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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 37,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(1),

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(2),

etter samråd med Regionkomiteen, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Aviær influensa er en alvorlig og meget smittsom 
sykdom hos fjørfe og andre fugler i fangenskap, som 
skyldes forskjellige typer influensavirus. Disse virusene 
kan også spres til pattedyr, særlig svin, og mennesker.

2) Ettersom fjørfe er ført opp på listen over levende dyr i 
traktatens vedlegg I, er én av Fellesskapets oppgaver på 
veterinærområdet å forbedre fjørfeets helsetilstand og 
således forenkle handelen med fjørfe og fjørfeprodukter 
og sikre utviklingen av denne sektoren. Det skal 
dessuten sikres et høyt nivå for vern av menneskers 
helse, når Fellesskapets politikk og tiltak utformes og 
gjennomføres.

3) Influensavirus omfatter en lang rekke forskjellige 
virusstammer. Den risikoen de ulike stammene av 
influensavirus utgjør for dyrs og menneskers helse, 
varierer mye og er i en viss grad uforutsigbar som følge 
av hurtig virusmutasjon og eventuell rekombinasjon av 
genetisk materiale mellom forskjellige stammer.

4) Infeksjon forårsaket av bestemte stammer av influensavirus 
av aviær opprinnelse kan utløse en epizooti hos tamme 
fugler og således føre til dødelighet og forstyrrelser i et 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 10 av 14.1.2006, s. 16, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 140/2006 av 8. desember 
2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 15 av 
29.3.2007, s. 1.

(1) Uttalelse avgitt 1. desember 2005 (ennå ikke offentliggjort i EUT).
(2) Uttalelse avgitt 28. september 2005 (ennå ikke offentliggjort i EUT).

omfang som særlig kan sette lønnsomheten ved fjørfeavl 
som helhet i fare.

5) Fellesskapstiltak for å bekjempe aviær influensa ble 
vedtatt ved rådsdirektiv 92/40/EØF av 19. mai 1992 
om innføring av fellesskapstiltak for å bekjempe 
hønsepest(3) for å verne dyrehelsen og bidra til å utvikle 
fjørfesektoren.

6) De tiltakene som er fastsatt i direktiv 92/40/EØF, bør 
få en grunnleggende gjennomgåelse i lys av nyere 
vitenskaplig kunnskap om den trusselen aviær influensa 
innebærer for dyrs og menneskers helse, utviklingen 
av nye laboratorieundersøkelser og vaksiner, samt de 
erfaringene som er høstet i forbindelse med de siste 
utbruddene av denne sykdommen både i Fellesskapet og 
tredjestater.

7) De nye fellesskapstiltakene bør også ta hensyn til 
de seneste uttalelsene fra Vitenskapskomiteen for 
dyrs helse og velferd og Den europeiske myndighet 
for næringsmiddeltrygghet (EFSA), samt endringer 
vedrørende aviær influensa i helseregelverket for landdyr 
og i Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for 
Terrestrial Animals fra Verdens dyrehelseorganisasjon 
(OIE).

8) Visse typer influensavirus av aviær opprinnelse kan i 
noen sammenhenger smitte mennesker og dermed utgjøre 
en alvorlig fare for menneskers helse. Bestemmelsene i 
dette direktiv, som har som mål å bekjempe sykdommen 
hos produksjonsdyr, kan indirekte bidra til å forebygge 
helseproblemer. På dette stadiet er det imidlertid 
hovedsakelig opp til medlemsstatene å håndtere slike 
problemer.

9) På fellesskapsplan er faren for menneskers helse som 
oppstår i forbindelse med influensavirus, først og fremst 
håndtert gjennom andre tiltak og rettsakter. Det dreier 
seg særlig om Det europeiske senter for forebygging av 
og kontroll med sykdommer (heretter kalt «ECDC»), 
opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 851/2004(4), rekommandasjoner fra Kommisjonen om 
planlegging av Fellesskapets beredskap og innsats ved 
en influensapandemi, den europeiske unions system for 
tidlig varsling og reaksjon og opprettelsen av et europeisk 
system for overvåking av influensa.

(3) EFT L 167 av 22.6.1992, s. 1. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av 
2003.

(4) EUT L 142 av 30.4.2004, s. 1.
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10) Det er imidlertid hensiktsmessig at Kommisjonen sammen 
med ECDC vurderer om det på fellesskapsplan er behov 
for ytterligere tiltak for menneskers eller arbeidstakeres 
helse og sikkerhet, som utfyller bestemmelsene om 
dyrehelse i dette direktiv, for å kunne møte de farene 
som visse typer av influensavirus av aviær opprinnelse 
utgjør for mennesker og særlig for arbeidstakere som er i 
kontakt med angrepne dyr, og framlegge de forslagene til 
regelverk som måtte være nødvendige.

11) Den helsefaren som er forårsaket av såkalt svakt 
sykdomsframkallende aviært influensavirus, må på 
grunnlag av den kunnskapen vi har i dag, vurderes å være 
mindre enn faren ved sterkt sykdomsframkallende aviært 
influensavirus, som oppstår ved mutasjon av bestemte 
svakt sykdomsframkallende virus.

12) Fellesskapets regelverk for å bekjempe aviær influensa 
bør gjøre det mulig for medlemsstatene å vedta 
bekjempelsestiltak mot sykdom på en smidig måte 
som står i forhold til målene, idet det tas hensyn til de 
forskjellige risikonivåene som forskjellige virusstammer 
utgjør, samt de sannsynlige sosiale og økonomiske 
virkningene av aktuelle tiltak for landbrukssektoren og 
andre berørte sektorer, samtidig som det sikres at de 
tiltakene som treffes i hvert tilfelle, er optimale.

13) Med tanke på at svakt sykdomsframkallende aviært 
influensavirus kan mutere til sterkt sykdomsframkallende 
aviært influensavirus, bør det fastsettes bestemmelser 
som gjør det mulig å kunne påvise infeksjon hos fjørfe 
på et tidlig stadium for raskt å kunne reagere og vedta 
egnede bekjempelses- og utryddelsestiltak som står i 
forhold til formålet, og som omfatter et system for aktiv 
overvåking som skal gjennomføres av medlemsstatene. 
Slik overvåking bør gjennomføres etter allmenne 
retningslinjer, som bør vedtas på grunnlag av ny kunnskap 
og utvikling på dette området.

14) Enhver mistanke om utbrudd av aviær influensa som 
oppstår som følge av kliniske undersøkelser eller 
laboratorieundersøkelser, eller andre forhold som vekker 
mistanke om utbrudd, bør umiddelbart føre til offisielle 
undersøkelser som gjør det mulig hurtig og effektivt 
å treffe de nødvendige tiltak. Så snart forekomsten av 
utbruddet er bekreftet, bør disse tiltakene intensiveres og 
omfatte utslakting på de infiserte driftsenhetene og de 
enhetene som står i fare for å bli infisert.

15) Når det påvises infeksjon med svakt sykdomsframkallende 
aviært influensavirus, kan bekjempelsestiltakene avvike 
fra dem som bør gjennomføres ved påvisning av sterkt 
sykdomsframkallende aviært influensavirus, idet det tas 
hensyn til at disse to situasjonene innebærer forskjellige 
risikonivåer.

16) Bekjempelsestiltakene mot sykdom og særlig opprettelsen 
av restriksjonssoner bør også tilpasses med hensyn til 
fjørfebestandens tetthet og andre risikofaktorer i det 
området der infeksjonen er blitt påvist.

17) Dersom det oppstår et utbrudd, er det også nødvendig 
å forebygge ytterligere spredning av infeksjonen ved 
nøye å overvåke og begrense forflytninger av fjørfe 
og bruk av produkter som kan være kontaminerte, 
ved å stramme inn biosikkerhetstiltak på alle trinn i 
fjørfeproduksjonen, rengjøre og desinfisere den infiserte 
driftsenheten, opprette verne- og overvåkingssoner rundt 
utbruddsstedet og om nødvendig vaksinere dyrene.

18) Fellesskapstiltakene for å bekjempe sterkt 
sykdomsframkallende aviær influensa bør først starte 
med utslakting av de flokkene som er angrepet, i samsvar 
med Fellesskapets regelverk for dyrs velferd.

19) Rådsdirektiv 93/119/EF av 22. desember 1993 om vern 
av dyr på tidspunktet for slakting eller avliving(1) 
fastsetter minstestandarder for vern av dyr på tidspunktet 
for slakting eller avliving, herunder for å bekjempe 
sykdommen. Disse reglene får full anvendelse på slakting 
eller avliving i henhold til dette direktiv.

20) Vaksinasjon mot aviær influensa kan være virkningsfullt 
som et supplement til bekjempelsestiltakene mot sykdom 
og for å unngå massiv nedslakting og destruering av 
fjørfe eller andre fugler i fangenskap. I henhold til den 
kunnskapen vi har i dag, kan vaksinasjon være nyttig 
ikke bare som et kortsiktig tiltak i nødssituasjoner, men 
også som et langsiktig tiltak for å forebygge sykdom 
i situasjoner med høyere risiko for å innføre aviært 
influensavirus fra ville dyr eller andre kilder. Det bør 
derfor fastsettes bestemmelser om både nødvaksinasjon 
og forebyggende vaksinasjon.

21) Selv om vaksinert fjørfe er beskyttet mot kliniske 
sykdomstegn, kan de bli angrepet og således medvirke til 
ytterligere spredning av infeksjonen. Vaksinasjon må derfor 
følges opp med egnede overvåkings- og restriksjonstiltak 
fastsatt på fellesskapsplan. Vaksinasjonsstrategien bør 
derfor skille mellom dyr som er angrepet og dyr som er 
vaksinert. Produkter fra fjørfe som er vaksinert, bl.a. kjøtt 
og egg beregnet på direkte konsum, bør deretter bringes i 
omsetning i samsvar med gjeldende fellesskapsregelverk, 
herunder dette direktiv.

(1) EFT L 340 av 31.12.1993, s. 21. Direktivet sist endret ved rådsforordning 
(EF) nr. 1/2005 (EUT L 3 av 5.1.2005, s. 1).
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22) Fellesskapet og medlemsstatene bør også ha mulighet 
til å opprette beredskapslagre av vaksiner mot aviær 
influensa, som kan brukes på fjørfe eller andre fugler i 
fangenskap i en nødssituasjon.

23) Det bør derfor vedtas bestemmelser for å sikre at det 
benyttes harmoniserte framgangsmåter og metoder for å 
diagnostisere aviær influensa, herunder opprettelsen av et 
fellesskapsreferanselaboratorium og referanselaboratorier 
i medlemsstatene.

24) Det bør vedtas bestemmelser for å sikre at medlemsstatene 
har nødvendig beredskap for effektivt å kunne håndtere 
nødssituasjoner som oppstår som følge av ett eller 
flere utbrudd av aviær influensa, særlig ved at det 
utarbeides beredskapsplaner og opprettes sentre for 
sykdomsbekjempelse.

25) Dersom aviær influensa påvises under import til et 
karanteneanlegg eller en karantenestasjon som fastsatt 
i kommisjonsvedtak 2000/666/EF av 16. oktober 2000 
om fastsettelse av krav til dyrehelse og utstedelse av 
veterinærattest ved import av andre fugler enn fjørfe, 
og karantenevilkår for disse(1), skal dette meldes til 
Kommisjonen. Melding som fastsatt i rådsdirektiv 82/894/
EØF av 21. desember 1982 om melding om dyresykdom i 
Fellesskapet(2), ville imidlertid ikke være hensiktsmessig 
ved utbrudd i medlemsstatene.

26) Rengjøring og desinfisering bør være en integrert 
del av Fellesskapets politikk for å bekjempe aviær 
influensa. Desinfeksjonsmidler bør brukes i samsvar med 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 
1998 om markedsføring av biocidprodukter(3).

27) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1774/2002 av 3. oktober 2002 om hygieneregler 
for animalske biprodukter som ikke er beregnet på 
konsum(4), er det fastsatt regler for innsamling, transport, 
lagring, håndtering, bearbeiding og bruk eller disponering 
av animalske biprodukter, herunder dyr som avlives for 
å utrydde en epizooti, for å unngå at slike produkter kan 
utgjøre en risiko for dyrs eller menneskers helse. Nevnte 
forordning med gjennomføringstiltak fastsetter en allmenn 
ramme for disponering av døde dyr. Det bør i henhold til 
komitéframgangsmåten fastsettes bestemmelser for å 
vedta særlige, ytterligere eller alternative tiltak som er 

(1) EFT L 278 av 31.10.2000, s. 26. Vedtaket sist endret ved vedtak 2002/279/
EF (EFT L 99 av 16.4.2002, s. 17).

(2) EFT L 378 av 31.12.1982, s. 58. Direktivet sist endret ved 
kommisjonsvedtak 2004/216/EF (EUT L 67 av 5.3.2004, s. 27).

(3) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1. Direktivet sist endret ved forordning (EF) 
nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

(4) EFT L 273 av 10.10.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 416/2005 (EUT L 66 av 12.3.2005, s. 10).

nødvendige for å kunne styrke bekjempelsestiltakene mot 
aviær influensa ytterligere.

28) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 
av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler 
for næringsmidler av animalsk opprinnelse(5) og 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 
av 29. april 2004 om næringsmiddelhygiene(6) kan på 
bestemte vilkår få anvendelse på egg som kommer fra 
driftsenheter som holder fjørfe som mistenkes å være 
angrepet av aviær influensa.

29) Medlemsstatene bør fastsette regler for sanksjoner 
mot overtredelser av bestemmelsene i dette direktiv og 
sikre at de gjennomføres. Disse sanksjonene skal være 
virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 
avskrekkende.

30) Det bør fastsettes bestemmelser som om nødvendig 
tillater at det foretas endringer så snart som mulig i 
vedleggene til dette direktiv, for å ta hensyn til den 
vitenskapelige og tekniske utviklingen.

31) Ettersom det er umulig å forutsi hvordan influensavirus 
utvikler seg, bør det sikres at det også finnes en hurtig 
framgangsmåte som gjør at det på fellesskapsplan 
om nødvendig raskt kan vedtas ytterligere eller mer 
målrettede tiltak for å bekjempe infeksjon hos fjørfe og 
andre dyrearter.

32) Dette direktiv bør angi minimumstiltak for 
sykdomsbekjempelse som skal gjennomføres dersom 
det bryter ut aviær influensa hos fjørfe eller andre fugler 
i fangenskap. Medlemsstatene står imidlertid fritt til å 
treffe strengere administrative og sanitære tiltak på det 
området som dette direktiv omfatter. Videre bør dette 
direktiv fastsette at medlemsstatenes myndigheter kan 
gjennomføre tiltak som står i forhold til den helsefaren 
som forskjellige sykdomssituasjoner utgjør.

33) For å nå det grunnleggende målet om å utvikle 
fjørfesektoren og bidra til å verne dyrehelsen, er det i 
samsvar med forholdsmessighetsprinsippet nødvendig 
og hensiktsmessig å fastsette regler for særlige tiltak 
og minimumstiltak for å kunne forebygge og bekjempe 
aviær influensa. Dette direktiv går ikke lenger enn det 
som er nødvendig for å nå disse målene i samsvar med 
traktatens artikkel 5 nr. 3.

(5) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55. Rettet i EUT L 226 av 25.6.2004, s.22.
(6) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1. Rettet i EUT L 226 av 25.6.2004, s. 3.
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34) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av dette 
direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 1999/468/
EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler 
for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er 
tillagt Kommisjonen(1).

35) Av klarhetshensyn og av praktiske årsaker i Fellesskapets 
regelverk bør direktiv 92/40/EØF oppheves og erstattes 
av dette direktiv.

36) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle avtalen 
om bedre regelverksutforming(2) oppfordrer Rådet 
medlemsstatene til, for eget formål og i Fellesskapets 
interesse, å utarbeide og offentliggjøre egne tabeller som 
så langt det er mulig viser sammenhengen mellom dette 
direktiv og innarbeidingstiltakene —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

KAPITTEL I

FORMÅL, VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER

Artikkel 1

Formål og virkeområde

1. Ved dette direktiv fastsettes:

a) bestemte forebyggende tiltak med hensyn til overvåking 
og tidlig påvisning av aviær influensa som skal øke 
vedkommende myndigheters og landbrukets bevissthet og 
beredskap om risikoene knyttet til denne sykdommen,

b) minimumstiltak for bekjempelse av sykdom som skal 
gjennomføres dersom det bryter ut aviær influensa hos 
fjørfe eller andre fugler i fangenskap, og tiltak for tidlig 
påvisning av eventuell spredning av aviært influensavirus 
til pattedyr,

c) andre typer tiltak for å unngå at influensavirus av aviær 
opprinnelse spres til andre arter.

2. Medlemsstatene står fritt til å treffe strengere tiltak på det 
området som dette direktiv omfatter.

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
(2) EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1.

Artikkel 2

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

1. «aviær influensa» en influensainfeksjonen beskrevet i 
vedlegg I nr. 1,

2. «sterkt sykdomsframkallende aviær influensa (HPAI)» en 
aviær influensainfeksjon beskrevet i vedlegg I nr. 2,

3. «svakt sykdomsframkallende aviær influensa (LPAI)» en 
aviær influensainfeksjon beskrevet i vedlegg I nr. 3,

4. «fjørfe» alle fugler som oppdrettes eller holdes i 
fangenskap med tanke på produksjon av kjøtt eller egg 
beregnet på konsum, produksjon av andre produkter, 
gjeninnsetting av fugleviltbestander eller med tanke på alle 
typer avlsprogrammer for produksjon av disse kategoriene 
av fugler,

5. «viltlevende fugl» viltlevende fugl som ikke holdes på en 
driftsenhet som definert i nr. 8,

6. «andre fugler i fangenskap» andre fugler enn fjørfe som 
holdes i fangenskap av andre årsaker enn dem som er 
nevnt i nr. 4, herunder slike som holdes med henblikk på 
forestillinger, konkurranser, utstillinger, avl eller salg,

7. «offisielt registrerte sjeldne raser av fjørfe eller andre 
fugler i fangenskap» fjørfe eller andre fugler i fangenskap 
som vedkommende myndighet offisielt har anerkjent 
som en sjelden rase i sin beredskapsplan, som fastsatt i 
artikkel 62,

8. «driftsenhet» alle driftsenheter i landbruket eller 
lokaler, herunder rugerier, sirkuser, zoologiske hager, 
fuglehandlere, fuglemarkeder og aviarier, der fjørfe 
eller andre fugler i fangenskap oppdrettes eller holdes. 
Denne definisjonen omfatter imidlertid ikke slakterier, 
transportmidler, karanteneanlegg og karantenestasjoner, 
grensekontrollstasjoner og laboratorier som vedkommende 
myndighet har godkjent til å oppbevare aviært 
influensavirus,

9 «kommersiell driftsenhet for fjørfe» en driftsenhet der det 
holdes fjørfe for kommersielle formål,
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10. «ikke-kommersiell driftsenhet» en driftsenhet der fjørfe 
eller andre fugler i fangenskap holdes av eierne,

a) til eget forbruk eller bruk, eller

b) som kjæledyr,

11. «fjørfeseksjon» eller «seksjon for andre fugler i fangenskap» 
én eller flere driftsenheter med felles forvaltningsordning for 
biosikkerhet der det finnes en delpopulasjon av fjørfe eller 
andre fugler i fangenskap som har en særlig helsetilstand 
med hensyn til aviær influensa, og som er underlagt egnede 
overvåkings-, kontroll- og biosikkerhetstiltak,

12. «flokk» alt fjørfe eller andre fugler i fangenskap i en 
produksjonsenhet,

13. «produksjonsenhet» en enhet på en driftsenhet som ifølge 
offentlig veterinær er fullstendig uavhengig av alle andre 
enheter på samme driftsenhet når det gjelder enhetens 
beliggenhet og daglig stell av fjørfeet eller andre fugler i 
fangenskap som holdes der,

14. «daggamle kyllinger» alt fjørfe som ikke er eldre enn 72 
timer og som ennå ikke er blitt fôret, og moskusender 
(Cairina moschata) eller krysninger av disse, som ikke er 
eldre enn 72 timer, enten de er fôret eller ikke,

