemeenschappelijk standpunt:

Tijdschema: hoewel de Commissie de vaste data in de kolommen 4 en 5 van bijlage I
niet had gewijzigd, afgezien van de toevoeging van de doelstelling voor
slachtvarkens, geeft het gemeenschappelijk standpunt relatieve data ten opzichte van
de datum van inwerkingtreding van de verordening. De relatieve data voor het
vastleggen van de doelstellingen (kolom 4) omvatten eenzelfde periode als in het
voorstel van de Commissie, dat de datum van inwerkingtreding op 1 januari 2003
gesteld had. Met deze nieuwe relatieve data leidt een vertraging in de goedkeuring
van het voorstel tot vertragingen in de vastlegging van doelstellingen. Verder zijn de
perioden in kolom 5, waarna de lidstaten de goedgekeurde nationale
bestrijdingsprogramma's moeten uitvoeren, van 12 maanden (Commissievoorstel)
verlengd tot 18 maanden, waarbij als voorwaarde is toegevoegd dat ten minste zes
maanden vóór de vaststelling van de doelstellingvergelijkbare gegevens inzake
prevalentie beschikbaar moeten zijn. De Commissie kan zich verenigen met deze
benadering, die de lidstaten en de Commissie wat meer tijd geeft om de ontwerp-
programma's op te stellen en goed te keuren en nationale wetgeving vast te stellen
om ze te kunnen uitvoeren.

3.2.6 Specifieke bestrijdingsvoorschriften: bijlage II

Amendementen die in het voorstel van de Commissie en het gemeenschappelijk
standpunt zijn overgenomen: 32 (deel met betrekking tot legkippen) en 34.

Alle maatregelen betreffende legkippen bestrijken nu in principe de
salmonellaserotypen die voor de volksgezondheid van belang zijn en volwassen
kippen worden elke 15 weken bemonsterd in plaats van elke 9 weken.
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Verdere wijzigingen in het gemeenschappelijk standpunt:

Naast enkele redactionele wijzigingen bevat het gemeenschappelijk standpunt nog
een aantal inhoudelijke wijzigingen. Daarop wordt hieronder ingegaan.

In bijlage II, deel A, zijn de punten 1.8 en 1.9 nader uitgewerkt en is een nieuw
punt 1.10 met betrekking tot financiële steun aan de bedrijven toegevoegd. De
Commissie kan zich hiermee verenigen.

Bijlage II, deel B, punt 1:

– De bepaling dat de exploitanten op eigen kosten monsters moeten laten nemen
voor onderzoek is geschrapt. Dat betekent dat de lidstaten kunnen besluiten
financiële steun te verlenen zolang de communautaire wetgeving niet wordt
overtreden (dankzij het bovengenoemde nieuwe punt 1.10 wordt de Commissie
hierover geïnformeerd).

– Verder is in het gemeenschappelijk standpunt evenals in het
Commissievoorstel de kolom "gegevens" uit de tabel geschrapt, aangezien die
onnodig en verwarrend geacht werd; de bemonstering wordt immers in de
laatste kolom beschreven. Een verwijzing naar de antemortemkeuring is als
voetnoot bij de tabel gehandhaafd.

– Het gemeenschappelijk standpunt, het Commissievoorstel en de amendementen
van het Parlement stemmen ten dele overeen wat betreft de
bemonsteringsvoorschriften voor varkens. Het Parlement heeft in amendement
32 gevraagd om uitvoerige bemonstering met name voor slachtvarkens. De
Commissie heeft het principe van bemonstering van varkens aanvaard, onder
voorbehoud van eventuele herziening van de plaats van bemonstering. Volgens
het Commissievoorstel worden de details vastgesteld nadat de doelstelling is
vastgelegd, dat wil zeggen na raadpleging van de Europese Autoriteit voor
voedselveiligheid. Volgens het gemeenschappelijk standpunt moet vóór het
slachten worden getest of moeten de geslachte dieren in het slachthuis worden
bemonsterd. De Commissie aanvaardt dit, maar kan dit in het kader van de
wetenschappelijke raadpleging opnieuw beoordelen.

De specifieke voorschriften voor vermeerderingskoppels (bijlage II, deel C) van het
gemeenschappelijk standpunt sluiten aan bij het Commissievoorstel, al zijn zij anders
geformuleerd. Er is een alinea toegevoegd met de voorwaarden waaronder
maatregelen moeten worden genomen in verband met de aanwezigheid van
(relevante) salmonella na de eerste constatering of na bevestiging. De Commissie
kan zich hiermee verenigen.

