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RICHTLIJN 97/22/ EG VAN DE RAAD
van 22 april 1997

tot wijziging van Richtlijn 92/ 117/EEG inzake maatregelen voor de bescherming
tegen bepaalde zoönoses en bepaalde zoönoseverwekkers bij dieren en in
producten van dierlijke oorsprong ten einde door voedsel overgedragen infecties
en vergiftigingen te voorkomen
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

3 . artikel 8 wordt als volgt gewijzigd :

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43 ,

a) in lid 1 wordt „1 oktober 1993" vervangen door

Gezien het voorstel van de Commissie ('),

b) aan lid 2 wordt de volgende alinea toegevoegd :

„1 maart 1998 ";

„ In afwachting van de in artikel 15 bis bedoelde
herziening wordt evenwel voor de lidstaten die nog
geen dergelijke plannen met betrekking tot salmo

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comi

nella's bij pluimvee aan de Commissie hebben
voorgelegd, de verplichting tot het voorleggen van
plannen geschorst ";

té O,

Overwegende dat, in verband met de opgedane ervaring
en het belang dat wordt gehecht aan de preventie en de
bestrijding van zoönoses, Richtlijn 92/ 117/EEG van de
Raad van 17 december 1992 inzake maatregelen voor de
bescherming tegen bepaalde zoönoses en bepaalde zoö
noseverwekkers bij dieren en in producten van dierlijke
oorsprong teneinde door voedsel overgedragen infecties
en vergiftigingen te voorkomen (4), grondig moet worden
herzien;

Overwegende dat, in afwachting van deze grondige herzie
ning van Richtlijn 92/ 117/EEG, moet worden voorzien in
uitstel van de bepalingen met betrekking tot de nieuwe
voorschriften voor de rapportering van zoönoses, de vast
stelling van bemonsterings- en onderzoeksmethoden, de
tenuitvoerlegging en goedkeuring van bepaalde nationale
maatregelen, en de door derde landen in te dienen plan

4. artikel 10 wordt als volgt gewijzigd :
a) in lid 1 , eerste en tweede alinea, wordt „1 januari
1994" vervangen door „1 januari 1998 ";
b) in lid 1 worden de derde en de vierde alinea
geschrapt;
c) lid 2 wordt geschrapt;
5 . in

artikel

14, lid 2, wordt „31

december

1995"

vervangen door „31 december 1998 ";
6 . in artikel 15 wordt de tweede alinea geschrapt;

7. het volgende artikel wordt ingevoegd :

nen ,

„Artikel 15 bis
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :
Artikel 1

Richtlijn 92/ 117/ EEG wordt als volgt gewijzigd:

1 . Vóór 1 november 1997 dient de Commissie bij de
Raad een verslag in over de met het oog op de bestrij
ding en de preventie van zoönoses ten uitvoer te
leggen maatregelen . Dit verslag betreft met name :
— nieuwe voorschriften voor de rapportering van
zoönoses;

1 . artikel 5 wordt als volgt gewijzigd :

a) in lid 1 wordt „31 maart" vervangen door „31 mei";
b) in lid 2 wordt „1

oktober" vervangen door

„1 november";

c) lid 3 wordt geschrapt;
2. in artikel 6, onder b), worden de woorden „en zulks wat
salmonella's betreft, vóór de in artikel 17 genoemde

— de bemonsterings- en onderzoeksmethoden in de
erkende nationale laboratoria;

— de controle op salmonella's bij koppels legkippen;
— controle op salmonella's bij vermeerderingskoppels
en in mengvoeders voor pluimvee;

— eventuele maatregelen ter bestrijding van andere
zoönoses dan salmonellosis .

datum" geschrapt;
2.
(')
(2)
O
(4)

PB
PB
PB
PB

nr. C 13 van 18 . 1 . 1996, blz. 23.
nr. C 320 van 28 . 10. 1996, blz. 261 .
nr. C 97 van 1 . 4. 1996, blz. 29 .
nr. L 62 van 15. 3. 1993, blz. 38 . Richtlijn gewijzigd bij de

Akte van Toetreding van 1994.

Het in lid 1 bedoeld verslag gaat vergezeld van

passende voorstellen betreffende zoönoses, met name
in het kader van de herziening van deze richtlijn . De
Raad spreekt zich vóór 1 juni 1998 met gekwalificeerde
meerderheid over deze voorstellen uit.";
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8 . aan bijlage III, deel I, wordt het volgende toegevoegd:
„V bis: In afwachting van de in artikel 15 bis bedoelde
herziening mogen de lidstaten afwijken van de
in punt V, 1 , onder c), bedoelde verplichting tot
slachting en van de in punt V, 1 , onder b),
bedoelde verplichting tot vernietiging, mits zij
kunnen garanderen dat, totdat ten genoegen
van de bevoegde autoriteit wordt aangetoond
dat de besmetting van salmonella enteritidis of
salmonella typhimurium verdwenen is,
i) geen onbebroede eieren afkomstig uit een
gebouw bedoeld in punt V, 1 , onder b), in
de handel worden gebracht, behalve voor
behandeling
overeenkomstig
Richtlijn
89/437/EEG (*),

ii) geen levend pluimvee, met inbegrip van de
door het koppel voortgebrachte eendagskui
kens, buiten het gebouw wordt afgeleverd,
behalve voor rechtstreeks vervoer naar het

slachthuis overeenkomstig het hierboven
genoemde punt c).
De lidstaten die van deze mogelijkheid gebruik
maken, komen niet in aanmerking voor de
financiële bijdrage van de Gemeenschap als
bedoeld in artikel 29 van Beschikking 90/424/
EEG (").
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1 september 1997 aan deze richtlijn te voldoen . Zij stellen
de Commissie daarvan onverwijld in kennis .
Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen , wordt
in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen
of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking
van die bepalingen . De regels voor deze verwijzing
worden vastgesteld door de lidstaten .
2.

De lidstaten delen de Commissie de voornaamste

bepalingen van intern recht mede die zij op het onder
deze richtlijn vallende gebied aannemen .

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten .

(*) PB nr. L 212 van 22. 7. 1989 , blz . 87. Richtlijn laat
stelijk gewijzigd bij Richtlijn 96/23/EG (PB nr.
L 125 van 23 . 5. 1996, blz. 10).

(") PB nr. L 224 van 18 . 8 . 1990, blz. 19 . Beschikking

Gedaan te Luxemburg, 22 april 1997.

laatstelijk gewijzigd bij Besluit 94/370/ EG (PB
nr. L 168 van 2. 7. 1994, blz . 31 )"
Artikel 2

1.

De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuurs

rechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op

Voor de Raad
De Voorzitter

J. VAN AARTSEN