15. «diagnosehåndbok» diagnosehåndbok som fastsatt i 
artikkel 50 nr. 1,

16. «fjørfe eller andre fugler i fangenskap mistenkt for å være 
angrepet» fjørfe eller andre fugler i fangenskap som viser 
kliniske tegn eller lesjoner post mortem eller reaksjoner 
på laboratorieundersøkelser som er av en slik art at aviær 
influensa ikke kan utelukkes,

17. «eier» én eller flere fysiske eller juridiske personer som eier 
fjørfe eller andre fugler i fangenskap, eller som har ansvar 
for å holde disse, uansett om formålet er kommersielt eller 
ikke,

18. «vedkommende myndighet» den myndigheten i en 
medlemsstat som har ansvar for å gjennomføre fysiske 
kontroller eller administrative formaliteter i samsvar med 
dette direktiv, eller annen myndighet som har fått delegert 
dette ansvaret,

19. «offentlig veterinær» den veterinæren som er utpekt av 
vedkommende myndighet,

20. «offentlig overvåking» vedkommende myndighets tiltak 
for nøye overvåking av helsetilstanden til fjørfe eller andre 
fugler i fangenskap eller pattedyr på en driftsenhet med 
hensyn til aviær influensa,

21. «offentlig tilsyn» de tiltakene som vedkommende 
myndighet treffer for å kontrollere at kravene i dette 
direktiv og alle andre instrukser fra denne myndigheten 
med hensyn til hvordan disse kravene skal oppfylles, er 
blitt oppfylt eller kommer til å bli oppfylt,

22. «avliving» en prosess, unntatt slakting, som fører til at 
pattedyr, fjørfe eller andre fugler i fangenskap dør,

23. «slakting» en prosess som fører til at pattedyr eller fjørfe 
beregnet på konsum, dør ved avblødning,

24. «disponering» innsamling, transport, lagring, håndtering, 
bearbeiding og bruk eller destruering av animalske 
biprodukter i samsvar med:

a) forordning (EF) nr. 1774/2002, eller

b) regler som skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 64 nr. 2,

25. «Fellesskapets vaksinebank» egnede lokaler som i samsvar 
med artikkel 58 nr. 1 er utpekt til lagring av Fellesskapets 
beredskapslagre av vaksiner mot aviær influensa,

26. «kontaktenhet» en driftsenhet som aviær influensa kan 
være kommet fra eller er blitt ført inn til som følge av 
enhetens beliggenhet, forflytning av personer, fjørfe eller 
andre fugler i fangenskap, kjøretøyer eller på annen måte,

27. «mistanke om utbrudd» en driftsenhet der vedkommende 
myndighet har mistanke om forekomst av aviær influensa,

28. «utbrudd» en driftsenhet der vedkommende myndighet har 
bekreftet forekomst av aviær influensa,
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29. «primærutbrudd» et utbrudd som ikke har epidemiologisk 
forbindelse med tidligere utbrudd i samme område i en 
medlemsstat som definert i artikkel 2 nr. 2 bokstav p) 
i rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om 
dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor 
Fellesskapet(1), eller det første utbruddet i et annet område 
i samme medlemsstat,

30. «strategi for differensiering mellom angrepne dyr og 
vaksinerte dyr (DIVA-strategi)» en vaksinasjonsstrategi 
som gjør det mulig å differensiere mellom vaksinerte/
angrepne og vaksinerte/ikke-angrepne dyr ved å bruke en 
diagnostisk prøve som kan påvise antistoffer mot virus 
som naturlig forekommer og bruken av ikke-vaksinerte 
kontrolldyr,

31. «pattedyr» dyr i klassen Mammalia, unntatt mennesker,

32. «skrott» fjørfe eller andre fugler i fangenskap som er døde 
eller er blitt avlivet og som ikke er egnet for konsum, eller 
deler av disse.

KAPITTEL II

FOREBYGGENDE BIOSIKKERHET, OVERVÅKING, 
MELDINGER OG EPIDEMIOLOGISKE 

UNDERSØKELSER

Artikkel 3

Forebyggende biosikkerhetstiltak

Det kan fastsettes særlige bestemmelser om forebyggende 
biosikkerhetstiltak etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 64 
nr. 2.

Artikkel 4

Overvåkingsprogrammer

1. Medlemsstatene skal gjennomføre overvåkings-
programmer for å:

a) påvise prevalensen av infeksjoner med aviært influensavirus 
av undertype H5 og H7 hos ulike fjørfearter,

b) bidra til å øke kunnskapen om de farene som viltlevende 
fugler utgjør når det gjelder alle typer influensavirus 
av aviær opprinnelse hos fugler, på grunnlag av en 
risikovurdering som ajourføres regelmessig.

(1) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977. Direktivet sist endret ved forordning (EF) 
nr. 1/2005 (EUT L 3 av 5.1.2005, s. 1).

2. De overvåkingsprogrammene som er nevnt i nr. 1 
bokstav a), skal være i samsvar med de retningslinjene som 
Kommisjonen har utarbeidet etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 64 nr. 2.

Artikkel 5

Melding

1. Medlemsstatene skal sikre at mistanke om og forekomst 
av aviær influensa uten unntak og umiddelbart meldes til 
vedkommende myndighet.

2. I tillegg til kravene fastsatt i Fellesskapets regelverk for 
å melde om utbrudd av dyresykdommer, skal medlemsstatene 
i samsvar med vedlegg II melde til Kommisjonen om 
enhver forekomst av aviær influensa som er bekreftet av 
vedkommende myndighet, på slakterier, i transportmidler, 
på grensekontrollstasjoner og andre steder ved Fellesskapets 
grenser, samt på karanteneanlegg eller karantenestasjoner som 
drives i samsvar med Fellesskapets regelverk for import av 
fjørfe eller andre fugler i fangenskap.

3. Medlemsstatene skal melde fra om resultatene av all 
overvåking av aviært influensavirus hos pattedyr.

Artikkel 6

Epidemiologisk undersøkelse

1. Medlemsstatene skal sikre at epidemiologiske 
undersøkelser påbegynnes på grunnlag av spørreskjemaer som 
er utarbeidet innenfor rammen av de beredskapsplanene som er 
fastsatt i artikkel 62.

2. Den epidemiologiske undersøkelsen skal minst omfatte:

a) hvor lenge aviær influensa kan ha forekommet på 
driftsenheten eller i andre lokaler eller transportmidler,

b) det mulige opprinnelsesstedet til aviær influensa,

c) identifisering av eventuelle kontaktenheter,

d) forflytninger av fjørfe, andre fugler i fangenskap, 
personer, pattedyr, kjøretøyer eller annet materiale, eller 
andre måter som kan ha ført til spredning av det aviære 
influensaviruset.
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3. Vedkommende myndighet skal ta hensyn til den 
epidemiologiske undersøkelsen når den:

a) beslutter om det er påkrevd med ytterligere bekjempelsestiltak 
mot sykdom som fastsatt i dette direktiv, og

b) gir unntak som fastsatt i dette direktiv.

4. Dersom den epidemiologiske undersøkelsen viser at aviær 
influensa kan ha spredt seg fra eller til andre medlemsstater, 
skal Kommisjonen og de berørte medlemsstatene umiddelbart 
bli underrettet om alle resultatene av undersøkelsen.

KAPITTEL III

MISTANKE OM UTBRUDD

Artikkel 7

Tiltak som skal gjennomføres på driftsenheter der det er 
mistanke om utbrudd

1. Ved mistanke om utbrudd skal vedkommende myndighet 
umiddelbart iverksette en undersøkelse for å bekrefte eller 
utelukke forekomsten av aviær influensa i samsvar med 
diagnosehåndboken og sette driftsenheten under offentlig 
overvåking. Vedkommende myndighet skal også sikre at 
tiltakene fastsatt i nr. 2 og 3, gjennomføres.

2. Vedkommende myndighet skal sikre at følgende tiltak 
gjennomføres på driftsenheten:

a) fjørfe, andre fugler i fangenskap og alle husdyr i klassen 
pattedyr skal telles, eller eventuelt skal antallet beregnes 
etter fjørfeart eller andre arter av fugler i fangenskap,

b) det skal utarbeides en liste for hver kategori av det 
omtrentlige antallet fjørfe, andre fugler i fangenskap og 
alle husdyr i klassen pattedyr på driftsenheten som allerede 
er syke, døde eller som vil kunne bli angrepet; denne listen 
skal ajourføres daglig for å ta hensyn til klekking, fødte 
dyr og dødsfall så lenge mistanken om utbrudd foreligger 
og skal på anmodning framlegges for vedkommende 
myndighet,

c) alt fjørfe og andre fugler i fangenskap skal føres inn i en 
bygning på driftsenheten og holdes der. Når dette ikke er 
praktisk mulig, eller dersom dyrenes velferd er truet, skal 

de holdes innestengt et annet sted på samme driftsenhet 
slik at de ikke kommer i kontakt med annet fjørfe eller 
andre fugler i fangenskap på andre driftsenheter. Alle 
rimelige tiltak skal treffes for å begrense deres kontakt med 
viltlevende fugler,

d) forflytning av fjørfe eller andre fugler i fangenskap til og 
fra driftsenheten forbys,

e) ingen skrotter av fjørfe eller andre fugler i fangenskap, 
fjørfekjøtt, herunder slakteavfall («fjørfekjøtt»), fjørfefôr 
(«fôr»), redskaper, materiale, avfall, avføring, husdyrgjødsel 
fra fjørfe eller andre fugler i fangenskap («husdyrgjødsel»), 
halvtflytende husdyrgjødsel, brukt strø eller lignende som 
kan overføre aviær influensa, kan flyttes fra driftsenheten 
uten tillatelse fra vedkommende myndighet, og det må 
tas hensyn til egnede biosikkerhetstiltak som treffes for å 
begrense risikoen for spredning av aviær influensa mest 
mulig,

f) det er ikke lov å transportere egg ut av driftsenheten,

g) forflytning av personer, husdyr i klassen pattedyr, 
kjøretøyer og utstyr til eller fra driftsenheten skal oppfylle 
de vilkårene som er fastsatt av vedkommende myndighet 
og godkjennes av denne,

h) egnede desinfeksjonsmidler skal tas i bruk ved inn- og 
utgangene til de bygningene som rommer fjørfe eller andre 
fugler i fangenskap, og til selve driftsenheten i samsvar 
med instruksene fra vedkommende myndighet.

3. Vedkommende myndighet skal sikre at det foretas en 
epidemiologisk undersøkelse i samsvar med artikkel 6 
(«Epidemiologisk undersøkelse»).

4. Uten hensyn til nr. 1 kan vedkommende myndighet 
fastsette at det skal framlegges prøver i andre tilfeller. I 
slike tilfeller kan vedkommende myndighet gå videre uten 
å vedta noen av eller alle tiltakene nevnt i nr. 2.

Artikkel 8

Unntak fra bestemte tiltak som skal gjennomføres på 
driftsenheter der det er mistanke om utbrudd

1. Vedkommende myndighet kan gi unntak fra de tiltakene 
som er fastsatt i artikkel 7 nr. 2 bokstav c)-e), på grunnlag av 
en risikovurdering og idet det tas hensyn til de forholdsreglene 
som er tatt, samt mottakerenheten til de fuglene og produktene 
som skal forflyttes.
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2. Vedkommende myndighet kan også gi unntak fra de 
tiltakene som er fastsatt i artikkel 7 nr. 2 bokstav h), når 
det gjelder andre fugler i fangenskap som holdes på ikke-
kommersielle driftsenheter.

3. Med henvisning til artikkel 7 nr. 2 bokstav f) kan 
vedkommende myndighet tillate at egg sendes:

a) direkte til en virksomhet som framstiller eggprodukter, 
i samsvar med avsnitt X kapittel II i vedlegg III til 
forordning (EF) nr. 853/2004, og håndteres og behandles 
i samsvar med kapittel XI i vedlegg II til forordning (EF) 
nr. 852/2004; når vedkommende myndighet gir en slik 
tillatelse, skal den gis i henhold til de vilkårene som er 
oppført i vedlegg III til dette direktiv, eller

b) til disponering.

Artikkel 9

Varigheten av de tiltakene som skal gjennomføres på 
driftsenheter der det er mistanke om utbrudd

De tiltakene som skal gjennomføres på driftsenheter i tilfelle 
mistanke om utbrudd som fastsatt i artikkel 7, skal fortsette 
å gjelde inntil vedkommende myndighet finner det godtgjort 
at mistanken om aviær influensa på driftsenheten er blitt 
utelukket.

Artikkel 10

Ytterligere tiltak på grunnlag av en epidemiologisk 
undersøkelse

1. Vedkommende myndighet kan på grunnlag av de 
foreløpige resultatene av en epidemiologisk undersøkelse, 
gjennomføre de tiltakene som er fastsatt i nr. 2, 3 og 4, særlig 
dersom driftsenheten ligger i et område med høy fjørfetetthet.

2. Det kan innføres midlertidige restriksjoner på forflytning 
av fjørfe, andre fugler i fangenskap og egg, samt på forflytning 
av kjøretøyer brukt i fjørfesektoren i et avgrenset område eller 
i hele medlemsstaten.

Slike restriksjoner kan utvides til å gjelde forflytninger av 
husdyr i klassen pattedyr, men skal i så fall høyst gjelde i 72 
timer, med mindre en forlengelse kan begrunnes.

3. Tiltakene fastsatt i artikkel 11, kan få anvendelse på 
driftsenheten.

Dersom forholdene tillater det, kan imidlertid anvendelsen 
av disse tiltakene begrenses til å gjelde bare fjørfe eller andre 
fugler i fangenskap som mistenkes å være angrepet, og deres 
produksjonsenheter.

Det skal tas prøver fra fjørfe eller andre fugler i fangenskap 
dersom de avlives for å bekrefte eller utelukke mistanken om 
utbrudd i samsvar med diagnosehåndboken.

4. Det kan opprettes en midlertidig kontrollsone rundt 
driftsenheten, og noen av eller alle tiltakene som er fastsatt 
i artikkel 7 nr. 2, skal om nødvendig gjennomføres på 
driftsenhetene innenfor denne sonen.

KAPITTEL IV

STERKT SYKDOMSFRAMKALLENDE 
(HØYPATOGEN) AVIÆR INFLUENSA (HPAI)

Avsnitt 1

Driftsenheter, separate produksjonsenheter og 
kontaktenheter

Artikkel 11

Tiltak som skal gjennomføres på driftsenheter der 
utbrudd er bekreftet

1. Ved utbrudd av sterkt sykdomsframkallende aviær 
influensa (HPAI) skal vedkommende myndighet sikre at 
tiltakene fastsatt i artikkel 7 nr. 2 og 3 og nr. 2-10 i denne 
artikkel, gjennomføres.

2. Alt fjørfe og andre fugler i fangenskap på driftsenheten 
skal avlives omgående under offentlig tilsyn. Avlivingen skal 
utføres på en slik måte at det ikke er noen risiko for spredning 
av aviær influensa, særlig under transport.

Medlemsstatene kan imidlertid gi unntak fra bestemte arter av 
fjørfe eller andre fugler i fangenskap som ikke skal avlives, på 
grunnlag av en vurdering av risikoen for ytterligere spredning 
av aviær influensa.

Vedkommende myndighet kan treffe egnede tiltak for å 
begrense eventuell spredning av aviær influensa til viltlevende 
fugler på driftsenheten.

3. Alle skrotter og egg på driftsenheten skal disponeres 
under offentlig tilsyn.

4. Fjørfe som allerede er klekket ut av de eggene som er 
innsamlet på driftsenheten i tidsrommet mellom antatt tidspunkt 
for når HPAI ble innført på driftsenheten og tidspunktet for 
gjennomføringen av tiltakene fastsatt i artikkel 7 nr. 2, skal 
settes under offentlig tilsyn, og det skal foretas undersøkelser i 
samsvar med diagnosehåndboken.
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5. Kjøtt fra slaktet fjørfe og egg som er innsamlet på 
driftsenheten i tidsrommet mellom antatt tidspunkt for når HPAI 
ble innført på driftsenheten og tidspunktet for gjennomføringen 
av tiltakene fastsatt i artikkel 7 nr. 2, skal dersom det er mulig, 
spores og disponeres under offentlig tilsyn.

6. Alle stoffer og alt avfall som kan være kontaminert, 
for eksempel fôr, skal destrueres eller behandles på en måte 
som sikrer at aviært influensavirus destrueres i samsvar med 
instruksene fra offentlig veterinær.

7. Husdyrgjødsel, halvtflytende husdyrgjødsel og strø som 
kan være kontaminert, skal behandles i henhold til én eller 
flere av framgangsmåtene fastsatt i artikkel 48.

8. Når skrottene er disponert, skal bygningene der dyrene har 
vært holdt, beitene eller jordene, eventuelt kontaminert utstyr 
og kjøretøyer som har vært brukt til å transportere fjørfe eller 
andre fugler i fangenskap, skrotter, kjøtt, fôr, husdyrgjødsel, 
halvtflytende husdyrgjødsel, strø og annet materiale eller andre 
stoffer som kan være kontaminert, behandles i henhold til én 
eller flere av framgangsmåtene fastsatt i artikkel 48.

9. Andre fugler i fangenskap eller husdyr i klassen pattedyr 
skal ikke komme inn på eller forlate driftsenheten uten 
tillatelse fra vedkommende myndighet. Denne restriksjonen 
får ikke anvendelse på husdyr i klassen pattedyr som bare har 
adgang til bolighus.

10. Ved et primærutbrudd skal virusisolatet gjennomgå 
laboratorieundersøkelser i samsvar med diagnosehåndboken 
for å identifisere den genetiske undertypen.

Dette virusisolatet skal så snart som mulig sendes til 
Fellesskapets referanselaboratorium, som fastsatt i artikkel 51 
nr. 1.

Artikkel 12

Unntak

1. Medlemsstatene skal utarbeide nærmere regler for å 
gi unntak som fastsatt i artikkel 11 nr. 2, artikkel 13 og 
14, herunder alternative hensiktsmessige tiltak og vilkår. 
Slike unntak skal bygge på en risikovurdering foretatt av 
vedkommende myndighet.

2. Medlemsstatene skal umiddelbart underrette Kommisjonen 
om unntak gitt i samsvar med artikkel 13 nr. 1 og artikkel 14.

3. Når et unntak er gitt, som fastsatt i artikkel 13 nr. 1 
og artikkel 14, skal Kommisjonen omgående gjennomgå 
situasjonen med den berørte medlemsstaten, og så snart 
som mulig i Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 
dyrehelsen («komiteen»).

4. Idet det tas hensyn til alle unntak som er gitt, som fastsatt 
i artikkel 13 nr. 1 og artikkel 14, kan det vedtas tiltak for å 
forebygge spredning av aviær influensa etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 64 nr. 3.

Artikkel 13

Unntak gitt for bestemte driftsenheter

1. Vedkommende myndighet kan gi unntak fra tiltakene 
fastsatt i artikkel 11 nr. 2 første ledd ved utbrudd av HPAI i en 
ikke-kommersiell driftsenhet, et sirkus, en zoologisk hage, hos 
en fuglehandler, i et viltreservat eller et inngjerdet område der 
fjørfe eller andre fugler i fangenskap holdes for vitenskapelige 
formål eller i forbindelse med bevaring av truede arter eller 
offisielt registrerte sjeldne raser av fjørfe eller andre fugler i 
fangenskap, forutsatt at slike unntak ikke setter bekjempelsen 
av sykdommen i fare.

