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In België binnenbrengen van uit Roemenië afkomstige paardachtigen
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Geachte mevrouw, Geachte heer,
Besluit 2010/346/EU van de Commissie van 18 juni 2010 tot vaststelling van
beschermende maatregelen in verband met infectieuze anemie bij paardachtigen in
Roemenië werd gepubliceerd op 22 juni 2010 (zie bijlage).
Die nieuwe regelgeving kwam tot stand nadat in 2010 bij meerdere uit Roemenië
afkomstige paarden besmetting met equine infectieuze anemie werd vastgesteld in
België en in het Verenigd Koninkrijk en in aansluiting op de tekortkomingen die het
Europese Voedsel- en Veterinair Bureau vaststelde bij een in 2009 in Roemenië
verrichte inspectie.
Het besluit voorziet in strenge beschermende maatregelen met betrekking tot de
verzending vanuit Roemenië naar andere lidstaten van paarden (met inbegrip van
ezels), van sperma, eicellen en embryo’s van paarden en van bloedproducten van
paarden.
Er zijn ook maatregelen vastgelegd ten aanzien van de lidstaten van bestemming,
waaronder dus ook België.
Bij aankomst op de plaats van bestemming moeten de paarden :

Onze opdracht is te waken over de
veiligheid van de voedselketen en
de kwaliteit van ons voedsel, ter
bescherming van de gezondheid
van mens, dier en plant

-

binnen 72 uur na het via Traces gemelde tijdstip van aankomst op het
slachthuis worden geslacht. 10 % van de zendingen moeten na aankomst een
agargel-immunodiffusietest (AGID-test = Coggins-test) ondergaan; of

-

onder officieel veterinair toezicht afgezonderd worden gehouden op het bedrijf
van bestemming dat is aangegeven op het gezondheidscertificaat. De dieren
worden gedurende ten minste dertig dagen afgezonderd op een afstand van
ten minste 200 m van andere paarden of zodanig dat zij tegen vectoren zijn
afgeschermd. De dieren moeten een AGID-test ondergaan die niet eerder dan
28 dagen na het begin van de afzonderingsperiode wordt uitgevoerd;

-

gedurende 90 dagen na de dag van aankomst in het bedrijf van bestemming
van uit Roemenië afkomstige paarden mogen paarden alleen van dat bedrijf
naar een andere lidstaat worden verzonden als :

o

zij met negatief resultaat een AGID-test hebben ondergaan De test
wordt uitgevoerd op een bloedmonster dat binnen 10 dagen voor de
dag van verzending is genomen; en

o

zij vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat voor fok- en
gebruiksdieren of voor slachtdieren.

Het Europees besluit stelt bovendien dat de kosten van de AGID-tests en de controles
op de naleving van de in het besluit vastgelegde maatregelen worden gedragen door
hen voor wie de paarden bestemd zijn.
Bij een positief resultaat voor de AGID-test wordt het positieve dier geslacht en
worden in het bedrijf afdoende bestrijdingsmaatregelen toegepast.
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