KIPLEKKER 2022 IN?

Ook in 2022 kunt u op ons rekenen.
Heeft u nieuwe plannen? Advies nodig?
Laat het ons weten via pluimvee@merck.com.
We denken graag met u mee.

Het hele pluimveeteam van MSD Animal Health wenst u fĳne feestdagen!

achtergrond

Marieke Augustijn, manager afdeling pluimvee

ANIMAL HEALTH REGULATION

Nieuwe
Europese
regelgeving
sinds april
actief

Het belang van goede diergezondheid gaat verder dan landsgrenzen. Daarom is er een Animal Health Regulation
(Europese Diergezondheidsverordening) opgesteld. Op 21
april is de vernieuwde verordening in werking getreden.
De Europese regelgeving rond diergezondheid was op sommige
gebieden verouderd en versnipperd over vele richtlijnen en
besluiten. Daarom heeft de Europese Commissie deze onder de
loep genomen en met de lidstaten besloten welke dierziekten
moeten worden gemeld, van welke dierziekten we vrij willen
zijn, waar we als EU op inzetten met monitoring, welke handelseisen er gelden en nog veel meer.
Verschillende dierziekteklassen
In 2016 hebben alle lidstaten de nieuwe Diergezondheidsverordening omarmd. Er zijn vijf dierziekteklassen opgesteld: A
tot en met E.
A-ziekten zijn dierziekten die we in de EU niet willen hebben
en onmiddellijk bestrijden, zoals hoogpathogene vogelgriep en
NCD. De B-ziekten komen in delen van de EU voor, zoals
Brucellose. Er is vastgelegd dat de EU daar geleidelijk vrij van
wil worden. Voor C-ziekten mag een lidstaat zelf bepalen of ze
er vrij van wil worden en regels opstellen om deze vrijstatus te
behouden. D-ziekten zijn de handelsziekten waar je geen vrijstatus voor kunt aanvragen, maar waar handelseisen aan
gesteld kunnen worden. Salmonella Pullorum, Salmonella
Gallinarum, Salmonella arizonae en Mycoplasma gallisepticum
vallen in deze categorie en hiervoor gelden monitoringseisen.
Ook laagpathogene vogelgriep valt nu in categorie D-ziekten;
dat wil zeggen dat een lidstaat zelf mag bepalen of er bestrijdingsmaatregelen genomen moeten worden. Monitoring blijft
wel verplicht. E-ziekten zijn de meldingsplichtige dierziekten:
dat wil zeggen alle eerder genoemde categorieën A tot en met D
en daarnaast nog een aantal extra dierziekten die gemeld moeten worden, maar waarvoor geen extra regels gelden.
MEER INFORMATIE

WWW.RIJKSOVERHEID.NL/ONDERWERPEN/DIERGEZONDHEID/VRAAG-EN-ANTWOORD/PLUIMVEE

Pluimvee, december 2021 - 11

