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De Commissie is op de hoogte van de op het internet circulerende beelden van het doden van
varkens in China ter bestrijding van ziekten. De afgebeelde acties zijn, indien waarheidsgetrouw,
volledig in strijd met de basisbeginselen van de Gezondheidscode voor landdieren van de
Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) over het doden van dieren ter bestrijding van
besmettelijke ziekten1. Er is een brief gestuurd naar de Chinese minister van Landbouw en
Plattelandszaken waarin de regering wordt verzocht om aan de beginselen van de OIE -code te
voldoen en passende maatregelen te nemen om onnodige wreedheid jegens dieren te voorkomen.
Momenteel is er geen overeenkomst met China betreffende gezondheidszaken, maar de Commissie
heeft regelmatig contact met de Chinese autoriteiten en heeft dierenwelzijnskwesties aan de orde
gesteld tijdens haar bijeenkomsten en met haar contacten.
De Commissie wijst erop dat het invoeren van levende varkens, varkensvlees en varkensproducten
uit China niet is toegestaan.
Persoonlijke goederen in reizigersbagage die vlees, melk of producten daarvan bevatten die de EU
worden binnengebracht vormen een bedreiging voor de diergezondheid in de hele Unie. Reizigers
moeten zich houden aan de specifieke EU-wetgeving2 betreffende het binnenbrengen in de EU van
persoonlijke zendingen producten van dierlijke oorsprong. Gerichte bewustmakingscampagnes over
Afrikaanse varkenspest zijn voor de lidstaten verplicht 3 om reizigers te informeren over de risico's van
de overdracht van de ziekte en over de bestrijdingsmaatregelen.
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http://oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/current/chapitre_aw _killing.pdf
Verordening (EG) nr. 206/2009 van de Commissie van 5 maart 2009 betreffende het binnenbrengen in de
Gemeenschap van persoonlijke zendingen producten van dierlijke oorsprong en tot w ijziging van Verordening
(EG) nr. 136/2004 |(PB L 77 van 24.3.2009, blz. 1).
Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 9 oktober 2014, lid 15a betreffende maatregelen op het gebied van
de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspes t in sommige lidstaten en tot intrekking van
Uitvoeringsbesluit 2014/178/EU (PB L 295 van 11.10.2014, blz. 63).