2. Når det er gitt et unntak i samsvar med nr. 1, skal 
vedkommende myndighet sikre at fjørfeet og andre fugler i 
fangenskap som er omfattet av unntaket:

a) føres inn i en bygning på driftsenheten og holdes der. 
Når dette ikke er praktisk mulig, eller dersom dyrenes 
velferd er truet, skal de holdes innestengt et annet sted 
på samme driftsenhet slik at de ikke kommer i kontakt 
med annet fjørfe eller andre fugler i fangenskap på andre 
driftsenheter. Alle rimelige tiltak skal treffes for å begrense 
deres kontakt med viltlevende fugler så mye som mulig,

b) er underlagt fortsatt overvåking og prøving i 
samsvar med diagnosehåndboken og ikke flyttes før 
laboratorieundersøkelsene viser at de ikke lenger utgjør 
noen vesentlig risiko for ytterligere spredning av HPAI, 
og

c) ikke flyttes fra den opprinnelsesenheten, unntatt for slakting 
eller forflytning til en annen driftsenhet:

i)  i samme medlemsstat i samsvar med instruksene fra 
vedkommende myndighet, eller

ii) i en annen medlemsstat dersom bestemmelses-
medlemsstaten har gitt sitt samtykke.
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3. Vedkommende myndighet kan gi unntak fra tiltakene 
fastsatt i artikkel 11 nr. 5, slik at egg kan sendes direkte 
til en virksomhet som framstiller eggprodukter, i samsvar 
med avsnitt X kapittel II i vedlegg III til forordning (EF) 
nr. 853/2004, og håndteres og behandles i samsvar med 
kapittel XI i vedlegg II til forordning (EF) nr. 852/2004.

Slike tillatelser skal være underlagt de vilkårene som er fastsatt 
i vedlegg III til dette direktiv.

Artikkel 14

Tiltak som skal gjennomføres ved utbrudd av HPAI i 
separate produksjonsenheter

Ved utbrudd av HPAI på en driftsenhet som består av to 
eller flere separate produksjonsenheter, kan vedkommende 
myndighet gi unntak fra tiltakene fastsatt i artikkel 11 nr. 2 
første ledd for produksjonsenheter med fjørfe eller andre fugler 
i fangenskap der det ikke er mistanke om HPAI, forutsatt at 
slike unntak ikke setter bekjempelsen av sykdommen i fare.

Slike unntak for to eller flere separate produksjonsenheter 
skal bare gis dersom offentlig veterinær, idet det tas hensyn 
til oppbygning, størrelse, drift, type husdyrlokale, fôrsystem, 
vannforsyning, utstyr, personale og besøkende på driftsenheten, 
finner det godtgjort at produksjonsenhetene er helt uavhengige 
av andre produksjonsenheter når det gjelder beliggenhet og 
daglig stell av fjørfe eller andre fugler i fangenskap som holdes 
der.

Artikkel 15

Tiltak som skal gjennomføres på kontaktenheter

1. Vedkommende myndighet skal på grunnlag av den 
epidemiologiske undersøkelsen beslutte hvorvidt en driftsenhet 
skal anses for å være en kontaktenhet.

Vedkommende myndighet skal sikre at tiltakene fastsatt 
i artikkel 7 nr. 2, gjennomføres på kontaktenhetene 
inntil forekomsten av HPAI er utelukket i samsvar med 
diagnosehåndboken.

2. Vedkommende myndighet kan på grunnlag av den 
epidemiologiske undersøkelsen gjennomføre de tiltakene som 
er fastsatt i artikkel 11, for kontaktenheter, og særlig dersom 
kontaktenheten ligger i et område med høy fjørfetetthet.

De viktigste kriteriene for hvorvidt tiltakene fastsatt i artikkel 11 
skal gjennomføres på kontaktenheter, er oppført i vedlegg IV.

3. Vedkommende myndighet skal sikre at det skal tas 
prøver av fjørfe og andre fugler i fangenskap når de avlives, 
for å bekrefte eller utelukke forekomsten av HPAI-virus i disse 
kontaktenhetene i samsvar med diagnosehåndboken.

4. Vedkommende myndighet skal sikre at på hver driftsenhet 
der fjørfe eller andre fugler i fangenskap avlives og disponeres 
og aviær influensa deretter bekreftes, blir bygningene og 
eventuelt kontaminert utstyr og kjøretøyer som har vært brukt 
til å transportere fjørfe eller andre fugler i fangenskap, skrotter, 
kjøtt, fôr, husdyrgjødsel, halvtflytende husdyrgjødsel, strø og 
annet materiale eller andre stoffer som kan være kontaminert, 
behandlet i henhold til én eller flere av framgangsmåtene 
fastsatt i artikkel 48.

AVSNITT 2

Verne- og overvåkingssoner og andre restriksjonssoner

Artikkel 16

Opprettelse av verne- og overvåkingssoner og andre 
restriksjonssoner ved utbrudd av HPAI

1. Umiddelbart etter et utbrudd av HPAI skal vedkommende 
myndighet opprette:

a) en vernesone med en radius på minst tre kilometer rundt 
driftsenheten,

b) en overvåkingssone med en radius på minst ti kilometer 
rundt driftsenheten, medregnet vernesonen.

2. Dersom utbruddet av HPAI bekreftes blant andre fugler 
i fangenskap i en ikke-kommersiell driftsenhet, et sirkus, en 
zoologisk hage, hos en fuglehandler, i et viltreservat eller 
et inngjerdet område der andre fugler i fangenskap holdes 
for vitenskapelige formål eller i forbindelse med bevaringen 
av truede arter eller offisielt registrerte sjeldne raser av 
andre fugler i fangenskap, og der det ikke holdes fjørfe, kan 
vedkommende myndighet etter å ha foretatt en risikovurdering, 
i det omfang som er nødvendig gi unntak fra avsnitt 2-4 med 
hensyn til opprettelse av verne- og overvåkingssonene og de 
tiltakene som skal gjennomføres der, forutsatt at slike unntak 
ikke setter bekjempelsen av sykdommen i fare.

3. Når vedkommende myndighet oppretter verne- og 
overvåkingssoner som fastsatt i nr. 1, skal den minst ta hensyn 
til følgende kriterier:

a) den epidemiologiske undersøkelsen,

b) de geografiske forholdene, særlig naturlige grenser,
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c) driftsenhetenes beliggenhet og nærhet til hverandre og 
beregnet antall fjørfe,

d) forflytningsmønstre for og handel med fjørfe og andre 
fugler i fangenskap,

e) tilgjengelige anlegg og personale for å kontrollere alle 
forflytninger av fjørfe eller andre fugler i fangenskap, 
skrotter, husdyrgjødsel og ny eller brukt strø i verne- og 
overvåkingssonene, særlig dersom fjørfe eller andre fugler 
i fangenskap som skal avlives og disponeres, må flyttes fra 
sin opprinnelsesenhet.

4. Vedkommende myndighet kan opprette andre 
restriksjonssoner rundt eller ved siden av verne- og 
overvåkingssonene, idet det tas hensyn til kriteriene fastsatt i 
nr. 3.

5. Dersom en verne-, overvåkings- eller en annen 
restriksjonssone dekker et territorium som strekker seg over 
flere medlemsstater, skal vedkommende myndigheter i de 
berørte medlemsstatene samarbeide om å opprette sonen.

Artikkel 17

Tiltak som skal gjennomføres i verne- og 
overvåkingssoner

1. Vedkommende myndighet skal sikre at følgende tiltak 
gjennomføres i verne- og overvåkingssonene:

a) det skal innføres ordninger som gjør det mulig å spore 
alt som kan spre aviært influensavirus, herunder fjørfe, 
andre fugler i fangenskap, kjøtt, egg, skrotter, fôr, strø, 
personer som har vært i kontakt med fjørfe eller andre 
fugler i fangenskap som er angrepet, eller kjøretøyer med 
tilknytning til fjørfeindustrien,

b) eiere skal på anmodning fra vedkommende myndighet 
framlegge all relevant informasjon om fjørfeet eller andre 
fugler i fangenskap, samt egg som flyttes til eller fra 
driftsenheten,

2. Vedkommende myndighet skal treffe alle rimelige tiltak 
for å sikre at alle personer i de verne- og overvåkingssonene 
som er berørt av de aktuelle restriksjonene, er fullt innforstått 
med gjeldende restriksjoner.

Disse opplysningene kan formidles i form av advarsler, via 
medier som presse og fjernsyn eller på en annen hensiktsmessig 
måte.

3. På grunnlag av epidemiologiske opplysninger eller andre 
opplysninger kan vedkommende myndighet gjennomføre et 
forebyggende utryddelsesprogram, herunder forebyggende 
slakting eller avliving av fjørfe eller andre fugler i fangenskap, 
på risikodriftsenheter og i risikoområder.

4. Medlemsstater som gjennomfører tiltakene fastsatt i 
nr. 3, skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette, og 
Kommisjonen skal så snart som mulig gjennomgå situasjonen 
med de berørte medlemsstatene.

AVSNITT 3

Tiltak som skal gjennomføres i vernesoner

Artikkel 18

Opptelling, besøk av offentlig veterinær og overvåking

Vedkommende myndighet skal sikre at følgende tiltak 
gjennomføres i vernesoner:

a) en opptelling av alle driftsenhetene skal foretas så snart 
som mulig,

b) en offentlig veterinær skal så snart som mulig besøke alle 
kommersielle driftsenheter og foreta en klinisk undersøkelse 
av fjørfe og andre fugler i fangenskap og om nødvendig 
samle inn prøver for laboratorieundersøkelser i samsvar 
med diagnosehåndboken; resultatene av undersøkelsene 
samt besøkene skal registreres, og offentlig veterinær skal 
besøke ikke-kommersielle driftsenheter før vernesonen 
oppheves,

c) ytterligere overvåking skal gjennomføres umiddelbart i 
samsvar med diagnosehåndboken for å fastslå om det er 
skjedd en ytterligere spredning av aviær influensa på de 
driftsenhetene som ligger i vernesonen.

Artikkel 19

Tiltak som skal gjennomføres på driftsenheter i 
vernesoner

Vedkommende myndighet skal sikre at følgende tiltak 
gjennomføres på driftsenheter i vernesoner:

a) alt fjørfe og andre fugler i fangenskap skal føres inn i en 
bygning på driftsenheten og holdes der. Når dette ikke er 
praktisk mulig eller dersom dyrenes velferd er truet, skal 
de holdes innestengt et annet sted på samme driftsenhet 
slik at de ikke kommer i kontakt med annet fjørfe eller 
andre fugler i fangenskap på andre driftsenheter. Alle 
rimelige tiltak skal treffes for å begrense deres kontakt med 
viltlevende fugler,
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b) skrotter skal disponeres så snart som mulig,

c) kjøretøyer og utstyr som er brukt til å transportere 
levende fjørfe eller andre fugler i fangenskap, kjøtt, 
fôr, husdyrgjødsel, halvtflytende husdyrgjødsel og strø 
og annet materiale eller andre stoffer som kan være 
kontaminert, behandles umiddelbart i henhold til én eller 
flere av framgangsmåtene fastsatt i artikkel 48,

d) alle deler av kjøretøyer som benyttes av personalet eller 
personer som ankommer eller forlater driftsenhetene 
og som kan være kontaminert, behandles umiddelbart i 
henhold til én eller flere av framgangsmåtene fastsatt i 
artikkel 48,

e) fjørfe, andre fugler i fangenskap eller husdyr i klassen 
pattedyr skal ikke komme inn på eller forlate driftsenheten 
uten tillatelse fra vedkommende myndighet. Denne 
restriksjonen får ikke anvendelse på pattedyr som bare har 
adgang til bolighus der de:

i)  ikke har noen kontakt med driftsenhetens fjørfe eller 
andre fugler i fangenskap, og

ii) ikke har noen adgang til bur eller områder der 
driftsenhetens fjørfe eller andre fugler i fangenskap 
holdes,

f) enhver økning av sykelighet og dødelighet eller 
betydelig produksjonsnedgang på driftsenheter skal 
umiddelbart meldes til vedkommende myndighet, som 
skal foreta relevante undersøkelser i samsvar med 
diagnosehåndboken,

g) alle personer som ankommer eller forlater driftsenheter, 
skal overholde egnede biosikkerhetstiltak for å forebygge 
spredning av aviær influensa,

h) eieren fører et register over alle personer som har 
besøkt driftsenhetene, unntatt besøk i boliger, for å gjøre 
det lettere å overvåke og bekjempe sykdommen, og 
disse opplysningene skal framlegges på anmodning fra 
vedkommende myndighet. Slike registre trenger ikke føres 
over besøkende til driftsenheter som zoologiske hager og 
viltreservater, der de ikke har adgang til de områdene der 
fuglene blir holdt.

Artikkel 20

Forbud mot å fjerne eller spre brukt strø, husdyrgjødsel 
og halvtflytende husdyrgjødsel fra driftsenheter

Vedkommende myndighet skal sikre at det er forbudt å 
fjerne eller spre brukt strø, husdyrgjødsel eller halvtflytende 

husdyrgjødsel fra driftsenheter i vernesoner uten tillatelse fra 
myndigheten. Forflytning av husdyrgjødsel eller halvtflytende 
husdyrgjødsel kan imidlertid tillates fra driftsenheter som har 
innført biosikkerhetstiltak, til et utpekt anlegg for behandling 
eller midlertidig oppbevaring i påvente av en etterbehandling for 
å tilintetgjøre eventuelle forekomster av aviært influensavirus, i 
samsvar med forordning (EF) nr. 1774/2002 eller særlige regler 
som kan vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 64 
nr. 2.

Artikkel 21

Messer, markeder eller andre samlinger av dyr og 
gjeninnsetting av viltbestand

Vedkommende myndighet skal sikre at messer, markeder, 
utstillinger eller andre samlinger av fjørfe eller andre fugler i 
fangenskap forbys i vernesonene.

Vedkommende myndighet skal sikre at fjørfe eller andre fugler 
i fangenskap for gjeninnsetting av viltbestand ikke settes ut i 
vernesoner.

Artikkel 22

Forbud mot forflytning og transport av fugler, egg, 
fjørfekjøtt og skrotter

1. Vedkommende myndighet skal sikre at det i vernesonene 
er forbud mot forflytning og transport fra driftsenhetene og ut 
på veiene, unntatt på driftsenhetenes private forbindelsesveier, 
eller med jernbanen, av fjørfe, andre fugler i fangenskap, 
verpeklare unghøner, daggamle kyllinger, egg og skrotter.

2. Vedkommende myndighet skal sikre at transporten av 
fjørfekjøtt fra slakterier, nedskjæringsanlegg og kjølelagre er 
forbudt, med mindre kjøttet er framstilt:

a) av fjørfe med opprinnelsessted utenfor vernesonene og 
er blitt lagret og transportert atskilt fra fjørfekjøtt med 
opprinnelsessted innenfor vernesonene, eller

b) minst 21 dager før beregnet dato for den tidligste infeksjon 
på en driftsenhet i vernesonen, og etter produksjonen er 
blitt lagret og transportert atskilt fra kjøtt som er framstilt 
etter denne datoen.

3. Forbudene i nr. 1 og 2 får imidlertid ikke anvendelse på 
transitt gjennom vernesonen på vei eller jernbane uten lossing 
eller opphold underveis.
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Artikkel 23

Unntak som gjelder direkte transport av fjørfe for 
umiddelbar slakting og forflytning eller behandling av 

fjørfekjøtt

1. Som unntak fra artikkel 22 kan vedkommende myndighet 
tillate direkte transport av fjørfe fra en driftsenhet i vernesonen 
til et utpekt slakteri for umiddelbar slakting på følgende 
vilkår:

a) offentlig veterinær foretar en klinisk undersøkelse av 
fjørfeet på opprinnelsesenheten høyst 24 timer før det 
sendes til slakting,

b) ved behov er det foretatt laboratorieundersøkelser av fjørfeet 
på opprinnelsesenheten i samsvar med diagnosehåndboken 
og med tilfredsstillende resultater,

c) fjørfeet transporteres i kjøretøyer som er forseglet av 
vedkommende myndighet eller er under vedkommende 
myndighets tilsyn,

d) vedkommende myndighet som har ansvar for det utpekte 
slakteriet, er underrettet og har samtykket i å motta fjørfeet 
og bekrefter deretter slaktingen overfor vedkommende 
avsendermyndighet,

e) fjørfeet fra vernesonen holdes atskilt fra annet fjørfe 
og slaktes separat eller på andre tidspunkter enn annet 
fjørfe, helst på slutten av arbeidsdagen, og etterfølgende 
rengjøring og desinfisering skal være fullført før annet 
fjørfe slaktes,

f) offentlig veterinær skal sikre at det foretas en grundig 
undersøkelse av fjørfeet på det utpekte slakteriet når 
fjørfeet ankommer og etter at det er blitt slaktet,

g) kjøttet bringes ikke i handelen i eller utenfor Fellesskapet 
og får påført stempelmerket for ferskt kjøtt, som fastsatt 
i vedlegg II til rådsdirektiv 2002/99/EF av 16. desember 
2002 om fastsettelse av dyrehelseregler for produksjon, 
bearbeiding, distribusjon og innførsel av produkter av 
animalsk opprinnelse beregnet på konsum(1), med mindre 
annet er besluttet etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 64 
nr. 3 i dette direktiv,

(1) EFT L 18 av 23.1.2003, s. 11.

h) kjøttet anskaffes, deles opp, transporteres og lagres atskilt 
fra kjøtt beregnet på handel i og utenfor Fellesskapet, 
og det brukes på en slik måte at det ikke blandes med 
kjøttprodukter beregnet på handel i og utenfor Fellesskapet, 
med mindre:

i)  det er blitt behandlet som nevnt i vedlegg III til 
direktiv 2002/99/EF, eller

ii) annet er besluttet etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 64 nr. 3.

2. Som unntak fra artikkel 22 kan vedkommende myndighet 
tillate direkte transport av fjørfe fra et sted utenfor vernesonen 
til et utpekt slakteri innenfor vernesonen for umiddelbar 
slakting, og deretter forflytning av kjøttet fra dette fjørfeet 
forutsatt at:

a) vedkommende myndighet som har ansvar for det utpekte 
slakteriet, er underrettet og har samtykket i å motta fjørfeet 
og bekrefter deretter slaktingen overfor vedkommende 
avsendermyndighet,

b) fjørfeet holdes atskilt fra annet fjørfe som kommer fra et 
sted innenfor vernesonen og slaktes separat eller på andre 
tidspunkter enn annet fjørfe,

c) fjørfekjøttet som produseres, deles opp, transporteres og 
lagres separat fra fjørfekjøtt fra annet fjørfe som kommer 
fra et sted innenfor vernesonen,

d) biproduktene disponeres.

Artikkel 24

Unntak som gjelder direkte transport av daggamle 
kyllinger

1. Som unntak fra artikkel 22 kan vedkommende myndighet 
tillate direkte transport av daggamle kyllinger fra driftsenheter 
i vernesonen til en driftsenhet eller et lokale på nevnte 
driftsenhet i samme medlemsstat, fortrinnsvis beliggende 
utenfor verne- og overvåkingssonene, på følgende vilkår:

a) de transporteres i kjøretøyer som er forseglet av 
vedkommende myndighet eller er under vedkommende 
myndighets tilsyn,
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b) det er gjennomført egnede biosikkerhetstiltak under 
transporten og på mottakerenheten,

c) mottakerenheten settes under offentlig overvåking når de 
daggamle kyllingene er ankommet,

d) dersom fjørfeet forlater verne- eller overvåkingssonen, 
skal det holdes på mottakerenheten i minst 21 dager.

2. Som unntak fra artikkel 22 kan vedkommende myndighet 
tillate direkte transport av daggamle kyllinger som er klekket 
ut av egg og kommer fra driftsenheter beliggende utenfor 
verne- og overvåkingssonene, til andre driftsenheter i samme 
medlemsstat, som fortrinnsvis ligger utenfor verne- og 
overvåkingssonene, forutsatt at avsenderrugeriet med sine 
logistikksystemer og hygieniske arbeidsforhold kan sikre at 
det ikke har vært noen kontakt mellom disse eggene og andre 
rugeegg eller daggamle kyllinger som kommer fra fjørfeflokker 
innenfor slike soner, og som derfor har en annen helsetilstand.

Artikkel 25

Unntak som gjelder direkte transport av verpeklare 
unghøner

Som unntak fra artikkel 22 kan vedkommende myndighet tillate 
direkte transport av verpeklare unghøner til en driftsenhet eller 
et lokale på nevnte driftsenhet, fortrinnsvis innenfor verne- 
eller overvåkingssonen der det ikke finnes annet fjørfe, 
forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:

a) offentlig veterinær foretar en klinisk undersøkelse av fjørfeet 
og andre fugler i fangenskap på opprinnelsesenheten, og 
særlig av fjørfe og andre fugler som skal forflyttes,

b) ved behov er det foretatt laboratorieundersøkelser av fjørfeet 
på opprinnelsesenheten i samsvar med diagnosehåndboken 
og med tilfredsstillende resultater,

c) de verpeklare unghønene transporteres i kjøretøyer som 
er forseglet av vedkommende myndighet eller er under 
vedkommende myndighets tilsyn,

d) driftsenheten eller lokalet på mottakerenheten settes under 
offentlig overvåking når de verpeklare unghønene er 
ankommet,

e) dersom fjørfeet forlater verne- eller overvåkingssonen, 
skal det være på mottakerenheten i minst 21 dager.