Bij de specifieke eisen voor legkippen (bijlage II, deel D), is voor de toepassing van
de maatregelen een relatieve datum gegeven, net als de andere data in de verordening
(zie hierboven). Bedroeg de overgangsperiode tussen de start van de desbetreffende
nationale bestrijdingsprogramma's en de toepassing van de verplichte specifieke
eisen in het Commissievoorstel 24 maanden, in het gemeenschappelijk standpunt is
dit 30 maanden geworden. Ook zijn enkele redactionele wijzigingen aangebracht. De
Commissie kan zich weliswaar in de nieuwe bepalingen vinden, maar verwacht dat
de lidstaten bereid zijn om de bepalingen eerder ten uitvoer te leggen, wanneer de
bestrijdingsprogramma's zijn vastgesteld.
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In de specifieke eisen voor vers vlees (bijlage II, deel E) is de absolute datum van het
Commissievoorstel een relatieve datum geworden, waarbij de overgangsperiode net
als voor legkippen van 24 tot 30 maanden is verlengd. Verder moeten één jaar
voordat het criterium van toepassing wordt, daar gedetailleerde regels voor worden
vastgesteld. De Commissie kan zich hiermee verenigen.

3.2.7 Bestrijdingsprogramma's en bestrijdingsmethoden: artikelen 5-8

In het voorstel van de Commissie overgenomen amendementen die ook in het
gemeenschappelijk standpunt zijn verwerkt: 14-15 en 17-20.

Verdere wijzigingen in het gemeenschappelijk standpunt:

– Ten eerste zijn voor de goedkeuringsprocedure van de nationale
bestrijdingsprogramma's nadere bepalingen, waaronder termijnen, toegevoegd.
Deze procedure is vergelijkbaar met die voor de goedkeuring van programma's
voor de bestrijding/uitroeiing van dierziekten krachtens Beschikking
90/424/EEG van de Raad en daarom gaat de Commissie hiermee akkoord.

– Ten tweede is artikel 7, betreffende bestrijdingsprogramma's van exploitanten,
nu zo geformuleerd dat de programma's door de bevoegde autoriteiten
"kunnen" worden goedgekeurd (dat hoeft dus niet); de bevoegde autoriteit kan
zo een systeem opzetten om ervoor te zorgen dat de programma's van de
bedrijven voldoende representatief zijn. Deze wijziging had de Commissie ook
al in haar voorstel aangebracht; zij gaat ook akkoord met de overige
redactionele wijzigingen.

3.2.8 Handel: artikelen 9-10

In het voorstel van de Commissie overgenomen amendementen die ook in het
gemeenschappelijk standpunt zijn verwerkt: 23, 25 (deel betreffende de rol van het
VVB).

Verdere wijzigingen in het gemeenschappelijk standpunt:

– In artikel 9 van het gemeenschappelijk standpunt, over het intracommunautaire
handelsverkeer, zijn verdere wijzigingen aangebracht betreffende de extra
garanties. Ten eerste wordt gesteld dat de extra garanties voor dieren en
broedeieren alleen gelden voor salmonella (herformulering van lid 2). Ten
tweede blijven de extra garanties die momenteel voor Zweden en Finland
gelden, dankzij lid 3 van artikel 9 van kracht, maar kunnen zij via de in de
verordening vastgelegde procedure worden aangepast. De Commissie is het
eens met die bepalingen en heeft een verklaring voor de Raadsnotulen
opgesteld die inhoudt dat zij geen maatregelen zal voorstellen die afbreuk doen
aan de garanties die beide landen bij hun toetreding zijn geboden (zie de
verklaringen in de bijlage bij deze mededeling).
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– Artikel 10, invoer uit derde landen, is ook gewijzigd. Lid 1 is enigszins anders
geformuleerd om duidelijk te stellen dat de programma's moeten worden
goedgekeurd. Verder is aan lid 4 een passage toegevoegd zodat op bepaalde
"exotische" salmonellaserotypen (of andere subtypen van andere
zoönoseverwekkers) die in derde landen voorkomen. kan worden getest als die
voor de Gemeenschap van bijzonder belang zijn. De formulering van lid 5 is
aangepast aan die van artikel 9. De Commissie kan zich hiermee verenigen.

