UIT DE ZIEKENBOEG

Nieuwe aquacultuurrichtlijn EU
in implementatiefase
oor Gieta Mahabir, Helga Baldal-van der Giesen (Directie Visserij),

Bij de handel in aquacultuurdieren en -producten gelden allerlei regels. Voor het onderwerp
dierziekten is de Nederlandse wetgeving gebaseerd op de oude Aquacultuurrichtlijn van
de EU uit 11(EC/1/67). Er was echter behoefte aan een nieuwe richtlijn aangezien er
sinds 11 meerdere amendementen op de oude richtlijn waren geweest en de aquacultuursector zelf in die periode sterk veranderd is. De nieuwe richtlijn(2006/88/EG) is in
najaar 2006 door de Europese Raad geaccepteerd.

Waar vindt u de richtlijn?
De nieuwe richtlijn 2006/88/EG is te vinden
op
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/nl/
oj/2006/l_328/l_32820061124nl00140056.pdf
en geldt dus voor alle EU-lidstaten. Nu even
kort de hoofdlijnen – in een latere aflevering
van AQUAcultuur gaan we gedetailleerd in
op de inhoud van deze richtlijn.
Inspraak, acceptatie en implementatie
In de voorbereidingsfase van de richtlijn
heeft Directie Visserij een Veterinair Dossierteam samengesteld. Leden zijn onder
andere de NEVEVI/Productschap Vis, de
Voedsel en Waren Autoriteit (VWA), de
siervissector (OFI o.a.) en CIDC-Lelystad.
Via dit dossierteam, dat regulier vergadert in Den Haag had men inspraak op de
nieuwe voorstellen van de richtlijn. Een
gezamenlijk standpunt, waarin de commentaren van deze voorvergadering werden
meegenomen, werd in Brussel ingebracht.
Het voorstel werd zo bijgeschaafd door de
inbreng van verschillende Lidstaten en dit
mondde uit in acceptatie van het voorstel
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in 2006. Alle lidstaten zijn nu in de implementatiefase. Daarover berichten we in een
latere aflevering.
Grote lijnen
De hoofdboodschap van de nieuwe Richtlijn
is dat er meer nadruk komt te liggen op
de preventie van ziekten op elk punt in de
keten. Zo wordt gewerkt aan de algehele gezondheidsstatus van het aquatische milieu
in Europa. Anderzijds is het handelsaspect
van deze groeiende sector een uitgangspunt
van belang.
Om de preventiegedachte vorm te geven
wordt er meer gekeken naar de gehele
keten, de status van gebieden/bedrijven en
de handelsstromen. De lijst van aangifteplichtige vis- en schelpdierziekten is flink
veranderd. Zo is Koi herpesvirus (KHV) een
aangifte-plichtige ziekte geworden, naast
de ziekten EHN (Epizoötische Haematopoietische Necrose, een virusinfectie van
o.a. zoetwaterbaars) en EUS (Epizoötisch
Ulceratief Syndroom, een schimmelziekte
bij zeer veel vissoorten). Dat betekent voor
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CIDC-Lelystad een uitbreiding van het diagnostisch pakket. Verder zijn de ziektelijsten
met diverse schaaldierziekten (door bijvoorbeeld garnaalvirussen) uitgebreid.
Kenmerkend voor de richtlijn is verder
de flexibele benadering. In vergelijk met
eerdere regelgeving is er veel flexibiliteit
in hoe de doelen uit de richtlijn gehaald
gaan worden. Dit betekent dat de Lidstaten
verantwoordelijk zijn voor een goede implementatie en controle, maar dat er meerdere
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wegen naar Rome mogen leiden.
Wanneer in werking?
We zijn nu in de implementatiefase en deze
duurt tot 1 augustus 2008. Op dat moment
moet alles geregeld zijn en gaat de nieuwe
regeling daadwerkelijk in. Ook al lijkt die
datum ver weg, toch is er erg veel te doen
en wordt er doorgewerkt. Tot 1 augustus
2008 geldt nog de huidige wetgeving, de
EC/91/67 en bijbehorende amendementen
daarop.
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goed wegen is uw eerste winst

Wij verkopen nieuwe en gereviseerde inbouw, oprij- en plateauweegschalen met
garantie. Weegvermogen van 300 gram tot 30.000 kg. Geijkt.
Ook verkrijgbaar in RVS, ook loadcellen.

Kijk op onze website: www.armad.nl
Bezoek onze showroom: Industrieweg 4, Boxtel

Na telefonische afspraak: tel. 0411-675522 of mobiel 06-51200204
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