Artikkel 26

Unntak som gjelder direkte transport av rugeegg og egg 
beregnet på direkte konsum

1. Som unntak fra artikkel 22 kan vedkommende myndighet 
tillate direkte transport av rugeegg fra alle driftsenheter til 
et rugeri i vernesonen, utpekt av vedkommende myndighet 
(«utpekt rugeri»), eller, forutsatt at driftsenheten oppfyller 
følgende vilkår, fra en driftsenhet i vernesonen til et hvilket 
som helst utpekt rugeri,

a) avlsdyr av fjørfe som rugeeggene kommer fra, er blitt 
undersøkt i samsvar med diagnosehåndboken, og det 
foreligger ikke mistanke om aviær influensa på disse 
driftsenhetene,

b) rugeeggene og emballasjen desinfiseres før avsendelse, og 
eggene skal kunne spores,

c) rugeeggene transporteres i kjøretøyer som er forseglet av 
vedkommende myndighet eller er under vedkommende 
myndighets tilsyn,

d) det er gjennomført biosikkerhetstiltak på det utpekte 
rugeriet i samsvar med instruksene fra vedkommende 
myndighet.

2. Som unntak fra artikkel 22 kan vedkommende myndighet 
tillate direkte transport av egg:

a) til et pakkeri som vedkommende myndighet har 
utpekt («utpekt pakkeri»), forutsatt at de pakkes i 
engangsemballasje og at alle biosikkerhetstiltak som 
vedkommende myndighet krever, er gjennomført,

b) til en virksomhet som framstiller eggprodukter, i samsvar 
med avsnitt X kapittel II til vedlegg III til forordning (EF) 
nr. 853/2004, og håndteres og behandles i samsvar med 
kapittel XI i vedlegg II til forordning (EF) nr. 852/2004, 
eller

c) til disponering.
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Artikkel 27

Unntak fra direkte transport av skrotter

Som unntak fra artikkel 22 kan vedkommende myndighet 
tillate direkte transport av skrotter forutsatt at de transporteres 
for å disponeres.

Artikkel 28

Rengjøring og desinfisering av transportmidler

Vedkommende myndighet skal sikre at kjøretøyene og utstyret 
som brukes til transport som fastsatt i artikkel 23-27, rengjøres 
og desinfiseres umiddelbart etter transporten i henhold til én 
eller flere av framgangsmåtene fastsatt i artikkel 48.

Artikkel 29

Tiltakenes varighet

1. De tiltakene som er fastsatt i dette avsnitt, skal 
opprettholdes i minst 21 dager etter at det foreløpige rengjørings- 
og desinfiseringsarbeidet på den infiserte driftsenheten er 
fullført i henhold til én eller flere av framgangsmåtene fastsatt 
i artikkel 48, og inntil driftsenhetene i vernesonen er blitt 
undersøkt i samsvar med diagnosehåndboken.

2. Når de tiltakene som er nevnt i dette avsnitt, ikke lenger 
skal anvendes i samsvar med nr. 1 i denne artikkel, skal de 
tiltakene som er fastsatt i artikkel 30, anvendes i den tidligere 
vernesonen inntil de oppheves i samsvar med artikkel 31.

AVSNITT 4

Tiltak som skal gjennomføres i overvåkingssoner

Artikkel 30

Tiltak som skal gjennomføres i overvåkingssoner

Vedkommende myndighet skal sikre at følgende tiltak 
gjennomføres i overvåkingssoner:

a) en opptelling av alle kommersielle driftsenheter for fjørfe 
skal foretas så snart som mulig,

b) det er forbudt å forflytte fjørfe, verpeklare unghøner, 
daggamle kyllinger og egg innenfor overvåkingssonen 
uten tillatelse fra vedkommende myndighet, noe som sikrer 
at egnede biosikkerhetstiltak gjennomføres for å forebygge 

spredning av aviær influensa; dette forbudet får ikke 
anvendelse på transitt gjennom overvåkingssonen på vei 
eller med jernbane uten lossing eller opphold underveis,

c) det er forbudt å forflytte fjørfe, verpeklare unghøner, 
daggamle kyllinger og egg til driftsenheter, slakterier, 
pakkerier eller en virksomhet som framstiller eggprodukter 
utenfor overvåkingssonen, men vedkommende myndighet 
kan tillate direkte transport av:

i)  fjørfe for umiddelbar slakting til et utpekt slakteri, 
med forbehold for artikkel 23 nr. 1 bokstav a), b) og 
d),

  Vedkommende myndighet kan tillate direkte 
transport av fjørfe fra et sted utenfor verne- og 
overvåkingssonene til et utpekt slakteri innenfor 
overvåkingssonen for umiddelbar slakting, og senere 
forflytning av kjøttet fra dette fjørfeet,

ii) verpeklare unghøner til en driftsenhet der det ikke 
finnes annet fjørfe i samme medlemsstat, og nevnte 
driftsenhet skal settes under offentlig overvåking 
etter at de verpeklare unghønene er ankommet, og de 
verpeklare unghønene skal være på mottakerenheten 
i minst 21 dager,

iii) daggamle kyllinger:

  til en driftsenhet eller et lokale på denne driftsenheten 
i samme medlemsstat, forutsatt at det gjennomføres 
egnede biosikkerhetstiltak, at driftsenheten settes 
under offentlig overvåking etter transporten, og at de 
daggamle kyllingene skal være på mottakerenheten i 
minst 21 dager, eller

  som er klekket ut av rugeegg som kommer fra 
driftsenheter for fjørfe utenfor verne- og 
overvåkingssoner, til andre driftsenheter, forutsatt 
at avsenderrugeriet med sine logistikksystemer og 
arbeidsforhold med hensyn til biosikkerhet kan sikre 
at det ikke har vært noen kontakt mellom disse 
eggene og andre rugeegg eller daggamle kyllinger fra 
fjørfeflokker innenfor slike soner, og at de derfor har 
en annen helsetilstand,

iv) rugeegg til et utpekt rugeri innenfor eller utenfor 
overvåkingssonen; eggene og emballasjen skal 
desinfiseres før avsendelse, og eggene skal kunne 
spores,
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v) egg beregnet på direkte konsum til et pakkeri, 
forutsatt at de pakkes i engangsemballasje, og at alle 
biosikkerhetstiltak som vedkommende myndighet 
krever, er gjennomført,

vi) egg til en virksomhet som framstiller eggprodukter, 
i samsvar med avsnitt X kapittel II i vedlegg III 
til forordning (EF) nr. 853/2004, og håndteres og 
behandles i samsvar med kapittel XI i vedlegg II til 
forordning (EF) nr. 852/2004, og som ligger innenfor 
eller utenfor overvåkingssonen,

vii) egg som skal disponeres.

d) alle personer som ankommer eller forlater driftsenheter i 
overvåkingssonen, skal overholde egnede biosikkerhetstiltak 
for å forebygge spredning av aviær influensa,

e) kjøretøyer og utstyr som er brukt til å transportere levende 
fjørfe eller andre fugler i fangenskap, skrotter, fôr, 
husdyrgjødsel, halvtflytende husdyrgjødsel og strø og annet 
materiale eller andre stoffer som kan være kontaminert, 
rengjøres og desinfiseres straks etter kontaminering i 
henhold til én eller flere av framgangsmåtene fastsatt i 
artikkel 48,

f) fjørfe, andre fugler i fangenskap eller husdyr i klassen 
pattedyr skal ikke komme inn på eller forlate en driftsenhet 
der det blir holdt fjørfe, uten tillatelse fra vedkommende 
myndighet. Denne restriksjonen får ikke anvendelse på 
pattedyr som bare har adgang til bolighus der de:

i)  ikke har noen kontakt med driftsenhetens fjørfe eller 
andre fugler i fangenskap, og

ii) ikke har noen adgang til bur eller områder der 
driftsenhetens fjørfe eller andre fugler i fangenskap 
holdes,

g) enhver økning av sykelighet eller dødelighet eller 
betydelig produksjonsnedgang på driftsenheter skal 
umiddelbart meldes til vedkommende myndighet, som 
skal gjennomføre relevante undersøkelser i samsvar med 
diagnosehåndboken,

h) det er forbudt å fjerne eller spre brukt strø, husdyrgjødsel 
eller halvtflytende husdyrgjødsel uten tillatelse fra 
vedkommende myndighet; det kan gis tillatelse til å flytte 
husdyrgjødsel fra en driftsenhet i overvåkingssonen der 
det er gjennomført biosikkerhetstiltak, til et utpekt anlegg 
for behandling eller midlertidig lagring i påvente av en 

etterbehandling for å tilintetgjøre eventuell forekomst 
av aviært influensavirus i samsvar med forordning (EF) 
nr. 1774/2002, eller særlige regler som kan vedtas etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 64 nr. 2,

i) messer, markeder, utstillinger eller andre samlinger av 
fjørfe eller andre fugler i fangenskap forbys,

j) fjørfe for gjeninnsetting av viltbestanden skal ikke slippes 
fri.

Artikkel 31

Tiltakenes varighet

De tiltakene som er fastsatt i dette avsnitt, skal opprettholdes 
i minst 30 dager etter at det foreløpige rengjørings- og 
desinfiseringsarbeidet på den infiserte driftsenheten er fullført 
i samsvar med artikkel 48.

AVSNITT 5

Tiltak som skal gjennomføres i andre restriksjonssoner

Artikkel 32

Tiltak som skal gjennomføres i andre restriksjonssoner

1. Vedkommende myndighet kan fastsette at noen eller alle 
tiltakene fastsatt i avsnitt 3 og 4, skal gjennomføres innenfor 
andre restriksjonssoner som fastsatt i artikkel 16 nr. 4 («andre 
restriksjonssoner»).

2. På grunnlag av epidemiologiske opplysninger eller andre 
opplysninger kan vedkommende myndighet gjennomføre et 
forebyggende utryddelsesprogram, herunder forebyggende 
slakting eller avliving av fjørfe eller andre fugler i fangenskap på 
risikodriftsenheter og i risikoområder i andre restriksjonssoner 
i henhold til kriteriene i vedlegg IV.

Gjeninnsetting av dyr på disse driftsenhetene skal gjennomføres 
i henhold til instruksene fra vedkommende myndighet.

3. Medlemsstater som gjennomfører tiltakene fastsatt i nr. 1 
og 2, skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

4. Kommisjonen skal så snart som mulig gjennomgå 
situasjonen med de berørte medlemsstatene.
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5. Med forbehold for beslutninger som skal vedtas i samsvar 
med rådsvedtak 90/424/EØF av 26. juni 1990 om bestemte 
kostnader på det veterinære området(1), kan det vedtas ytterligere 
overvåkings-, biosikkerhets- og bekjempelsestiltak for å 
forebygge spredning av aviær influensa etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 64 nr. 3.

AVSNITT 6

Unntak og ytterligere biosikkerhetstiltak

Artikkel 33

Unntak

1. Medlemsstatene skal fastlegge nærmere bestemmelser 
om på hvilket grunnlag de kan gi unntak som fastsatt i 
artikkel 16 og artikkel 23-27, herunder alternative egnede 
tiltak og vilkår. Slike unntak skal bygge på en risikovurdering 
foretatt av vedkommende myndighet.

2. Vedkommende myndighet kan på grunnlag av en 
risikovurdering gi unntak fra tiltakene fastsatt i avsnitt 3 og 4, 
ved bekreftet forekomst av HPAI på et rugeri.

3. Vedkommende myndighet kan gi unntak fra tiltakene 
fastsatt i artikkel 18 bokstav b) og c), artikkel 22 og artikkel 30 
bokstav b), c) og f), ved utbrudd av HPAI i en ikke-kommersiell 
driftsenhet, et sirkus, en zoologisk hage, et viltreservat eller et 
inngjerdet område der fjørfe eller andre fugler i fangenskap 
holdes for vitenskapelige formål eller i forbindelse med 
bevaring av truede arter eller offisielt registrerte sjeldne raser 
av fjørfe eller andre fugler i fangenskap.

4. Som unntak fra avsnitt 3 og 4 kan medlemsstatene i 
tilfelle utbrudd av HPAI på grunnlag av en risikovurdering 
innføre særlige tiltak med hensyn til forflytning av brevduer 
inn til, ut av og innenfor verne- og overvåkingssonene.

5. Unntakene fastsatt i nr. 1-4, skal bare gis forutsatt at slike 
unntak ikke setter bekjempelsen av sykdommen i fare.

6. Medlemsstater som gir unntak fastsatt i nr. 1-4, skal 
umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

(1) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 19.

7. Kommisjonen skal i alle tilfeller så snart som mulig 
gjennomgå situasjonen med den berørte medlemsstaten og i 
komiteen.

Idet det tas hensyn til alle unntak som er gitt, som fastsatt i 
nr. 1-4, kan det vedtas tiltak for å forebygge spredning av aviær 
influensa etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 64 nr. 3.

8. Fjørfe (herunder daggamle kyllinger), andre fugler i 
fangenskap, rugeegg, brukt strø, husdyrgjødsel eller 
halvtflytende husdyrgjødsel som kommer fra en driftsenhet 
som er gitt unntak i henhold til denne artikkel, kan ikke 
markedsføres utenfor den berørte medlemsstaten, med mindre 
annet er besluttet etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 64 
nr. 3.

Artikkel 34

Ytterligere biosikkerhetstiltak

1. For å forebygge spredning av aviær influensa, kan 
vedkommende myndighet i tillegg til tiltakene fastsatt i avsnitt 3, 
4 og 5, kreve at det gjennomføres ytterligere biosikkerhetstiltak 
på driftsenheter i verne- og overvåkingssoner og i andre 
restriksjonssoner, samt fjørfeseksjoner og andre seksjoner for 
fugler i fangenskap i den berørte medlemsstaten.

Disse tiltakene kan omfatte restriksjoner med hensyn til 
forflytning av kjøretøyer eller personer i forbindelse med 
levering av fôr, innsamling av egg, transport av fjørfe til 
slakterier, innsamling av skrotter for disponering og andre 
forflytninger av personale, veterinærer eller personer som 
leverer landbruksutstyr.

2. Medlemsstater som vedtar tiltakene fastsatt i nr. 1, skal 
umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

3. Kommisjonen skal så snart som mulig gjennomgå 
situasjonen med den berørte medlemsstaten og i komiteen.

4. Med forbehold for beslutninger som skal vedtas i samsvar 
med vedtak 90/424/EØF, kan det vedtas ytterligere tiltak 
for overvåkings-, biosikkerhets- og bekjempelsestiltak for å 
forebygge spredning av aviær influensa etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 64 nr. 3.
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AVSNITT 7

Tiltak som skal gjennomføres i tilfelle mistanke om 
og bekreftelse av sterkt sykdomsframkallende aviær 

influensa (HPAI) på andre steder enn på driftsenheter og i 
transportmidler

Artikkel 35

Undersøkelse av mistanke om forekomst av HPAI på 
slakterier og i transportmidler

Ved mistanke om eller bekreftelse av forekomst av HPAI 
på slakterier eller i transportmidler skal vedkommende 
myndighet umiddelbart iverksette en undersøkelse på 
opprinnelsesenheten for fjørfe eller andre fugler i fangenskap 
for å bekrefte eller utelukke forekomst av HPAI i samsvar med 
diagnosehåndboken.

Artikkel 36

Tiltak som skal gjennomføres på slakterier

1. Ved mistanke om eller bekreftelse av forekomst av HPAI 
på et slakteri, skal vedkommende myndighet på grunnlag av 
en risikovurdering sikre at alt fjørfe på slakteriet så snart som 
mulig enten avlives eller slaktes under offentlig tilsyn.

Når dette fjørfeet slaktes, skal fjørfekjøttet og alle biprodukter 
fra dette fjørfeet samt fjørfekjøtt og biprodukter av alt annet 
fjørfe som kan ha blitt kontaminert under slaktingen og i 
produksjonsprosessen, holdes atskilt og være under offentlig 
tilsyn til det er gjennomført undersøkelser i samsvar med 
diagnosehåndboken.

2. Dersom det bekreftes forekomst av HPAI, skal fjørfekjøttet 
og alle biprodukter fra dette fjørfeet samt fjørfekjøtt og 
biprodukter av alt annet fjørfe som kan ha blitt kontaminert 
under slaktingen og i produksjonsprosessen, disponeres så 
snart som mulig under offentlig tilsyn.

Artikkel 37

Tiltak som skal gjennomføres på grensekontrollstasjoner 
eller i transportmidler

1. Ved mistanke om eller bekreftelse av forekomst av 
HPAI på grensekontrollstasjoner eller i transportmidler, skal 
vedkommende myndighet på grunnlag av en risikovurdering 
sikre at alt fjørfe og andre fugler i fangenskap som befinner 
seg på grensekontrollstasjoner eller i transportmidler, avlives, 
slaktes eller isoleres fra fjørfe eller andre fugler i fangenskap og 

holdes under offentlig tilsyn til undersøkelsen er gjennomført 
i samsvar med diagnosehåndboken. Vedkommende myndighet 
skal om nødvendig anvende tiltakene fastsatt i artikkel 7.

Vedkommende myndighet kan tillate forflytning av fjørfe 
eller andre fugler i fangenskap til et annet sted der de avlives, 
slaktes eller isoleres.

Vedkommende myndighet kan beslutte ikke å avlive eller slakte 
det fjørfeet eller andre fugler i fangenskap som befinner seg på 
grensekontrollstasjonen, men som ikke har vært i kontakt med 
fjørfe eller andre fugler i fangenskap som mistenkes å være 
angrepet.

2. Når fjørfe nevnt i nr. 1 slaktes, skal fjørfekjøttet og alle 
biprodukter fra dette fjørfeet samt fjørfekjøtt og biprodukter av 
alt annet fjørfe som kan ha blitt kontaminert under slaktingen 
og i produksjonsprosessen, holdes atskilt og under offentlig 
tilsyn til det er gjennomført undersøkelser i samsvar med 
diagnosehåndboken.

3. Dersom det bekreftes forekomst av HPAI, skal fjørfekjøttet 
og alle biprodukter fra dette fjørfeet samt fjørfekjøtt og 
biprodukter av alt annet fjørfe som kan ha blitt kontaminert 
under slaktingen og i produksjonsprosessen, disponeres så 
snart som mulig under offentlig tilsyn.

Artikkel 38

Ytterligere tiltak som skal gjennomføres på slakterier, 
grensekontrollstasjoner eller i transportmidler

Ved mistanke om eller bekreftelse av forekomst av HPAI på et 
slakteri, på en grensekontrollstasjon eller i et transportmiddel, 
skal vedkommende myndighet sikre at følgende ytterligere 
tiltak gjennomføres:

a) fjørfe eller andre fugler i fangenskap skal ikke føres inn på 
slakteriet, grensekontrollstasjonen eller i transportmiddelet 
før tidligst 24 timer etter at rengjøring og desinfisering som 
fastsatt i bokstav b), er fullført i henhold til én eller flere 
av framgangsmåtene fastsatt i artikkel 48; når det gjelder 
grensekontrollstasjoner, kan forbudet utvides til også å 
omfatte andre dyr,

b) kontaminerte bygninger, utstyr og kjøretøyer rengjøres og 
desinfiseres i samsvar med én eller flere av framgangsmåtene 
fastsatt i artikkel 48, og under offentlig tilsyn av offentlig 
veterinær,
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c) det skal foretas en epidemiologisk undersøkelse,

d) tiltakene fastsatt i artikkel 7 nr. 2, gjennomføres på 
opprinnelsesenheten til det angrepne fjørfeet eller de 
infiserte skrottene, samt på kontaktenhetene,

e) dersom ikke noe annet framkommer av den epidemiologiske 
undersøkelsen og ytterligere undersøkelser som fastsatt i 
artikkel 35, skal tiltakene fastsatt i artikkel 11, gjennomføres 
på opprinnelsesenheten,

f) isolatet av aviært influensavirus skal gjennomgå en 
laboratorieundersøkelse for å identifisere virusets undertype 
i samsvar med diagnosehåndboken.

