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Voorstel voor een
RICHTLIJN VAN DE RAAD

houdende wijziging van de bijlage van Richtlijn 91/492/EEG tot vaststelling van
gezondheidsvoorschriften voor de produktie en het in de handel brengen van levende
tweekleppige weekdieren

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING
De Gemeenschap heeft in juli 1991 gezondheidsvoorschriften voor de produktie en het in de
handel brengen van levende tweekleppige weekdieren vastgesteld (Richtlijn 91/492/EEG).
Er waren toen in de communautaire wateren twee mariene biotoxines die een
gezondheidsrisico opleveren : de toxines PSP en DSP. Het toezicht op de produktiegebieden
en de controle op de tweekleppige weekdieren wat deze twee toxines betreft zijn bij
Richtlijn 91/492/EEG geregeld.
Sinds enkele jaren doet een nieuw type toxine van zich spreken : het toxine ASP, dat in
Canada ernstige voedselvergiftigingen heeft veroorzaakt. Een aantal consumenten is als
gevolg van neurologische symptomen in de hersenen overleden. Onlangs is dit toxine in
geringe concentraties aangetroffen in weekdieren uit verschillende Lid-Staten. Het gevaar
mag niet worden genegeerd dat dit toxine zich zo verspreidt dat in de Gemeenschap
verzamelde tweekleppige weekdieren een concentratie bevatten die schadelijk kan zijn voor
de gezondheid van de consumenten. Zowel de communautaire produktie als de invoer moet
worden gecontroleerd en daartoe dient in de bijlage van Richtlijn 91/492/EEG de maximaal
toelaatbare concentratie van dit toxine in tweekleppige weekdieren te worden bepaald.
Deze wijziging zal het mogelijk maken de volksgezondheid zo goed mogelijk te beschermen
en rekening te houden met de ontwikkeling van de kennis op het gebied van mariene
biotoxines. Het betreft een louter technische aanpassing die tot doel heeft een betere
toepassing mogelijk te maken van de communautaire regelgeving, en met name van de
maatregelen tót instelling van het vrije verkeer van levensmiddelen van dierlijke oorsprong.
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VOORSTEL VOOR EEN RICHTLIJN VAN DE RAAD
van
houdende wijziging van de bijlage van Richtlijn 91/492/EEG tot vaststelling van
gezondheidsvoorschriften voor de produktie en het in de handel brengen van levende
tweekleppige weekdieren

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/492/EEG van de Raad van 15 juli 1991 tot vaststelling van
gezondheidsvoorschriften voor de produktie en het in de handel brengen van levende
tweekleppige weekdieren(1), inzonderheid op artikel 11,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat in hoofdstuk V van de bijlage van Richtlijn 91/492/EEG is bepaald welke
maximumwaarden aanvaardbaar zijn voor twee typen mariene toxines die gevaarlijk zijn voor
de volksgezondheid;

Overwegende dat uit wetenschappelijke gegevens blijkt dat in de produktiegebieden voor
tweekleppige weekdieren een nieuw marien toxine, namelijk "Amnesie Shellfish Poisoning"
(ASP), voorkomt dat de gezondheid van de consumenten in gevaar kan brengen;

Overwegende dat de ter bescherming van de volksgezondheid in hoofdstuk V van de bijlage
van Richtlijn 91/492/EEG opgenomen voorschriften voor levende tweekleppige weekdieren
moeten worden aangepast om met dit nieuwe mariene toxine rekening te houden

Overwegende dat voor dit nieuwe mariene toxine een aanvaardbare maximumwaarde die het
mogelijk maakt de volksgezondheid te beschermen, dient te worden vastgesteld,

(1) PB nr. L 268 van 24. 9.1991, blz. 1.
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HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :
Artikel 1
De bijlage van Richtlijn 91/492/EEG wordt als volgt gewijzigd :

In hoofdstuk V wordt het volgende punt 7 bis ingevoegd :

"7 bis. Het gehalte aan "Amnesie Shellfish Poisoning" (ASP) in de eetbare delen van
weekdieren (het gehele dier of elk afzonderlijk eetbaar deel) mag niet meer bedragen
dan 20 microgram "domoic acid" per gram volgens de HPLC-analysemethode.".

Artikel 2

1. De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking
treden om vóór 1 januari 1997 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie
daarvan in kennis.

Wanneer de Lid-Staten die bepalingen vaststellen, wordt in die bepalingen of bij de
officiële bekendmaking ervan naar deze richtlijn verwezen. De vorm van de verwijzing
wordt door de Lid-Staten bepaald.

2. De Lid-Staten delen de Commissie de tekst mede van de belangrijkste bepalingen van
intern recht die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

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

Artikel 4
Dezerichtlijnis gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad,
De Voorzitter
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