Bijlage: uittreksel van Verordening (EU) 2015/1375, bijlage IV, hoofdstuk I

Gecontroleerde huisvestingsomstandigheden:
a) de exploitant heeft alle praktische voorzorgen ten aanzien van de constructie van de gebouwen
en het onderhoud genomen om te voorkomen dat knaagdieren, andere zoogdieren en
vleesetende vogels in de gebouwen kunnen komen waar de dieren worden gehouden;
b) de exploitant voert een ongediertebestrijdingsprogramma uit, met name voor knaagdieren, om
besmetting van de varkens te voorkomen. De exploitant houdt over dit programma een
administratie bij die aan de eisen van de bevoegde autoriteit voldoet;
c) de exploitant zorgt ervoor dat alle diervoeders afkomstig zijn van een inrichting die diervoeders
produceert volgens de beginselen van Verordening (EG) nr. 183/2005 van het Europees
Parlement en de Raad van 12 januari 2005 tot vaststelling van voorschriften voor
diervoederhygiëne;
d) de exploitant bewaart diervoeders voor diersoorten die gevoelig zijn voor Trichinella in
afgesloten silo's of andere recipiënten waar geen knaagdieren in kunnen komen. Alle andere
diervoedervoorraden ondergaan een warmtebehandeling of worden geproduceerd en
opgeslagen overeenkomstig de eisen van de bevoegde autoriteit;
e) de exploitant moeten garanderen dat dode dieren onverwijld worden verzameld,
geïdentificeerd en vervoerd overeenkomstig de artikelen 21 en 22 van Verordening (EG) nr.
1069/2009 en bijlage VIII bij Verordening (EU) nr. 142/2011;
f) indien zich in de nabijheid van het bedrijf een vuilstortplaats bevindt, stelt de exploitant de
bevoegde autoriteit hiervan in kennis. De bevoegde autoriteit beoordeelt de risico's van de
situatie en besluit of het bedrijf kan worden erkend als bedrijf dat gecontroleerde
huisvestingsomstandigheden toepast;
g) de exploitant zorgt ervoor dat de gedomesticeerde varkens geïdentificeerd zijn, zodat elk dier
naar het bedrijf teruggetraceerd kan worden;
h) de exploitant zorgt ervoor dat gedomesticeerde varkens het bedrijf alleen binnenkomen als zij
van oorsprong zijn uit en komen van bedrijven die officieel zijn erkend als bedrijven die
gecontroleerde huisvestingsomstandigheden toepassen;
i) geen van de gedomesticeerde varkens heeft toegang tot buitenvoorzieningen, tenzij de
exploitant door een risicoanalyse tot tevredenheid van de bevoegde autoriteit kan aantonen dat
de periode, de voorzieningen en de omstandigheden van de toegang tot buiten geen gevaar
opleveren voor de insleep van Trichinella in het bedrijf;
j) geen van de fok- en gebruiksvarkens, als gedefinieerd in artikel 2, lid 2, onder c), van Richtlijn
64/432/EEG, is na het verlaten van het bedrijf van oorsprong gelost op een verzamelcentrum
als gedefinieerd in artikel 2, lid 2, onder o), van Richtlijn 64/432/EEG, tenzij het
verzamelcentrum voldoet aan de vereisten van de punten a) tot i) en alle gedomesticeerde
varkens die voor zendingen op het verzamelcentrum zijn samengebracht van oorsprong zijn uit
en komen van bedrijven die officieel zijn erkend als bedrijven die gecontroleerde huisvestingsomstandigheden toepassen of van officieel erkende compartimenten.