KAPITTEL V

SVAKT SYKDOMSFRAMKALLENDE (LAVPATOGEN) 
AVIÆR INFLUENSA (LPAI)

AVSNITT 1

Tiltak som skal gjennomføres på driftsenheter der utbrudd 
er bekreftet

Artikkel 39

Tiltak som skal gjennomføres

1. Ved utbrudd av svakt sykdomsframkallende aviær 
influensa (LPAI), skal vedkommende myndighet sikre at 
tiltakene fastsatt i bokstav a), b), c), e), g) og h) i artikkel 7 
nr. 2, artikkel 7 nr. 3 og nr. 2-5 i denne artikkel, gjennomføres 
på grunnlag av en risikovurdering idet det tas hensyn til minst 
de kriteriene som er fastsatt i vedlegg V.

2. Vedkommende myndighet skal sikre at alt fjørfe på 
driftsenheten og alle andre fugler i fangenskap av de artene 
som det er bekreftet forekomst av LPAI hos, utslaktes under 
offentlig tilsyn på en måte som forebygger spredning av aviær 
influensa.

Utslaktingen kan utvides til å gjelde for andre fugler i 
fangenskap på driftsenheten på grunnlag av en vurdering av 
risikoen for at de skal spre aviær influensa ytterligere, og den 
kan også omfatte andre driftsenheter, som på grunnlag av den 
epidemiologiske undersøkelsen anses å være kontaktenheter.

Før utslaktingen skal ikke fjørfe og andre fugler i fangenskap 
komme inn på eller forlate driftsenheten uten tillatelse fra 
vedkommende myndighet.

3.  I henhold til nr. 2 skal utslakting gjennomføres i samsvar 

med direktiv 93/119/EF, og vedkommende myndighet skal 
beslutte at fjørfe eller andre fugler i fangenskap skal:

a) avlives så snart som mulig, eller

b) slaktes på et utpekt slakteri i samsvar med nr. 4.

Når utslakting skjer ved slakting på et utpekt slakteri, skal 
fjørfeet fortsatt være under overvåking og gjennomgå 
ytterligere undersøkelser.

Fjørfeet skal ikke flyttes fra driftsenheten til det utpekte 
slakteriet før vedkommende myndighet, idet det tas særlig 
hensyn til laboratorieundersøkelser og andre undersøkelser 
som gjennomføres i samsvar med diagnosehåndboken for 
å fastslå i hvilket omfang fjørfeet eventuelt utskiller virus, 
samt en risikovurdering, finner det godtgjort at risikoen for 
ytterligere spredning av LPAI er minimal.

4. Slakting på et utpekt slakteri i samsvar med nr. 3 kan bare 
finne sted dersom:

a) fjørfeet sendes direkte fra driftsenheten til det utpekte 
slakteriet,

b) hver forsendelse forsegles før avsendelse av den offentlige 
veterinæren, som er ansvarlig for driftsenheten eller fører 
tilsyn med denne,

c) hver forsendelse forblir forseglet under hele transporten til 
det utpekte slakteriet,

d) ytterligere biosikkerhetstiltak som kreves av vedkommende 
myndighet, overholdes,

e) vedkommende myndighet som er ansvarlig for det utpekte 
slakteriet, underrettes og gir sitt samtykke til å motta 
fjørfeet,

f) kjøretøyer og utstyr som er brukt til å transportere 
levende fjørfe og annet materiale og andre stoffer 
som kan være kontaminert, rengjøres og desinfiseres 
straks etter kontaminering i henhold til én eller flere av 
framgangsmåtene fastsatt i artikkel 48, og

g) biproduktene fra slikt fjørfe på slakteriet disponeres.
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5. Vedkommende myndighet skal sikre at følgende 
disponeres under offentlig tilsyn:

a) skrotter, og

b) rugeegg på driftsenheten.

6. Vedkommende myndighet skal sikre at følgende tiltak 
treffes:

a) rugeegg som er innsamlet på driftsenheten i tidsrommet 
mellom antatt tidspunkt for når LPAI ble innført på 
driftsenheten og tidspunktet for gjennomføringen av 
tiltakene fastsatt i dette direktiv, skal dersom det er mulig, 
spores og klekkes ut under offentlig overvåking,

b) fjørfe som allerede er klekket ut fra egg innsamlet på 
driftsenheten i tidsrommet mellom antatt tidspunkt for 
når LPAI ble innført på driftsenheten og tidspunktet for 
gjennomføringen av tiltakene fastsatt i dette direktiv, 
skal dersom det er mulig, holdes under offentlig 
overvåking, og undersøkelser skal foretas i samsvar med 
diagnosehåndboken,

c) egg som allerede fantes på driftsenheten og som senere 
ble lagt på driftsenheten før utslaktingen fastsatt i nr. 2, 
skal, dersom risikoen for spredning av LPAI er minimal, 
transporteres til:

i)  et pakkeri som vedkommende myndighet har 
utpekt («utpekt pakkeri»), forutsatt at de pakkes i 
engangsemballasje, og at alle biosikkerhetstiltak som 
vedkommende myndighet krever, er gjennomført,

ii) en virksomhet som framstiller eggprodukter, i samsvar 
med avsnitt X kapittel II i vedlegg III til forordning 
(EF) nr. 853/2004, og håndteres og behandles i samsvar 
med kapittel XI i vedlegg II til forordning (EF) 
nr. 852/2004, eller

iii) disponering.

d) alt materiale eller alle stoffer som kan være kontaminert, 
skal behandles i samsvar med instruksene fra offentlig 
veterinær eller disponeres,

e) husdyrgjødsel, halvtflytende husdyrgjødsel og strø som 
kan være kontaminert, skal behandles i henhold til én eller 
flere av framgangsmåtene fastsatt i artikkel 48,

f) etter utslakting skal bygningene der fjørfeet eller andre 
fugler i fangenskap har vært holdt, eventuelt kontaminert 
utstyr og kjøretøyer som har vært brukt til å transportere 
skrotter, fôr, husdyrgjødsel, halvtflytende husdyrgjødsel, 
strø eller annet materiale eller andre stoffer som kan være 
kontaminert, umiddelbart behandles i henhold til én eller 
flere av framgangsmåtene fastsatt i artikkel 48,

g) husdyr i klassen pattedyr skal ikke komme inn på eller 
forlate driftsenheten uten tillatelse fra vedkommende 
myndighet. Denne restriksjonen får ikke anvendelse på 
pattedyr som bare har adgang til bolighus der de:

i)  ikke har noen kontakt med driftsenhetens fjørfe eller 
andre fugler i fangenskap, og

ii) ikke har noen adgang til bur eller områder der 
driftsenhetens fjørfe eller andre fugler i fangenskap 
holdes.

h) ved et primærutbrudd av LPAI skal virusisolatet 
gjennomgå laboratorieundersøkelser i samsvar med 
diagnosehåndboken for å identifisere virusets undertype, og 
virusisolatet skal så raskt som mulig sendes til Fellesskapets 
referanselaboratorium, som fastsatt i artikkel 51 nr. 1.

7. Medlemsstater som gjennomfører tiltakene fastsatt i nr. 2, 
4 og 5, skal underrette Kommisjonen om dette.

Artikkel 40

Unntak som gjelder bestemte driftsenheter

1. Vedkommende myndighet kan gi unntak fra tiltakene 
fastsatt i artikkel 39 nr. 2 og i artikkel 39 nr. 5 bokstav b) ved 
utbrudd av LPAI i en ikke-kommersiell driftsenhet, et sirkus, 
en zoologisk hage, hos en fuglehandler, i et viltreservat eller 
et inngjerdet område der fjørfe eller andre fugler i fangenskap 
holdes for vitenskapelige formål eller i forbindelse med 
bevaring av truede arter eller offisielt registrerte sjeldne raser 
av fjørfe eller andre fugler i fangenskap, forutsatt at slike 
unntak ikke setter bekjempelsen av sykdommen i fare.

2. Når det er gitt et unntak i samsvar med nr. 1, skal 
vedkommende myndighet sikre at fjørfeet eller andre fugler i 
fangenskap som er omfattet av unntaket:
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a) føres inn i en bygning på driftsenheten og holdes der. Når 
dette ikke er praktisk mulig eller dersom dyrenes velferd 
er truet, skal de holdes innestengt et annet sted på samme 
driftsenhet slik at de ikke kommer i kontakt med annet 
fjørfe eller andre fugler i fangenskap på andre driftsenheter. 
Alle rimelige tiltak skal treffes for å begrense deres kontakt 
med viltlevende fugler,

b) være underlagt fortsatt overvåking og ytterligere 
undersøkelser i samsvar med diagnosehåndboken og ikke 
flyttes før laboratorieundersøkelsene viser at de ikke lenger 
utgjør noen vesentlig risiko for ytterligere spredning av 
LPAI, og

c) ikke flyttes fra opprinnelsesenheten, unntatt for slakting 
eller forflytning til en annen driftsenhet:

i)  i samme medlemsstat i samsvar med instruksene fra 
vedkommende myndighet, eller

ii) i en annen medlemsstat, med forbehold for at 
bestemmelsesmedlemsstaten har gitt sitt samtykke.

3. Vedkommende myndighet kan på grunnlag av en 
risikovurdering gi unntak fra noen av eller alle tiltakene fastsatt 
i artikkel 39, ved utbrudd av LPAI på rugeriene.

4. Medlemsstatene skal utarbeide nærmere regler for 
gjennomføringen av unntakene fastsatt i nr. 1 og 3.

5. Medlemsstatene skal umiddelbart underrette Kommisjonen 
om alle unntak gitt i samsvar med nr. 1 og 3.

6. Kommisjonen skal så snart som mulig gjennomgå 
situasjonen med den berørte medlemsstaten og i komiteen.

7. Idet det tas hensyn til alle unntak som er gitt, som fastsatt 
i nr. 1, kan det vedtas tiltak for å forebygge spredning av aviær 
influensa etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 64 nr. 3.

AVSNITT 2

Separate produksjonsenheter og kontaktenheter

Artikkel 41

Tiltak som skal gjennomføres ved utbrudd av LPAI i 
separate produksjonsenheter

1. Ved utbrudd av LPAI på en driftsenhet som består av to 
eller flere separate produksjonsenheter, kan vedkommende 
myndighet gi unntak fra tiltakene fastsatt i artikkel 39 nr. 2, for 
produksjonsenheter med friskt fjørfe, forutsatt at slike unntak 
ikke setter bekjempelsen av sykdommen i fare.

2. Medlemsstatene skal utarbeide nærmere regler for 
gjennomføringen av unntakene fastsatt i nr. 1, idet det tas 
hensyn til de dyrehelsegarantiene som kan gis, og de skal 
fastsette alternative egnede tiltak.

3. Medlemsstatene skal umiddelbart underrette Kommisjonen 
om alle unntak gitt i samsvar med nr. 1.

4. Kommisjonen skal så snart som mulig gjennomgå 
situasjonen med den berørte medlemsstaten og i komiteen.

5. Idet det tas hensyn til alle unntak som er gitt, som fastsatt 
i nr. 1, kan det vedtas tiltak for å forebygge spredning av aviær 
influensa etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 64 nr. 3.

Artikkel 42

Tiltak som skal gjennomføres på kontaktenheter

1. Vedkommende myndighet skal på grunnlag av den 
epidemiologiske undersøkelsen beslutte hvorvidt en driftsenhet 
skal anses å være en kontaktenhet.

Vedkommende myndighet skal sikre at tiltakene fastsatt i 
artikkel 7 nr. 2, gjennomføres på kontaktenhetene til forekomsten 
av LPAI er utelukket i samsvar med diagnosehåndboken.

2. Vedkommende myndighet kan på grunnlag av den 
epidemiologiske undersøkelsen gjennomføre de tiltakene som 
er fastsatt i artikkel 39 for kontaktenheter, og særlig dersom 
kontaktenheten ligger i et område med høy fjørfetetthet.

De viktigste kriteriene for hvorvidt tiltakene fastsatt i artikkel 39 
skal gjennomføres på kontaktenheter, er oppført i vedlegg IV.
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3. Vedkommende myndighet skal sikre at det skal tas 
prøver av fjørfe når de avlives for å bekrefte eller utelukke 
forekomsten av LPAI-virus på disse kontaktenhetene i samsvar 
med diagnosehåndboken.

4. På hver driftsenhet der fjørfe eller andre fugler i 
fangenskap slaktes eller avlives og disponeres og LPAI deretter 
bekreftes, skal vedkommende myndighet sikre at bygningene 
og beitene der dyrene har vært holdt, gårdsplasser og eventuelt 
kontaminert utstyr og kjøretøyer som har vært brukt til å 
transportere fjørfe, andre fugler i fangenskap, skrotter, kjøtt, 
fôr, husdyrgjødsel, halvtflytende husdyrgjødsel, strø og annet 
materiale eller andre stoffer som kan være kontaminert, 
behandles i henhold til én eller flere av framgangsmåtene 
fastsatt i artikkel 48.

AVSNITT 3

Opprettelse av restriksjonssoner

Artikkel 43

Opprettelse av restriksjonssoner ved utbrudd av LPAI

Umiddelbart etter et utbrudd av LPAI skal vedkommende 
myndighet opprette en restriksjonssone med en radius på minst 
én kilometer rundt driftsenheten.

Artikkel 44

Tiltak som skal gjennomføres i restriksjonssonen

1. Vedkommende myndighet skal sikre at følgende tiltak 
gjennomføres i restriksjonssonen:

a) en opptelling av alle kommersielle driftsenheter skal 
foretas så snart som mulig,

b) det skal foretas laboratorieundersøkelser på kommersielle 
driftsenheter for fjørfe innenfor en radius på minst 
én kilometer rundt driftsenheten i samsvar med 
diagnosehåndboken,

c) alle forflytninger av fjørfe, andre fugler i fangenskap, 
verpeklare unghøner, daggamle kyllinger og egg 
innenfor eller til restriksjonssonen krever tillatelse fra 
vedkommende myndighet og skal skje i henhold til 
andre bekjempelsestiltak mot sykdom som vedkommende 
myndighet anser som nødvendige; denne restriksjonen får 
ikke anvendelse på transitt gjennom restriksjonssonen på 
vei eller jernbane uten lossing og opphold underveis,

d) forflytning av fjørfe, andre fugler i fangenskap, verpeklare 
unghøner, daggamle kyllinger og egg fra restriksjonssonen 
er forbudt uten tillatelse fra vedkommende myndighet om 
direkte transport av:

i)  fjørfe til slakting til et slakteri i samme medlemsstat,

ii) levende fjørfe til en driftsenhet eller et lokale i samme 
medlemsstat der det ikke finnes annet fjørfe. Levende 
fjørfe skal holdes der i 21 dager, og driftsenheten 
skal settes under offentlig overvåking etter deres 
ankomst,

iii) daggamle kyllinger:

  til en driftsenhet eller et lokale på denne driftsenheten 
i samme medlemsstat og holdes der i 21 dager, og 
driftsenheten skal settes under offentlig overvåking 
etter deres ankomst, eller

  som er klekket ut av egg som kommer fra 
driftsenheter for fjørfe utenfor restriksjonssonen, til 
andre driftsenheter, forutsatt at rugeriet med sine 
logistikksystemer og arbeidsforhold med hensyn 
til biosikkerhet kan sikre at det ikke har vært noen 
kontakt med rugeegg eller daggamle kyllinger fra 
fjørfeflokker innenfor restriksjonssonen, og at de 
derfor har en annen helsetilstand,

iv) rugeegg til et utpekt rugeri; eggene og emballasjen 
skal desinfiseres før avsendelse, og eggene skal 
kunne spores,

v) egg beregnet på direkte konsum til et pakkeri, 
forutsatt at de pakkes i engangsemballasje, og at alle 
biosikkerhetstiltak som vedkommende myndighet 
krever, er gjennomført,

vi) egg til en virksomhet som framstiller eggprodukter, 
i samsvar med avsnitt X kapittel II i vedlegg III 
til forordning (EF) nr. 853/2004, og håndteres og 
behandles i samsvar med kapittel XI i vedlegg II til 
forordning (EF) nr. 852/2004, og som ligger innenfor 
eller utenfor restriksjonssonen,

vii) egg som skal disponeres.

e) skrotter skal disponeres,

f) alle personer som ankommer eller forlater driftsenheter i 
restriksjonssonen, skal overholde egnede biosikkerhetstiltak 
for å forebygge spredning av aviær influensa,
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g) kjøretøyer og utstyr som er brukt til å transportere levende 
fjørfe eller andre fugler i fangenskap, fôr, husdyrgjødsel, 
halvtflytende husdyrgjødsel og strø og annet materiale 
eller andre stoffer som kan være kontaminert, rengjøres og 
desinfiseres straks etter kontaminering i henhold til én eller 
flere av framgangsmåtene oppført i artikkel 48,

h) fjørfe, andre fugler i fangenskap eller husdyr i klassen 
pattedyr skal ikke komme inn på eller forlate driftsenheten 
uten tillatelse fra vedkommende myndighet. Denne 
restriksjonen får ikke anvendelse på pattedyr som bare har 
adgang til bolighus der de:

i)  ikke har noen kontakt med driftsenhetens fjørfe eller 
andre fugler i fangenskap, og

ii) ikke har noen adgang til bur eller områder der 
driftsenhetens fjørfe eller andre fugler i fangenskap 
holdes,

i) det er forbudt å fjerne eller spre brukt strø, husdyrgjødsel 
eller halvtflytende husdyrgjødsel uten tillatelse fra 
vedkommende myndighet; det kan gis tillatelse til å 
flytte husdyrgjødsel eller halvtflytende husdyrgjødsel fra 
en driftsenhet i restriksjonssonen der det er gjennomført 
biosikkerhetstiltak, til et utpekt anlegg for behandling eller 
midlertidig lagring i påvente av en etterbehandling for å 
tilintetgjøre en eventuell forekomst av aviært influensavirus 
i samsvar med forordning (EF) nr. 1774/2002, eller særlige 
regler som kan vedtas etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 64 nr. 2,

j) messer, markeder, utstillinger eller andre samlinger av 
fjørfe eller andre fugler i fangenskap, med mindre de er 
tillatt av vedkommende myndighet, forbys,

k) fjørfe eller andre fugler i fangenskap for gjeninnsetting av 
viltbestanden skal ikke slippes fri.

2. Vedkommende myndighet kan på grunnlag av en 
risikovurdering treffe ytterligere tiltak utover de tiltakene som 
er fastsatt i dette avsnitt, og skal underrette Kommisjonen om 
dette.

3. Ytterligere tiltak for å forebygge spredningen av aviær 
influensa, kan vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 64 
nr. 3.

Artikkel 45

Tiltakenes varighet

De tiltakene som er fastsatt i dette avsnitt, skal opprettholdes:

a) i minst 21 dager etter at det foreløpige rengjørings- og 
desinfiseringsarbeidet på den infiserte driftsenheten er 
fullført i henhold til én eller flere av framgangsmåtene 
fastsatt i artikkel 48, og inntil vedkommende myndigheter 
på grunnlag av laboratorieundersøkelser og andre 
undersøkelser som er blitt gjennomført i restriksjonssonen 
i samsvar med diagnosehåndboken og etter en 
risikovurdering, anser risikoen for spredning av LPAI for å 
være ubetydelig,

b) i minst 42 dager etter at utbruddet er bekreftet og 
inntil vedkommende myndigheter på grunnlag av 
laboratorieundersøkelser og andre undersøkelser 
som er gjennomført i restriksjonssonen i samsvar med 
diagnosehåndboken og etter en risikovurdering, anser 
risikoen for spredning av LPAI for å være ubetydelig, 
eller

c) i et annet tidsrom og på vilkår som skal fastsettes etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 64 nr. 3.