3.2.9 Raadpleging van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EAV)

In het voorstel van de Commissie overgenomen amendement dat ook in het
gemeenschappelijk standpunt is verwerkt: 21, betreffende de raadpleging van de
EAV voordat over specifieke bestrijdingsmethoden wordt besloten.

Gedeeltelijk in het voorstel van de Commissie en het gemeenschappelijk standpunt
overgenomen amendement: 27.

De Commissie had amendement 27 verworpen, om dezelfde redenen als bij de
richtlijn zijn genoemd (zie punt 3.1.8); dit hield in dat de EAV steeds geraadpleegd
moet worden alvorens de bijlagen worden gewijzigd of overgangsmaatregelen
worden genomen. De Commissie had in haar voorstel dezelfde aanpak gevolgd als in
de richtlijn. Het gemeenschappelijk standpunt bouwt voort op het Commissievoorstel
en verlangt dat de EAV in elk geval ook geraadpleegd wordt voordat communautaire
doelstellingen of specifieke bestrijdingsmethoden worden voorgesteld. De
Commissie aanvaardt deze formulering.

3.2.10 Overige bepalingen

Wat de laboratoria (artikelen 11 en 12) betreft, is het deel van amendement 26
betreffende een algemene verwijzing naar een EN/ISO-norm voor kwaliteitsborging,
dat door de Commissie was overgenomen, ook in het gemeenschappelijk standpunt
verwerkt. Er zijn enkele verdere redactionele wijzigingen aangebracht om de datum
waarop de laboratoria aan deze norm moeten voldoen, relatief te maken in plaats van
absoluut, en om enkele punten te verduidelijken. De Commissie stemt hiermee in.

Amendement 28 betreffende communautaire controles was in het voorstel van de
Commissie overgenomen en is ook in het gemeenschappelijk standpunt verwerkt.

De artikelen 16 tot en met 18 van het oorspronkelijke voorstel van de Commissie
stonden die ook in het gemeenschappelijk standpunt voorkomen (art. 18 t/m 20),
waren in het gewijzigde voorstel van de Commissie om redenen van
wetgevingstechniek geschrapt; deze wijzigingen van de Richtlijnen 64/432/EEG4,
72/462/EEG5 en 90/539/EEG6 werden onnodig geacht in het licht van de artikelen 9
en 10. De Juridische Dienst van de Raad heeft er kennelijk mee ingestemd deze
artikelen in de definitieve versie van het gemeenschappelijk standpunt te schrappen.

                                                
4 PB 121 van 29.7.1964, blz. 1977. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2000/20/EG (PB L 163

van 4.7.2000, blz. 35).
5 PB L 302 van 31.12.1972, blz. 28. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/79/EG (PB L 24 van

30.1.1998, blz. 31).
6 PB L 303 van 31.10.1990, blz. 6. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2000/505/EG van de

Commissie (PB L 201 van 9.8.2000, blz. 8).
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3.3 Financiële kwesties

Het Parlement heeft in eerste lezing niet om wijziging van de financiële bepalingen
van de voorstellen van de Commissie gevraagd. Wel bevatten de toelichting bij het
verslag over de verordening van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en
consumentenbeheer een passage over de economische aspecten. Daarin werd gesteld
dat wellicht moet worden overwogen de kosten meer daar te leggen waar de
"winsten" ontstaan, dat wil zeggen bij de belastingbetalers op een gepast niveau.

In de voorstellen van de Commissie waren financiële bepalingen opgenomen in
artikel 15 van het richtlijnvoorstel inzake de bewaking van zoönoses en
zoönoseverwekkers (artikel 16 van het gemeenschappelijk standpunt). Het gaat hier
om een aantal bepalingen van het hoofdstuk "Controles met het oog op de preventie
van zoönosen" van Beschikking 90/424/EEG (titel III, hoofdstuk 2). De bepalingen
bestrijken zowel bewakingsmaatregelen krachtens de richtlijn als
bestrijdingsmaatregelen krachtens de verordening. Er is voorzien in uitgaven van de
Gemeenschap voor:

– de werkzaamheden van de aan te wijzen communautaire referentielaboratoria;

– de medefinanciering van communautaire gecoördineerde
bewakingsprogramma's;

– de medefinanciering van bepaalde specifieke bestrijdingsmaatregelen.