Artikkel 46

Unntak

1. Når det er bekreftet LPAI på et rugeri, kan vedkommende 
myndighet på grunnlag av en risikovurdering gi unntak fra 
noen eller alle tiltakene fastsatt i artikkel 43 og 44.

2. Vedkommende myndighet kan gi unntak fra tiltakene 
fastsatt i dette avsnitt, ved utbrudd av LPAI i en ikke-
kommersiell driftsenhet, et sirkus, en zoologisk hage, hos en 
fuglehandler eller i et viltreservat eller et inngjerdet område der 
fjørfe eller andre fugler i fangenskap holdes for vitenskapelige 
formål eller i forbindelse med bevaring av truede arter eller 
offisielt registrerte sjeldne raser av fjørfe eller andre fugler i 
fangenskap, forutsatt at slike unntak ikke setter bekjempelsen 
av sykdommen i fare.

3. Medlemsstater som gir unntak fastsatt i nr. 1 og 2, skal 
umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

4. Kommisjonen skal så snart som mulig gjennomgå 
situasjonen med den berørte medlemsstaten og i komiteen.

5. Idet det tas hensyn til eventuelle unntak som er gitt, 
som fastsatt i nr. 1 og 2, kan det vedtas tiltak for å forebygge 
spredningen av aviær influensa etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 64 nr. 3.
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KAPITTEL VI

TILTAK MED SIKTE PÅ Å UNNGÅ AT 
INFLUENSAVIRUS AV AVIÆR OPPRINNELSE SPRES 

TIL ANDRE ARTER

Artikkel 47

Laboratorieundersøkelser og andre tiltak vedrørende svin 
og andre arter

1. Etter at det er bekreftet forekomst av aviær influensa 
på en driftsenhet, skal vedkommende myndighet sikre at 
det gjennomføres laboratorieundersøkelser i samsvar med 
diagnosehåndboken på alle svin som oppholder seg på 
driftsenheten, for å bekrefte eller utelukke at disse svinene er 
eller har vært angrepet av aviært influensavirus.

Ingen svin skal flyttes fra driftsenheten før resultatene fra disse 
undersøkelsene foreligger.

2. Når laboratorieundersøkelsene fastsatt i nr. 1, bekrefter 
positive funn av aviært influensavirus hos svin, kan 
vedkommende myndighet tillate forflytning av disse svinene 
til andre driftsenheter for svin eller til utpekte slakterier, 
forutsatt at ytterligere egnede undersøkelser har vist at risikoen 
for spredning av aviær influensa er ubetydelig.

3. Når laboratorieundersøkelsene fastsatt i nr. 1, bekrefter 
alvorlig helsefare, skal vedkommende myndighet sikre at 
svinene avlives så snart som mulig under offentlig tilsyn på 
en måte som forebygger spredning av aviært influensavirus, 
særlig under transport, og i samsvar med direktiv 93/119/EF.

4. Etter at det er bekreftet forekomst av aviær influensa på 
en driftsenhet, kan vedkommende myndighet på grunnlag av 
en risikovurdering gjennomføre de tiltakene som er fastsatt i 
nr. 1, 2 og 3, for alle andre pattedyr på driftsenheten, og disse 
tiltakene kan også utvides til å omfatte kontaktenheter.

5. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen innenfor 
komiteens rammer om resultatene av de undersøkelsene og 
tiltakene som er gjennomført i henhold til nr. 1-4.

6. Etter at det er bekreftet aviært influensavirus hos svin eller 
andre pattedyr på en driftsenhet, kan vedkommende myndighet 
iverksette overvåking i samsvar med diagnosehåndboken for å 
fastslå om aviært influensavirus er blitt spredt ytterligere.

7. Ytterligere tiltak for å forebygge spredningen av 
influensavirus av aviær opprinnelse til andre arter, kan vedtas 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 64 nr. 3.

KAPITTEL VII

RENGJØRING, DESINFISERING OG 
GJENINNSETTING

Artikkel 48

Rengjøring, desinfisering og framgangsmåter for å 
bekjempe aviært influensavirus

Medlemsstatene skal sikre at:

a) rengjøring, desinfisering og behandling av driftsenheter og 
alt materiale eller alle stoffer som befinner seg der, som 
er eller kan være kontaminert med aviært influensavirus, 
utføres under offentlig tilsyn i samsvar med:

i)  den offentlige veterinærs instrukser, og

ii) de prinsippene og framgangsmåtene for rengjøring, 
desinfisering og behandling som er oppført i 
vedlegg VI,

b) jord eller beite som er brukt av fjørfe eller andre fugler 
i fangenskap på en driftsenhet der det er bekreftet aviær 
influensa, ikke brukes av fjørfe eller andre fugler i 
fangenskap før vedkommende myndighet finner det 
godtgjort at all forekomst av aviært influensavirus er 
bekjempet eller inaktivert,

c) rengjøring, desinfisering og behandling av slakterier, 
kjøretøyer, tilhengere eller andre transportmidler, 
grensekontrollstasjoner og alt materiale eller alle stoffer 
på disse stedene som er eller kan være kontaminert med 
aviært influensavirus, utføres under offentlig tilsyn i 
samsvar med instruksene fra offentlig veterinær,

d) utstyr, materiale eller stoffer på disse stedene som er eller 
kan være kontaminert med aviært influensavirus og ikke 
effektivt kan rengjøres og desinfiseres eller behandles, vil 
bli tilintetgjort,

e) de desinfeksjonsmidlene som benyttes, og konsentrasjonene 
av disse, er godkjent av vedkommende myndighet.

Artikkel 49

Gjeninnsetting på driftsenheter

1. Medlemsstatene skal sikre at nr. 2-6 i denne artikkel 
overholdes når tiltakene fastsatt i artikkel 11 og 39, er 
gjennomført.
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2. Gjeninnsetting av dyr på kommersielle driftsenheter for 
fjørfe skal ikke finne sted de første 21 dagene etter at endelig 
rengjøring og desinfisering som fastsatt i artikkel 48, er 
fullført.

3. Følgende tiltak skal gjennomføres i et tidsrom på 21 
dager etter datoen for gjeninnsetting av dyr på de kommersielle 
driftsenhetene for fjørfe:

a) fjørfeet skal gjennomgå minst én klinisk undersøkelse som 
foretas av offentlig veterinær. Denne kliniske undersøkelsen 
eller, dersom det foretas flere enn én, den endelige kliniske 
undersøkelsen skal foretas så tett opp mot slutten som 
mulig av ovennevnte tidsrom på 21 dager,

b) laboratorieundersøkelser foretas i samsvar med 
diagnosehåndboken,

c) fjørfe som dør i gjeninnsettingsfasen skal undersøkes i 
samsvar med diagnosehåndboken,

d) alle personer som ankommer eller forlater de kommersielle 
driftsenhetene for fjørfe, skal overholde egnede 
biosikkerhetstiltak for å forebygge spredningen av aviær 
influensa,

e) i gjeninnsettingsfasen kan ikke noe fjørfe forlate den 
kommersielle driftsenheten for fjørfe uten tillatelse fra 
vedkommende myndighet,

f) eieren skal føre register over produksjonsopplysningene, 
herunder opplysninger om sykelighet og dødelighet, og 
disse opplysningene skal ajourføres regelmessig,

g) enhver vesentlig endring i produksjonsopplysningene som 
nevnt i bokstav f), og andre avvik skal umiddelbart meldes 
til vedkommende myndighet.

4. Vedkommende myndighet kan på grunnlag av en 
risikovurdering beslutte at framgangsmåtene fastsatt i nr. 3, 
også kan gjennomføres på andre driftsenheter enn kommersielle 
driftsenheter for fjørfe, eller på andre arter på en kommersiell 
driftsenhet for fjørfe.

5. Gjeninnsetting av fjørfe på kontaktenhetene skal skje 
i samsvar med instruksene fra vedkommende myndighet på 
grunnlag av en risikovurdering.

KAPITTEL VIII

DIAGNOSTISKE METODER, DIAGNOSEHÅNDBOK 
OG REFERANSELABORATORIER

Artikkel 50

Diagnostiske metoder og diagnosehåndbok

1. Medlemsstatene skal sikre at diagnostiske metoder, 
prøvetaking og laboratorieundersøkelser for å påvise forekomst 
av aviær influensa hos fjørfe eller andre fugler i fangenskap 
eller aviært influensavirus hos pattedyr, gjennomføres i 
samsvar med diagnosehåndboken for å sikre ensartede metoder 
for diagnostisering.

Håndboken skal senest 3. august 2006 vedtas etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 64 nr. 2. Eventuelle 
senere endringer i håndboken skal vedtas etter samme 
framgangsmåte.

2. Diagnosehåndboken nevnt i nr. 1, skal inneholde minst 
følgende opplysninger:

a) minstekrav til biosikkerhet og kvalitetsstandarder som 
skal oppfylles av godkjente laboratorier som foretar 
undersøkelser for å diagnostisere aviær influensa,

b) kriterier og framgangsmåter som skal følges når det foretas 
kliniske kontroller eller kontroller post mortem for å 
bekrefte eller utelukke forekomst av aviær influensa,

c) kriterier og framgangsmåter som skal følges når det 
tas prøver av fjørfe eller andre fugler i fangenskap til 
laboratorieundersøkelser for å bekrefte eller utelukke 
forekomst av aviær influensa, herunder prøvetakingsmetoder 
for serologisk eller virologisk kartlegging, som utføres i 
samsvar med dette direktiv,

d) laboratorieundersøkelser som skal brukes til å diagnostisere 
aviær influensa, herunder:

i)  undersøkelser for differensialdiagnostisering;

ii) undersøkelser for å skille mellom HPAI- og LPAI-
virus,

iii) egnede undersøkelser for å skille mellom vaksinerte 
fugler og fugler som er angrepet av feltstammen av 
aviær influensa,
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iv) kriterier for vurdering av resultatene fra 
laboratorieundersøkelsene,

e) laboratoriemetoder for å typebestemme isolater av aviært 
influensavirus.

3. Medlemsstatene skal sikre at aviært influensavirus, 
virusets genomer og antigener, samt vaksiner for forskning, 
diagnostisering eller produksjon, håndteres eller tas i bruk bare 
på steder, i virksomheter eller på laboratorier som er godkjent 
av vedkommende myndighet, og som oppfyller kravene om 
biosikkerhet.

Listen over godkjente steder, virksomheter eller laboratorier 
skal oversendes Kommisjonen innen 30. september 2007 og 
skal ajourføres.

Artikkel 51

Referanselaboratorier

1. Det laboratoriet som er utpekt i vedlegg VII nr. 1, skal 
være Fellesskapets referanselaboratorium for aviær influensa 
(heretter kalt «Fellesskapets referanselaboratorium»).

Med forbehold for vedtak 90/424/EØF skal Fellesskapets 
referanselaboratorium ha de oppgaver og plikter som er 
oppført i vedlegg VII nr. 2.

2. Medlemsstatene skal utpeke nasjonale 
referanselaboratorier og underrette Kommisjonen og andre 
medlemsstater om dette og om eventuelle senere endringer. 
Kommisjonen skal offentliggjøre og ajourføre listen over disse 
nasjonale referanselaboratoriene.

3. Medlemsstatene skal sikre at de nasjonale 
referanselaboratoriene:

a) utfører de oppgaver og plikter som er oppført i 
vedlegg VIII,

b) er ansvarlige for å samordne diagnostiseringsstandarder 
og -metoder som brukes i hver medlemsstat i samsvar 
med vedlegg VIII og for kontakten med Fellesskapets 
referanselaboratorium.

4. Fellesskapets referanselaboratorium skal opprettholde 
et nært samarbeid og en tett kontakt med OIEs og FAOs 
referanselaboratorium for aviær influensa, og når det er 
relevant, med andre internasjonalt anerkjente laboratorier 
i Fellesskapet for å sikre opplæring, kvalitet og støtte til 
de nasjonale referanselaboratoriene i medlemsstatene og 
tredjestater.

KAPITTEL IX

VAKSINASJON

AVSNITT 1

Allment forbud mot vaksinasjon

Artikkel 52

Produksjon, salg og bruk av vaksiner mot aviær influensa

1. Medlemsstatene skal sikre at:

a) vaksinasjon mot aviær influensa er forbudt på deres 
territorium, unntatt på de vilkårene som er fastsatt i 
avsnitt 2 og 3,

b) håndtering, produksjon, lagring, levering, distribusjon og 
salg av vaksiner mot aviær influensa på deres territorium 
foregår under offentlig tilsyn,

c) det bare benyttes vaksiner som er godkjent i samsvar 
med europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF av 
6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk 
for veterinærpreparater(1) eller europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 726/2004 av 31. mars 2004 om 
fastsettelse av fellesskapsframgangsmåter for godkjenning 
og overvåking av legemidler for mennesker og dyr og om 
opprettelse av et europeisk kontor for legemidler(2).

2. Regler for vilkårene for levering og lagring av vaksiner mot 
aviær influensa i Fellesskapet kan vedtas etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 64 nr. 2.

AVSNITT 2

Nødvaksinasjon

Artikkel 53

Nødvaksinasjon av fjørfe eller andre fugler i fangenskap

1. En medlemsstat kan i samsvar med dette avsnitt innføre 
nødvaksinasjon av fjørfe eller andre fugler i fangenskap som 
et kortsiktig tiltak for å begrense utviklingen av et utbrudd, 
dersom en risikovurdering viser at det er en vesentlig og 
umiddelbar fare for at aviær influensa kan spres i eller til den 
berørte medlemsstaten når én eller flere av følgende situasjoner 
foreligger:

a) et utbrudd i nevnte medlemsstat,

b) et utbrudd i en nærliggende medlemsstat, eller

(1) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2004/28/
EF (EUT L 136 av 30.4.2004, s. 58).

(2) EUT L 136 av 30.4.2004, s. 1.
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c) dersom aviær influensa er bekreftet hos fjørfe eller andre 
fugler i fangenskap i en nærliggende tredjestat.

2. Dersom en medlemsstat har til hensikt å innføre 
nødvaksinasjon som fastsatt i nr. 1, skal den framlegge for 
Kommisjonen en nødvaksinasjonsplan for godkjenning.

Denne planen skal være i samsvar med en DIVA-strategi og 
inneholde minst opplysninger om følgende:

a) den sykdomssituasjonen som er årsak til søknaden om 
nødvaksinasjon,

b) det geografiske området der det skal foretas nødvaksinasjon 
og antall driftsenheter i området, samt antall driftsenheter 
i dette området og antall driftsenheter der det skal foretas 
vaksinasjon, dersom antallet avviker,

c) de artene og kategoriene av fjørfe eller andre fugler i 
fangenskap, eller eventuelt fjørfeseksjon eller seksjon for 
andre fugler i fangenskap som skal vaksineres,

d) det omtrentlige antallet fjørfe eller andre fugler i fangenskap 
som skal vaksineres,

e) en oversikt over vaksinens egenskaper,

f) nødvaksinasjonskampanjens planlagte varighet,

g) særlige bestemmelser om forflytning av vaksinert fjørfe 
eller andre vaksinerte fugler i fangenskap, men med 
forbehold for tiltakene fastsatt i avsnitt 3, 4 og 5 i 
kapittel IV og avsnitt 3 i kapittel V,

h) de kriteriene som vil bli vurdert for å avgjøre om 
nødvaksinasjonen skal anvendes på kontaktenheter,

i) register over og registrering av vaksinert fjørfe eller andre 
vaksinerte fugler i fangenskap,

j) kliniske undersøkelser og laboratorieundersøkelser som skal 
gjennomføres på de driftsenhetene der nødvaksinasjon skal 
foretas og på andre driftsenheter i nødvaksinasjonsområdet, 
for å overvåke den epidemiologiske situasjonen, 
virkningen av nødvaksinasjonskampanjen og kontrollen 
med forflytninger av vaksinert fjørfe eller andre vaksinerte 
fugler i fangenskap.

3. Nærmere regler for nødvaksinasjon kan fastsettes etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 64 nr. 2.

Artikkel 54

Godkjenning av nødvaksinasjonsplaner

1. Kommisjonen skal umiddelbart evaluere 
nødvaksinasjonsplanen fastsatt i artikkel 53 nr. 2, sammen 
med den berørte medlemsstaten, og skal så snart som mulig 
gjennomgå situasjonen i komiteen.

2. Nødvaksinasjonsplanen skal godkjennes etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 64 nr. 3.

Godkjenning av nødvaksinasjonsplanen kan omfatte tiltak som 
begrenser forflytninger av fjørfe eller andre fugler i fangenskap 
samt produkter fra disse. Slike tiltak kan omfatte begrensninger 
for bestemte fjørfeseksjoner og seksjoner for andre fugler i 
fangenskap og opprettelsen av restriksjonssoner.

Artikkel 55

Unntak

1. Som unntak fra artikkel 54 kan medlemsstatene foreta 
nødvaksinasjon før nødvaksinasjonsplanen er godkjent, 
forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:

a) nødvaksinasjonsplanen og beslutningen om å foreta 
nødvaksinasjon meddeles Kommisjonen før nødvaksinasjon 
iverksettes,

b) den berørte medlemsstaten forbyr forflytning av fjørfe eller 
andre fugler i fangenskap og produkter fra disse, bortsett 
fra på de vilkårene som er fastsatt i vedlegg IX,

c) beslutningen om å foreta nødvaksinasjon skal ikke sette 
bekjempelsen av sykdommen i fare.

2. Når en medlemsstat benytter seg av unntaket fastsatt 
i nr. 1, skal sykdomssituasjonen og nødvaksinasjonsplanen 
gjennomgås så snart som mulig i komiteen.

3. De tiltakene som gjennomføres, kan godkjennes eller 
endres etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 64 nr. 3.
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AVSNITT 3

Forebyggende vaksinasjon

Artikkel 56

Forebyggende vaksinasjon av fjørfe eller andre fugler i 
fangenskap

1. Medlemsstatene kan i samsvar med dette avsnitt innføre 
forebyggende vaksinasjon av fjørfe eller andre fugler i 
fangenskap som et langsiktig tiltak, dersom de på grunnlag 
av en risikovurdering anser at bestemte områder på deres 
territorium, bestemte typer fjørfehold eller bestemte kategorier 
fjørfe eller andre fugler i fangenskap eller fjørfeseksjoner eller 
seksjoner for andre fugler i fangenskap er utsatt for risiko for 
aviær influensa.

2. Dersom en medlemsstat har til hensikt å innføre 
forebyggende vaksinasjon som fastsatt i nr. 1, skal den 
framlegge for Kommisjonen en plan for forebyggende 
vaksinasjon for godkjenning.

Denne planen skal være i samsvar med en DIVA-strategi og 
minst inneholde opplysninger om følgende:

a) en klar beskrivelse av årsakene til den forebyggende 
vaksinasjonen, herunder sykdomshistorien,

b) området, type fjørfehold eller bestemte kategorier fjørfe 
eller andre fugler i fangenskap eller fjørfeseksjoner eller 
seksjoner for andre fugler i fangenskap der det skal foretas 
forebyggende vaksinasjon, antall driftsenheter i dette 
området, samt antall driftsenheter og typer driftsenheter 
der det skal foretas vaksinasjon, dersom antallet avviker,

c) de artene og kategoriene fjørfe eller andre fugler i 
fangenskap, eller eventuelt fjørfeseksjoner eller seksjoner 
for andre fugler i fangenskap som skal vaksineres,

d) det omtrentlige antallet fjørfe eller andre fugler i fangenskap 
som skal vaksineres,

e) en oversikt over vaksinens egenskaper,

f) den planlagte varigheten av kampanjen for forebyggende 
vaksinasjon,

g) særlige bestemmelser om forflytning av vaksinert fjørfe 
eller andre vaksinerte fugler i fangenskap, men med 
forbehold for tiltakene fastsatt i avsnitt 3, 4 og 5 i 
kapittel IV og avsnitt 3 i kapittel V,

h) register over og registrering av vaksinert fjørfe eller andre 
vaksinerte fugler i fangenskap,

i) laboratorieundersøkelser som skal gjennomføres i 
samsvar med diagnosehåndboken på de driftsenhetene 
der forebyggende vaksinasjon skal foretas, samtidig 
med overvåking og undersøkelse av et hensiktsmessig 
antall andre driftsenheter i vaksinasjonsområdet eller 
på fjørfeseksjoner eller seksjoner for andre fugler 
i fangenskap, for å overvåke den epidemiologiske 
situasjonen, virkningene av kampanjen for forebyggende 
vaksinasjon og kontrollen med forflytninger av vaksinert 
fjørfe eller andre vaksinerte fugler i fangenskap.