Wat de specifieke bestrijdingsmaatregelen betreft, beoogt het voorstel voortzetting
van de medefinanciering van technische maatregelen die al krachtens de huidige
wetgeving (Richtlijn 92/117/EEG) worden gecofinancierd, dat wil zeggen de
vernietiging van vermeerderingskoppels van pluimvee die besmet blijken te zijn met
Salmonella Enteritidis en Salmonella Typhimurium. De reden hiervoor was met
name dat het huidige systeem voor communautaire medefinanciering van
ziektebestrijdingsprogramma's moet worden herzien. In het verslag dat bij de
oorspronkelijke voorstellen was gevoegd (COM(2001) 452 def.) had de Commissie
het volgende geschreven: "Gezien de hoge economische kosten van zoönoses, niet
alleen voor de exploitanten maar ook voor de samenleving als geheel, is het
gerechtvaardigd dat maatregelen om deze ziekten/infecties terug te dringen of te
bestrijden door de overheid worden gefinancierd…Ook is duidelijk dat de
Gemeenschap hieraan een financiële bijdrage moet leveren…Daarbij is het echter
verre van eenvoudig om aan te geven hoe de beperkte communautaire fondsen zo
doeltreffend mogelijk kunnen worden ingezet". Voorts werd gesteld dat dit soort
mogelijkheden verder bestudeerd en met alle betrokkenen besproken moeten worden.
In afwachting van het resultaat van de door de Commissie te houden raadpleging
werd voorgesteld om de communautaire financiering op basis van de bestaande
voorschriften voort te zetten.

Bij de behandeling in de Raad leidde dit tot grote problemen, met name wat betreft
de communautaire ondersteuning van de nieuwe zoönosebestrijdingsmaatregelen uit
hoofde van de verordening. De meeste lidstaten willen een duidelijke verbintenis ten
aanzien van communautaire steun voor deze nieuwe maatregelen.
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In het gemeenschappelijk standpunt over het verordeningsvoorstel werden ook een
aantal bepalingen met betrekking tot financiële kwesties opgenomen: de eis van een
kosten-batenanalyse (zie punt 3.2.4) en de wijziging van artikel 5 (naar aanleiding
van amendement 14, dat de Commissie had overgenomen) om rekening te houden
met de financiële implicaties van de invoering van doeltreffende controles voor de
exploitanten.

Daarnaast zijn twee belangrijke wijzigingen in het gemeenschappelijk standpunt
aangebracht die specifiek betrekking hebben op de communautaire medefinanciering.
Ten eerste bepaalt het nieuwe artikel 16 van de verordening dat de Commissie
binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de verordening (d.w.z. wanneer de eerste
uitgaven in verband met de verplichte bestrijdingsmaatregelen moeten worden
gedaan) een verslag moet uitbrengen over de financiële aspecten met daarbij zo
nodig voorstellen. Ten tweede bevat het gemeenschappelijk standpunt over de
richtlijn een wijziging van de bepalingen van artikel 15 (is 16 geworden), die inhoudt
dat de kosten van de uitvoering van de verplichte bestrijdingsmaatregelen in
aanmerking komen voor communautaire medefinanciering tot 50% in het kader van
artikel 24, leden 3 tot en met 11, van Beschikking 90/424/EEG. Er zou dus niet
alleen communautaire medefinanciering worden verleend voor de al genoemde
maatregelen ter vernietiging van pluimveevermeerderingskoppels maar ook voor de
nieuwe maatregelen. Het besluit over de hoogte van de middelen die voor de
communautaire medefinanciering moeten worden uitgetrokken, kan op deze wijze
echter genomen in het licht van het verslag van de Commissie.

De Commissie heeft ingestemd met deze bepalingen, die aansluiten bij de punten die
zij in het al genoemde verslag bij haar oorspronkelijke voorstellen naar voren had
gebracht; zij heeft echter gewezen op de budgettaire beperkingen en de beperkte
bevoegdheid die zij ten aanzien van de begrotingsmiddelen heeft. De Commissie
heeft met de Raad een gezamenlijke verklaring voor de Raadsnotulen afgelegd (zie
de bijlage bij deze mededeling), luidende: "De Raad en de Commissie zijn van
mening dat de beschikbare middelen toereikend moeten zijn voor de cofinanciering
van maatregelen ter bestrijding van zoönoses. Zij zijn het erover eens dat het besluit
over de hoogte van de middelen die voor de communautaire medefinanciering
moeten worden uitgetrokken, moet worden genomen in het licht van het in artikel 16
van de verordening bedoelde verslag van de Commissie. Dit besluit moet budgettair
neutraal zijn, hetgeen betekent dat het moet worden uitgevoerd binnen het financiële
kader van hoofdstuk 1."