3. Nærmere regler for forebyggende vaksinasjon kan 
fastsettes etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 64 nr. 2.

Artikkel 57

Godkjenning av planer for forebyggende vaksinasjon

1. Kommisjonen skal umiddelbart evaluere planen for 
forebyggende vaksinasjon fastsatt i artikkel 56 nr. 2, sammen 
med den berørte medlemsstaten, og skal så snart som mulig 
gjennomgå situasjonen i komiteen.

2. Planen for forebyggende vaksinasjon skal godkjennes 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 64 nr. 3.

Godkjenning av planen for forebyggende vaksinasjon kan 
omfatte tiltak som begrenser forflytninger av fjørfe eller 
andre fugler i fangenskap samt produkter fra disse. Slike tiltak 
kan omfatte begrensninger for bestemte fjørfeseksjoner og 
seksjoner for andre fugler i fangenskap og opprettelsen av 
restriksjonssoner.

AVSNITT 4

Vaksinebanker

Artikkel 58

Fellesskapets vaksinebank

1. En vaksinebank for Fellesskapet for lagring av 
Fellesskapets vaksiner mot aviær influensa, godkjent i samsvar 
med direktiv 2001/82/EF eller forordning (EF) nr. 726/2004, 
kan opprettes etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 64 nr. 2.

2. Medlemsstatene skal etter anmodning til Kommisjonen 
ha adgang til Fellesskapets vaksinebank.

3. Kommisjonen kan levere vaksiner til tredjestater dersom 
det er i Fellesskapets interesse.
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Med forbehold for avtaler som er inngått mellom Fellesskapet 
og tredjestater, skal tredjestaters adgang til Fellesskapets 
vaksinebank godkjennes etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 64 nr. 3, forutsatt at nærmere ordninger mellom 
Kommisjonen og den berørte tredjestaten med hensyn 
til økonomisk og teknisk samarbeid, vedtas etter nevnte 
framgangsmåte.

Artikkel 59

Nasjonale vaksinebanker

1. Medlemsstatene kan innenfor rammen av den 
beredskapsplanen som er fastsatt i artikkel 62, opprette 
eller opprettholde en nasjonal vaksinebank for lagring av 
vaksiner mot aviær influensa, som er godkjent i samsvar med 
artikkel 5-15 i direktiv 2001/82/EF, og den skal benyttes til 
nødvaksinasjon eller forebyggende vaksinasjon.

2. Medlemsstater som opprettholder en nasjonal vaksinebank, 
skal underrette Kommisjonen om hvor store mengder og hvilke 
typer vaksiner som lagres.

KAPITTEL X

FELLESSKAPSKONTROLLER, SANKSJONER OG 
BEREDSKAPSPLANER

Artikkel 60

Fellesskapskontroller

Kommisjonens sakkyndige kan foreta kontroller på stedet i 
samarbeid med vedkommende myndighet, i det omfang som 
er nødvendig for å sikre ensartet anvendelse av dette direktiv i 
samsvar med kommisjonsvedtak 98/139/EF av 4. februar 1998 
om fastsettelse av visse detaljerte regler for veterinærkontroll 
på stedet som foretas i medlemsstatene av Kommisjonens 
sakkyndige(1), og artikkel 45 i europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig 
tilsyn for å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt 
bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes(2).

Artikkel 61

Sanksjoner

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner mot 
overtredelser av de nasjonale bestemmelsene som er vedtatt 
i henhold til dette direktiv, og treffe alle nødvendige tiltak 
for å sikre at de gjennomføres. De fastsatte sanksjonene skal 
være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 
avskrekkende. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen 
om disse bestemmelsene innen den datoen som er nevnt 

(1) EFT L 38 av 12.2.1998, s. 10.
(2) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1. Rettet versjon i EUT L 191 av 

28.5.2004, s.1.

i artikkel 67 nr. 1 første ledd, og umiddelbart underrette 
Kommisjonen om enhver senere endring som berører dem.

Artikkel 62

Beredskapsplaner

1. Medlemsstatene skal utarbeide en beredskapsplan i 
samsvar med vedlegg X med opplysninger om nasjonale tiltak 
som skal gjennomføres ved et utbrudd, og framlegge nevnte 
plan for Kommisjonen for godkjenning.

2. Beredskapsplanen skal sørge for adgang til anlegg, utstyr, 
personale og alt annet egnet materiale som er nødvendig 
for å kunne bekjempe utbruddet raskt og effektivt. Den skal 
inneholde opplysninger om antall kommersielle driftsenheter 
for fjørfe og deres beliggenhet. Beredskapsplanen bør inneholde 
opplysninger om høyeste antall fjørfe per art som kan befinne 
seg på disse kommersielle driftsenhetene. Medlemsstatene bør 
også beregne den vaksinemengden det vil være behov for i 
tilfelle nødvaksinasjon.

3. Det skal fastsettes bestemmelser om nært samarbeid 
mellom vedkommende myndigheter som er ansvarlig for de 
forskjellige sektorene, særlig dem som har ansvar for dyrs 
og menneskers helse, miljøsaker og helse og sikkerhet for 
arbeidstakere, særlig for å sikre at korrekt informasjon om 
risiko når fram til bønder, arbeidstakere i fjørfesektoren og 
offentligheten.

4. Kommisjonen skal gjennomgå beredskapsplanene for å 
fastslå om de gjør det mulig å nå det ønskede målet, og skal 
overfor den berørte medlemsstaten foreslå de endringene 
som kreves, særlig for å sikre at de er forenlige med andre 
medlemsstaters planer.

Beredskapsplanene skal godkjennes etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 64 nr. 2. Eventuelle senere endringer i nevnte 
plan skal vedtas etter samme framgangsmåte.

5. Medlemsstatene skal ajourføre beredskapsplanen minst 
hvert femte år og framlegge den for Kommisjonen for 
godkjenning etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 64 nr. 2.

6. I tillegg til tiltakene fastsatt i nr. 1-4, kan det etter 
framgangsmåten fastsatt i 64 nr. 2, vedtas ytterligere regler 
for å sikre en rask og virkningsfull utryddelse av aviær 
influensa, herunder bestemmelser om opprettelse av sentre 
for sykdomsbekjempelse, nedsettelse av ekspertgrupper og 
gjennomføring av sanntidsøvelser.
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KAPITTEL XI

GJENNOMFØRINGSMYNDIGHET OG 
KOMITÉFRAMGANGSMÅTE

Artikkel 63

Gjennomføringsmyndighet

1. Nærmere regler som er nødvendige for gjennomføringen 
av dette direktiv, skal vedtas etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 64 nr. 2, og kan særlig omfatte særlige regler for:

a) disponering av skrotter, og

b) forflytning og behandling av fôr, nytt og brukt strø, 
husdyrgjødsel og halvtflytende husdyrgjødsel som er eller 
er mistenkt for å være kontaminert.

2. Eventuelle endringer i vedlegget for å ta hensyn til 
den vitenskapelige og tekniske utviklingen, skal vedtas etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 64 nr. 2.

3. Nærmere regler som er nødvendige som følge av den 
epidemiologiske situasjonen for å utfylle minimumstiltakene 
for bekjempelse som fastsatt i dette direktiv, skal vedtas etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 64 nr. 3.

4. Med forbehold for vernetiltakene fastsatt i artikkel 9 
i rådsdirektiv 89/662/EØF av 11. desember 1989 om 
veterinærkontroll ved handel innenfor Fellesskapet med sikte 
på gjennomføring av det indre marked(1) eller artikkel 10 i 
rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990 om veterinærkontroll 
og avlskontroll ved handel med visse levende dyr og produkter 
innenfor Fellesskapet med sikte på gjennomføring av det indre 
marked(2), skal det etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 64 
nr. 3 vedtas midlertidige nødtiltak som er nødvendige som følge 
av en alvorlig helsefare, forårsaket av andre influensavirus av 
aviær opprinnelse enn dem som er nevnt i artikkel 2 nr. 1.

Artikkel 64

Komitéframgangsmåte

1. Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for 
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen nedsatt ved 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 
28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav 
i næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den europeiske 
myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av 
framgangsmåter i forbindelse med næringsmiddeltrygghet(3).

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 13. Direktivet endret ved europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2004/41/EF (EUT L 157 av 30.4.2004, s. 33).

(2) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2002/33/EF (EFT L 315 av 19.11.2002, s. 14).

(3) EUT L 31 av 1.2.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 1642/2003 (EUT L 245 av 29.9.2003, s. 4).

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF 
skal være tre måneder.

3. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i nevnte beslutning skal 
være 15 dager.

4. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

KAPITTEL XII

OVERGANGS- OG SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 65

Oppheving

Direktiv 92/40/EØF oppheves fra 1. juli 2007. Henvisninger 
til direktiv 92/40/EØF skal forstås som henvisninger til dette 
direktiv og leses som angitt i sammenligningstabellen oppført 
i vedlegg XI.

Artikkel 66

Overgangsbestemmelser

1. Beredskapsplaner for å bekjempe aviær influensa, som er 
godkjent i samsvar med artikkel 17 nr. 4 i direktiv 92/40/EØF, 
og som trer i kraft 1. juli 2007, får fortsatt anvendelse i henhold 
til dette direktiv.

Imidlertid skal medlemsstatene senest 30. september 
2007 framlegge for Kommisjonen, endringer til disse 
beredskapsplanene, for å bringe dem i samsvar med dette 
direktiv.

De endrede planene skal godkjennes etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 64 nr. 2.

2. I påvente av at dette direktiv innarbeides i nasjonal 
lovgivning, kan det etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 64 
nr. 2 vedtas ytterligere overgangsbestemmelser for å bekjempe 
aviær influensa.
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Artikkel 67

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 1. juli 2007 sette i kraft de 
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 
dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 68

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 69

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. desember 2005.

 For Rådet
 Formann
 M. BECKETT

_________________
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VEDLEGG I

(som nevnt i artikkel 2)

Definisjon av aviær influensa

1. Med «aviær influensa» menes infeksjon hos fjørfe eller andre fugler i fangenskap som skyldes et influensa 
A-virus:

a) av undertype H5 eller H7, eller

b) med en intravenøs patogenisitetsindeks (IVPI) på over 1,2 hos seks uker gamle kyllinger.

2. Med «sterkt sykdomsframkallende (høypatogen) aviær influensa (HPAI)» menes infeksjon hos fjørfe eller andre 
fugler i fangenskap som skyldes:

a) aviært influensavirus av undertype H5 eller H7 med genomsekvenser som koder for flerbasiske aminosyrer 
på hemagglutininmolekylets kløyvingspunkt, som tilsvarer den genomsekvensen som er blitt påvist for andre 
HPAI-virus, og som viser at hemagglutininmolekylet kan kløyves ved hjelp av allment utbredte proteaser hos 
verten, eller

b) aviært influensavirus med en intravenøs patogenisitetsindeks på over 1,2 hos seks uker gamle kyllinger.

3. Med «svakt sykdomsframkallende (lavpatogen) aviær influensa (LPAI)» menes en infeksjon hos fjørfe eller 
andre fugler i fangenskap som skyldes aviært influensavirus av undertype H5 eller H7, som ikke er omfattet av 
definisjonen i nr. 2.

___________
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VEDLEGG II

(som nevnt i artikkel 5 nr. 2)

Melding om sykdom og andre epidemiologiske opplysninger som medlemsstatene skal framlegge

1. Senest 24 timer etter at et primærutbrudd er bekreftet eller aviær influensa er påvist på et slakteri eller i et 
transportmiddel, skal den berørte medlemsstaten etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 5 i direktiv 82/894/EØF, 
melde om følgende:

a) dato for melding,

b) tidspunkt for melding,

c) navnet på den berørte medlemsstaten,

d) navnet på sykdommen,

e) nummeret på utbruddet eller det positivet funnet av aviær influensa på et slakteri eller i et transportmiddel,

f) datoen for første mistanke om sykdommen,

g) datoen da sykdommen ble bekreftet,

h) de metodene som ble benyttet for å bekrefte,

i) hvorvidt sykdommen er bekreftet på en driftsenhet, på et slakteri eller i et transportmiddel,

j) geografisk beliggenhet for et utbrudd eller et positivt funn av aviær influensa på et slakteri eller i et 
transportmiddel,

k) de bekjempelsestiltakene mot sykdom som er gjennomført.

2. Ved positive funn av aviær influensa på slakterier eller i transportmidler, skal den berørte medlemsstaten oversende 
følgende opplysninger i tillegg til opplysningene nevnt i nr. 1:

a) beregnet antall per kategori av mottakelig fjørfe eller andre mottakelige fugler i fangenskap på slakteriet eller 
i transportmiddelet,

b) beregnet antall per kategori av dødt fjørfe eller andre døde fugler i fangenskap på slakteriet eller i 
transportmiddelet,

c) konstatert sykelighet i hver kategori av fjørfe eller andre fugler i fangenskap og beregnet antall fjørfe eller 
andre fugler i fangenskap der aviær influensa er bekreftet,

d) beregnet antall fjørfe eller andre fugler i fangenskap som er blitt avlivet eller slaktet på slakteriet eller i 
transportmiddelet,

e) beregnet antall fjørfe eller andre fugler i fangenskap som er disponert,

f) for et slakteri oppgis avstanden til nærmeste kommersielle driftsenhet som holder fjørfe eller andre fugler i 
fangenskap,

g) beliggenheten til opprinnelsesenheten(e) til det angrepne fjørfeet eller de infiserte skrottene.

3. Ved sekundærutbrudd skal opplysningene nevnt i nr. 1 og 2, oversendes innenfor de fristene som er fastsatt i 
artikkel 4 nr. 1 i direktiv 82/894/EØF.
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4. Den berørte medlemsstaten skal sikre at opplysningene som skal framlegges i samsvar med nr. 1, 2 og 3 i 
forbindelse med utbrudd eller positivt funn av aviær influensa på et slakteri eller i et transportmiddel, så raskt som 
mulig følges opp med en skriftlig rapport til Kommisjonen og de andre medlemsstatene som minst inneholder 
opplysninger om følgende:

a) datoen da fjørfeet eller andre fugler i fangenskap på driftsenheten, slakteriet eller i transportmiddelet ble 
avlivet eller slaktet og skrottene disponert,

b) alle opplysninger om mulig opprinnelse til aviær influensa eller sykdommens faktiske opprinnelse, dersom det 
kan fastslås,

c) opplysninger om det kontrollsystemet som er opprettet for å sikre at tiltakene for å overvåke forflytninger av 
dyr, gjennomføres effektivt,

d) ved påvisning av aviær influensa på et slakteri eller i et transportmiddel, angis genotypen av det viruset som 
har forårsaket infeksjonen,

e) dersom fjørfe eller andre fugler i fangenskap er blitt avlivet eller slaktet på kontaktenheter eller driftsenheter der 
det holdes fjørfe eller andre fugler i fangenskap, som er mistenkt for å være angrepet av aviært influensavirus, 
skal det gis opplysninger om følgende:

i) dato for avliving eller slakting og beregnet antall fjørfe eller andre fugler i fangenskap per kategori som 
er blitt avlivet eller slaktet på hver driftsenhet,

ii) den epidemiologiske forbindelsen mellom infeksjonskilden og hver kontaktenhet eller andre forhold som 
har gitt grunn til mistanke om at det forekommer aviær influensa,

iii) dersom fjørfe eller andre fugler i fangenskap på kontaktenheter ikke er blitt avlivet eller slaktet, skal det 
framlegges begrunnelser for hvorfor dyrene ikke ble avlivet eller slaktet.

5. Dersom det bekreftes aviær influensa hos levende fjørfe, andre fugler i fangenskap eller fjørfeprodukter som 
importeres eller føres inn ved Fellesskapets grenser, på grensekontrollstasjoner eller karanteneanlegg eller 
karantenestasjoner, som drives i henhold til Fellesskapets regelverk for import, skal vedkommende myndighet 
umiddelbart underrette Kommisjonen om denne bekreftelsen og gi melding om de tiltakene som er gjennomført.

6. Dersom resultatet av overvåking avdekker at det foreligger en alvorlig helsefare, skal Kommisjonen og de andre 
medlemsstatene underrettes innen 24 timer.

___________
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VEDLEGG III

(som nevnt i artikkel 8 nr. 3 og artikkel 13 nr. 3)

Tillatelse til å transportere egg fra en driftsenhet i samsvar med artikkel 8 nr. 3 og artikkel 13 nr. 3

Vedkommende myndighet kan tillate transport av egg fra en driftsenhet som er underlagt bestemmelsene i artikkel 8 
nr. 3 og artikkel 13 nr. 3 i dette direktiv, til en virksomhet som er godkjent for framstilling av eggprodukter i samsvar 
med forordning (EF) nr. 853/2004 («utpekt virksomhet»), forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:

1. For at eggene skal kunne forlate opprinnelsesenheten, må de sendes direkte fra den driftsenheten som er mistenkt 
for å være infisert, til den utpekte virksomheten, og hver forsendelse skal før avsendelse forsegles av den 
offentlige veterinæren som er ansvarlig for den driftsenheten som er mistenkt for å være infisert eller er satt under 
vedkommendes tilsyn, og forsendelsen skal være forseglet under hele transporten til den utpekte virksomheten.

2. Den offentlige veterinæren som er ansvarlig for opprinnelsesenheten til eggene, skal underrette vedkommende 
myndighet som har ansvaret for den utpekte virksomheten, om at eggene vil bli sendt dit.

3. Vedkommende myndighet som er ansvarlig for den utpekte virksomheten, skal sikre at:

a) de eggene som er nevnt i nr. 1, holdes atskilt fra andre egg fra de ankommer til de er blitt bearbeidet,

b) skallet fra slike egg disponeres,

c) den emballasjen som er brukt til eggene, enten destrueres eller rengjøres og desinfiseres på en slik måte at alle 
aviære influensavirus tilintetgjøres,

d) de eggene som er nevnt i nr. 1, transporteres i rengjorte og desinfiserte kjøretøyer. Biosikkerhetstiltak er 
gjennomført for personale, utstyr og kjøretøyer som er involvert i transporten av eggene.

__________
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VEDLEGG IV

(som nevnt i artikkel 15 nr. 2, artikkel 32 nr. 2 og artikkel 42 nr. 2)

De viktigste kriteriene og risikofaktorene for å beslutte om det skal gjennomføres tiltak på kontaktenheter 
eller driftsenheter og i risikoområder i andre restriksjonssoner

Veiledende kriterier

For utslakting Mot utslakting

Kliniske tegn på aviær influensa på kontaktenheter Ingen kliniske tegn på aviær influensa på kontaktenhetene 
og ingen epidemiologisk forbindelse

Høy mottakelighet hos de vanligste fjørfeartene Lav mottakelighet hos de vanligste fjørfeartene

Forflytning av fjørfe eller andre fugler i fangenskap 
fra driftsenheter der forekomst av aviær influensa er 
bekreftet, til kontaktenheter etter det tidspunktet som 
viruset sannsynligvis er blitt innført på disse infiserte 
driftsenhetene

Ingen kjent forflytning av fjørfe eller andre fugler i 
fangenskap fra driftsenheter der forekomst av aviær 
influensa er bekreftet, til kontaktenheter etter det 
tidspunktet som viruset sannsynligvis er blitt innført på 
disse infiserte driftsenhetene

Kontaktenhetene ligger i et område med høy fjørfetetthet Kontaktenhetene ligger i et område med lav 
fjørfetetthet

Forekomst av sykdommen i en viss tid med sannsynlig 
spredning av viruset fra de driftsenhetene der forekomst 
av aviær influensa er bekreftet, før utryddelsestiltakene 
ble gjennomført

Forekomst av sykdommen, men med begrenset 
spredning av viruset fra de driftsenhetene der forekomst 
av aviær influensa er bekreftet, før utryddelsestiltakene 
ble gjennomført

Kontaktenhetene ligger innenfor en radius på 500 meter(1) 
fra de driftsenhetene der forekomst av aviær influensa er 
bekreftet

Kontaktenhetene ligger utenfor en radius på 500 meter(1) 
fra de driftsenhetene der forekomst av aviær influensa er 
bekreftet

Kontaktenhetene har forbindelse til flere enn én driftsenhet 
der forekomst av aviær influensa er bekreftet

Kontaktenhetene har ikke forbindelse til driftsenheter 
der forekomst av aviær influensa er bekreftet

Epidemien er ikke under kontroll og antall driftsenheter 
der forekomst av aviær influensa er bekreftet, stiger

Epidemien er under kontroll

(1) Dersom tettheten av fjørfe er svært høy, må det vurderes å benytte en større radius.
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VEDLEGG V

(som nevnt i artikkel 39 nr. 1)

Kriterier for å beslutte om det skal gjennomføres tiltak på driftsenheter med utbrudd av LPAI

Når vedkommende myndighet skal treffe beslutninger om forflytning av fjørfe eller egg, og om utslakting på 
driftsenheter i samsvar med artikkel 39 nr. 1, skal den minst ta hensyn til følgende kriterier:

a) de berørte artene,

b) antall driftsenheter i området rundt avsenderenheten,

c) beliggenheten til de utpekte slakteriene, rugeriene og pakkeriene,

d) biosikkerhetstiltak som gjennomføres på driftsenheter, fjørfeseksjoner eller seksjoner for andre fugler i fangenskap, 
under transport og under slakting,

e) transportrute,

f) tegn på spredning,

g) eventuell risiko for menneskers helse,

h) videreforedling av de aktuelle produktene,

i) samfunnsøkonomiske virkninger og andre virkninger.