4. VERKLARINGEN VAN DE COMMISSIE

De verklaringen van de Commissie voor de Raadsnotulen en een gezamenlijke
verklaring van de Raad en de Commissie inzake de financiële aspecten zijn in de
bijlage bij deze mededeling opgenomen.
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5. CONCLUSIE

Gezien de hierboven gemaakte opmerkingen steunt de Commissie de twee door de
Raad vastgestelde gemeenschappelijke standpunten met het oog op de aanneming
van:

– een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de bewaking van
zoönoses en zoönoseverwekkers en houdende wijziging van Beschikking
90/424/EEG van de Raad en intrekking van Richtlijn 92/117/EEG van de Raad,
en

– een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bestrijding
van salmonella en andere door voedsel overgedragen zoönoseverwekkers en
houdende wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG, 72/462/EEG en
90/539/EEG van de Raad.

Deze mededeling wordt aan het Europees Parlement gezonden.
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BIJLAGE – VERKLARINGEN VAN DE COMMISSIE

RICHTLIJN

Ad artikel 4, lid 5 – Harmonisatie van de routinebewaking

De Commissie zal harmonisatie van de routinebewaking van zoönoses en
zoönoseverwekkers, met inbegrip van harmonisatie van de door de laboratoria te hanteren
testmethoden, voorstellen indien en voorzover dat nodig is om te waarborgen dat de gegevens
vergelijkbaar zijn. Zij zal daarbij naar behoren rekening houden met het subsidiariteits- en het
proportionaliteitsbeginsel, alsook met de noodzaak om onevenredige financiële lasten voor de
bevoegde autoriteiten te voorkomen.

Ad artikel 5 – Gecoördineerde bewaking

De Commissie zal overeenkomstig de bestaand communautaire wetgeving maatregelen
voorstellen om het mogelijk te maken dat de nodige gegevens voor de vaststelling van de
eerste bestrijdingsdoelstellingen uit hoofde van de verordening worden verzameld voordat de
richtlijn in werking treedt.

Ad Artikel 16, lid 1 – Wijziging van Beschikking 90/424/EG

De Raad en de Commissie zijn van mening dat de beschikbare middelen toereikend moeten
zijn voor de cofinanciering van maatregelen ter bestrijding van zoönoses. Zij zijn het erover
eens dat het besluit over de hoogte van de middelen die voor de communautaire
medefinanciering moeten worden uitgetrokken, moet worden genomen in het licht van het in
artikel 16 van de verordening bedoelde verslag van de Commissie. Dit besluit moet budgettair
neutraal zijn, hetgeen betekent dat het moet worden uitgevoerd binnen het financiële kader
van hoofdstuk 1.

VERORDENING

Ad artikel 9, lid 3 – Aanvullende garanties

De Commissie zal geen maatregelen voorstellen die afbreuk doen aan de garanties die Finland
en Zweden bij hun toetreding zijn geboden.

Ad bijlage I en bijlage II, deel B – Doelstellingen voor fasen na de primaire productie

De Commissie verklaart dat de doelstellingen voor de fasen van de voedselketen na de
primaire productie over het algemeen volgens de comitologieprocedure zullen worden
vastgesteld uit hoofde van artikel 4 van het verordeningsvoorstel inzake
levensmiddelenhygiëne. Zij zullen een aanvulling vormen op de doelstellingen voor eieren en
pluimveevlees die in het verordeningsvoorstel inzake de bestrijding van zoönoses zijn
opgenomen (welke eveneens volgens de comitologieprocedure kunnen worden gewijzigd of
aangevuld).

Ad bijlage I en bijlage II – Doelstellingen voor varkens

De Commissie verklaart dat de geplande volgorde van de communautaire doelstellingen voor
varkens kan worden omgekeerd indien uit de beschikbare gegevens valt af te leiden dat dit
passender zou zijn.