___________
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VEDLEGG VI

(som nevnt i artikkel 48)

Prinsipper og framgangsmåter for rengjøring, desinfisering og behandling av driftsenheter

1. Rengjøring, desinfisering og behandling fastsatt i artikkel 48, skal gjennomføres i samsvar med følgende allmenne 
prinsipper og framgangsmåter:

a) rengjøring og desinfisering samt om nødvendig tiltak for å utrydde gnagere og insekter, skal gjennomføres 
under offentlig tilsyn og i samsvar med offentlig veterinærs instrukser,

b) vedkommende myndighet skal godkjenne desinfeksjonsmidlene som benyttes, og konsentrasjonene av disse 
for å sikre at aviært influensavirus tilintetgjøres,

c) desinfeksjonsmidlene skal enten benyttes i samsvar med produsentens anbefalinger dersom slike finnes, eller 
i samsvar med offentlig veterinærs instrukser og/eller eventuelle instrukser fra vedkommende myndighet,

d) når desinfeksjonsmidler og framgangsmåter for desinfisering skal velges, skal det tas hensyn til de typer 
driftsenheter, kjøretøyer og gjenstander som skal behandles,

e) bruksvilkårene for avfettingsmidler og desinfeksjonsmidler skal sikre at midlenes virkningsgrad ikke 
forringes, og det skal tas særlig hensyn til produsentens opplysninger om tekniske parametrer som trykk, 
minimumstemperatur og påkrevd kontakttid,

f) uansett hvilket desinfeksjonsmiddel som benyttes, får følgende allmenne regler anvendelse:

i) strø og avføring gjennombløtes med desinfeksjonsmiddelet,

ii) underlag, gulv, ramper og vegger vaskes og rengjøres ved omhyggelig børsting og skrubbing etter at 
utstyr eller anlegg som ellers kan hindre effektiv rengjøring og desinfisering, om mulig er fjernet eller 
demontert,

iii) deretter skal desinfeksjonsmiddelet anvendes på nytt og virke i minst den kontakttiden som produsenten 
har anbefalt,

g) når vasking utføres med væsker under trykk, skal rekontaminering av allerede rengjorte deler unngås,

h) utstyr, anlegg, gjenstander eller annet som kan være kontaminert, skal også vaskes, desinfiseres og 
destrueres,

i) etter desinfisering skal rekontaminering unngås,

j) rengjøring og desinfisering som kreves innenfor rammen av dette direktiv, skal føres i driftsenhetsregisteret 
eller kjøretøyregisteret og, når det kreves offisiell godkjenning, attesteres av offentlig veterinær som har 
ansvaret for tilsynet, eller av en person under vedkommendes tilsyn,

k) kjøretøyer som benyttes til transport og av personale, skal rengjøres og desinfiseres.

2. Rengjøring og desinfisering av infiserte driftsenheter skal gjennomføres i samsvar med følgende prinsipper og 
framgangsmåter:

a) foreløpig rengjøring og desinfisering:

i) når fjørfe eller andre fugler i fangenskap skal avlives, skal alle nødvendige tiltak treffes for å unngå 
eller minimere spredning av aviært influensavirus, og disse tiltakene skal innebære at det monteres 
midlertidig desinfeksjonsutstyr, at det finnes tilgang til vernetøy og dusjer, at brukt utstyr, instrumenter og 
innretninger dekontamineres og at strømforsyningen til ventilasjonssystemet slås av,
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ii) skrotter av avlivet fjørfe eller skrotter av andre fugler i fangenskap skal sprøytes med 
desinfeksjonsmiddel,

iii) transport av skrotter av fjørfe eller andre fugler i fangenskap som må fjernes fra driftsenheten for 
disponering, skal gjennomføres i lukkede og tette kjøretøyer eller beholdere under offentlig tilsyn og på 
en måte som forebygger spredning av aviært influensavirus,

iv) så snart avlivet fjørfe eller andre fugler i fangenskap er blitt fjernet for disponering, sprøytes de delene 
av driftsenheten der dyrene er blitt holdt, samt alle de delene av andre bygninger, gårder osv. som er blitt 
kontaminert under avlivingen eller ved kontrollen post mortem, med desinfeksjonsmidler som er godkjent 
i samsvar med artikkel 48,

v) alt vev eller blod fra avliving eller kontroller post mortem, skal omhyggelig samles opp og disponeres 
sammen med fjørfe og andre fugler i fangenskap som er avlivet,

vi) desinfeksjonsmiddelet skal virke på overflaten i minst 24 timer,

b) endelig rengjøring og desinfisering:

i) husdyrgjødsel og brukt strø skal fjernes og behandles som fastsatt i nr. 3 bokstav a),

ii) fett og søl skal fjernes fra alle overflatene ved hjelp av et avfettingsmiddel, og overflatene skal deretter 
rengjøres med vann,

iii) etter vasking med kaldt vann skal det på nytt sprøytes med desinfeksjonsmiddel,

iv) etter sju dager skal driftsenheten behandles med et avfettingsmiddel, skylles med vann, sprøytes med 
desinfeksjonsmiddel og på nytt skylles med vann.

3. Desinfisering av kontaminert strø, husdyrgjødsel og halvtflytende husdyrgjødsel skal gjennomføres i samsvar med 
følgende prinsipper og framgangsmåter:

a) husdyrgjødsel og brukt strø skal enten:

i) gjennomgå en dampbehandling ved en temperatur på minst 70 °C,

ii) destrueres ved brenning,

iii) graves ned så dypt at ikke viltlevende fugler og andre dyr kan komme til, eller

iv) stables slik at den varmes opp, sprøytes med desinfeksjonsmiddel og stå slik i minst 42 dager,

b) halvtflytende husdyrgjødsel skal lagres i minst 60 dager etter siste tilsetting av infisert materiale, med mindre 
vedkommende myndigheter gir tillatelse til en kortere lagringsperiode for halvtflytende husdyrgjødsel som er 
blitt behandlet effektivt i samsvar med offentlig veterinærs instrukser for å sikre at viruset tilintetgjøres.

 Vedkommende myndighet kan tillate transport av husdyrgjødsel og strø som kan være kontaminert, enten til et 
godkjent behandlingsanlegg der materialet behandles på en måte som sikrer at alle influensavirus tilintetgjøres, 
eller for mellomlagring før destruering eller behandling i samsvar med forordning (EF) nr. 1774/2002 eller de 
særlige reglene nevnt i artikkel 63 nr. 1 i dette direktiv. Slik transport skal gjennomføres under offentlig tilsyn i 
lukkede og tette kjøretøyer eller beholdere og på en måte som forebygger spredning av aviært influensavirus.

4. Som unntak fra nr. 1 og 2 kan imidlertid vedkommende myndighet fastsette særlige framgangsmåter for rengjøring 
og desinfisering som tar hensyn til type driftsenhet og klimatiske forhold. Vedkommende myndighet skal underrette 
Kommisjonen når dette unntaket anvendes og framlegge en nærmere beskrivelse av de særlige framgangsmåtene.

5. Med forbehold for artikkel 48 bokstav b) kan vedkommende myndighet, dersom den av en eller annen årsak finner 
det godtgjort at driftsenheter eller deler av driftsenheter ikke kan rengjøres eller desinfiseres, forby at personer, 
kjøretøyer, fjørfe, andre fugler i fangenskap eller husdyr i klassen pattedyr eller annet kommer inn på disse 
driftsenhetene eller deler av disse driftsenhetene, og et slikt forbud skal gjelde i minst tolv måneder.

__________
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VEDLEGG VII

(som nevnt i artikkel 51 nr. 1)

Fellesskapets referanselaboratorium for aviær influensa

1. Fellesskapets referanselaboratorium for aviær influensa er:

 Veterinary Laboratories Agency (VLA), New Haw, Weybridge, Surrey KT 15 3NB, Det forente kongerike.

2. Fellesskapets referanselaboratorium skal ha følgende oppgaver og plikter:

a) å samordne de metodene som brukes i medlemsstatene for å diagnostisere aviær influensa i samråd med 
Kommisjonen, særlig ved:

i) å bestemme, oppbevare og levere stammer av aviært influensavirus til serologiske prøver og framstilling 
av antiserum,

ii) å levere standardsera og andre referansereagenser til de nasjonale referanselaboratoriene for å 
standardisere de prøvene og reagensene som brukes i medlemsstatene,

iii) å bygge opp og opprettholde en samling stammer og isolater av aviært influensavirus,

iv) å legge til rette for regelmessige sammenlignende prøver av diagnostiske metoder på fellesskapsplan,

v) å innhente og samordne data og opplysninger om de diagnostiske metodene som brukes, og resultatene 
av prøver som foretas i Fellesskapet,

vi) å karakterisere isolater av aviært influensavirus ved hjelp av de mest avanserte metodene som er 
tilgjengelige, for bedre å forstå epidemiologien til denne sykdommen, virusets epidemiologi og 
framveksten av sterkt sykdomsframkallende stammer og mulig sykdomsframkallende stammer,

vii) å følge med i utviklingen på verdensplan med hensyn til overvåking, epidemiologi og forebygging av 
aviær influensa,

viii) å opprettholde sakkunnskap om aviært influensavirus og andre relevante virus for å tillate rask 
differensialdiagnostisering,

ix) å skaffe kunnskap om framstilling og bruk av immunologiske veterinærpreparater som brukes for å 
bekjempe aviær influensa,

b) å bidra aktivt ved diagnostiseringen av utbrudd i Fellesskapet ved å motta isolater av influensavirus av 
aviær opprinnelse med sikte på bekreftende diagnose, karakterisering og epidemiologiske undersøkelser 
og for å samle inn virusisolater fra primærutbrudd som skal sendes inn fra tredjestater som det i henhold til 
relevant fellesskapsregelverk er tillatt å importere levende fjørfe og kjøtt til Fellesskapet fra, og Fellesskapets 
referanselaboratorium skal særlig gjennomføre følgende undersøkelser på de mottatte virusisolatene:

i) analyse av nukleotidsekvensen for å bestemme aminosyresekvensen på hemagglutininmolekylets 
kløyvingspunkt,

ii) bestemmelse av intravenøs patogenisitetsindeks (IVPI),

iii) typebestemmelse av antigener,

iv) fylogenetisk analyse for å bistå ved epidemiologiske undersøkelser,

c) å lette opplæringen eller videreutdanningen av sakkyndige i laboratoriediagnostisering for å harmonisere de 
diagnostiske metodene i hele Fellesskapet,

d) å utarbeide program og arbeidsdokumenter til de nasjonale referanselaboratorienes årlige møte,
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e) å bistå ved gjennomføringen av undersøkelser av aviær influensa hos fjørfe og viltlevende fugler i 
medlemsstatene ved å levere antigener innenfor rammen av programmet og de godkjente prøvingsmetodene 
samt å utarbeide en sammenfattende rapport om resultatene av undersøkelsene,

f) å undersøke mulige zoonotiske virkninger fra aviært influensavirus og samarbeide med internasjonalt 
anerkjente laboratorier for influensa hos mennesker,

g) å utarbeide, i samråd med Kommisjonen, en krise- og beredskapsplan som skal inneholde bestemmelser om 
samarbeid med OIEs og FAOs referanselaboratorium for aviær influensa og, når det er relevant, med andre 
internasjonalt anerkjente laboratorier i Fellesskapet.

_____________



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 69/44 23.12.2009

VEDLEGG VIII

(som nevnt i artikkel 51 nr. 3)

De nasjonale referanselaboratorienes oppgaver og plikter

1. De nasjonale referanselaboratoriene skal være ansvarlige for å sikre at laboratorieundersøkelsene i hver medlemsstat 
for å påvise forekomst av aviær influensa og identifisere virusisolatenes genotype, gjennomføres i samsvar med 
diagnosehåndboken. For dette formål kan de inngå særlige avtaler med Fellesskapets referanselaboratorium eller 
andre nasjonale laboratorier.

2. De nasjonale referanselaboratoriene skal så snart som mulig oversende isolater av influensavirus av aviær 
opprinnelse til Fellesskapets referanselaboratorium, som vil foreta en fullstendig karakterisering:

a) av alle primærutbrudd av aviær influensa,

b) av et representativt antall av eventuelle sekundærutbrudd,

c) dersom det påvises andre influensavirus hos fjørfe, andre fugler i fangenskap eller pattedyr enn de virusene 
som er nevnt i vedlegg I nr. 1, som utgjør en alvorlig helsefare.

3. Det nasjonale referanselaboratoriet i hver medlemsstat har ansvaret for å samordne standarder og diagnostiske 
metoder på hvert diagnoselaboratorium for aviær influensa i den aktuelle medlemsstaten. For dette formål skal 
det:

a) levere diagnosereagenser til de enkelte laboratorier,

b) kontrollere kvaliteten på alle diagnosereagenser som brukes i den aktuelle medlemsstaten,

c) tilrettelegge for regelmessige sammenlignende analyser,

d) oppbevare isolater av aviært influensavirus fra utbrudd og av alle andre influensavirus av aviær opprinnelse 
som er påvist i den aktuelle medlemsstaten,

e) samarbeide med nasjonale laboratorier for influensa hos mennesker.

_____________
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VEDLEGG IX

(som nevnt i artikkel 55 nr. 1 bokstav b)

Krav til forflytning av fjørfe eller andre fugler i fangenskap og fjørfeprodukter ved nødvaksinasjon

1. Medlemsstatene skal sikre at forflytning av fjørfe eller andre fugler i fangenskap som er vaksinert i samsvar 
med artikkel 55, samt forflytning av produkter fra disse blir kontrollert som fastsatt i nr. 3-8 i samsvar med 
diagnosehåndboken.

2. Alle kjøretøyer eller transportmidler og alt utstyr som er brukt til å transportere levende fjørfe eller andre fugler 
i fangenskap, egg eller fjørfekjøtt innenfor rammen av dette vedlegg, skal umiddelbart etter bruk rengjøres, 
desinfiseres og behandles i henhold til én eller flere av framgangsmåtene fastsatt i artikkel 48.

3. Følgende bestemmelser får anvendelse på forflytning av levende fjørfe eller andre fugler i fangenskap og egg 
innenfor vaksinasjonsområdet:

a) rugeegg skal:

i) komme fra en vaksinert eller ikke-vaksinert flokk av avlsfjørfe som er blitt undersøkt med tilfredsstillende 
resultater i samsvar med diagnosehåndboken,

ii) være desinfisert før avsendelse i henhold til en metode som er godkjent av vedkommende myndighet,

iii) transporteres direkte til bestemmelsesrugeriet,

iv) kunne spores på rugeriet,

b) egg skal komme fra en vaksinert eller ikke-vaksinert flokk med verpehøner som er blitt undersøkt med 
tilfredsstillende resultater i samsvar med diagnosehåndboken, og skal transporteres til:

i) et pakkeri som vedkommende myndighet har utpekt («utpekt pakkeri»), forutsatt at de pakkes i 
engangsemballasje, og at alle biosikkerhetstiltak som vedkommende myndighet krever, er gjennomført, 
eller

ii) en virksomhet som framstiller eggprodukter, i samsvar med avsnitt X kapittel II i vedlegg III til forordning 
(EF) nr. 853/2004, og håndteres og behandles i samsvar med kapittel XI i vedlegg II til forordning (EF) 
nr. 852/2004,

c) daggamle kyllinger skal:

i) være klekket ut av rugeegg som oppfyller kravene oppført i bokstav a),

ii) plasseres i et fjørfehus eller et lokale som ikke allerede rommer fjørfe,

d) levende fjørfe eller andre fugler i fangenskap skal:

i) være vaksinert mot aviær influensa dersom dette er påkrevd i vaksinasjonsprogrammet,

ii) være undersøkt med tilfredsstillende resultater i samsvar med diagnosehåndboken,

iii) plasseres i et fjørfehus eller et lokale som ikke allerede rommer fjørfe,

e) fjørfe til slakting skal:

i) være undersøkt med tilfredsstillende resultater før innlasting i samsvar med diagnosehåndboken,

ii) sendes direkte til et utpekt slakteri for umiddelbar slakting.
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4. Følgende bestemmelser får anvendelse på forflytning av levende fjørfe eller andre fugler i fangenskap og egg fra 
driftsenheter utenfor vaksinasjonsområdet, til driftsenheter innenfor vaksinasjonsområdet:

a) rugeegg skal:

i) transporteres direkte til bestemmelsesrugeriet,

ii) kunne spores på rugeriet,

b) eggene skal transporteres til:

i) et pakkeri som vedkommende myndighet har utpekt («utpekt pakkeri»), forutsatt at de pakkes i 
engangsemballasje, og at alle biosikkerhetstiltak som vedkommende myndighet krever, er gjennomført, 
eller

ii) en virksomhet som framstiller eggprodukter, i samsvar med avsnitt X kapittel II i vedlegg III til forordning 
(EF) nr. 853/2004, og håndteres og behandles i samsvar med kapittel XI i vedlegg II til forordning (EF) 
nr. 852/2004,

c) daggamle kyllinger skal plasseres i et fjørfehus eller et lokale som ikke allerede rommer fjørfe,

d) levende fjørfe eller andre fugler i fangenskap skal:

i) plasseres i et fjørfehus eller et lokale som ikke allerede rommer fjørfe,

ii) vaksineres på mottakerenheten, dersom dette er påkrevd i vaksinasjonsprogrammet,

e) fjørfe til slakting skal sendes direkte til et utpekt slakteri for umiddelbar slakting.

5. Følgende bestemmelser får anvendelse på forflytning av levende fjørfe eller andre fugler i fangenskap og egg fra 
driftsenheter innenfor vaksinasjonsområdet, til en driftsenhet utenfor vaksinasjonsområdet:

a) rugeegg skal:

i) komme fra en vaksinert eller ikke-vaksinert flokk av avlsfjørfe som er blitt undersøkt med tilfredsstillende 
resultater i samsvar med diagnosehåndboken,

ii) være desinfisert før avsendelse i henhold til en metode som er godkjent av vedkommende myndighet,

iii) transporteres direkte til bestemmelsesrugeriet,

iv) kunne spores på rugeriet,

b) egg skal komme fra en vaksinert eller ikke-vaksinert flokk med verpehøner som er blitt undersøkt med 
tilfredsstillende resultater i samsvar med diagnosehåndboken, og skal transporteres til:

i) et pakkeri som vedkommende myndighet har utpekt («utpekt pakkeri»), forutsatt at de pakkes i 
engangsemballasje, og at alle biosikkerhetstiltak som vedkommende myndighet krever, er gjennomført, 
eller

ii) en virksomhet som framstiller eggprodukter, i samsvar med avsnitt X kapittel II i vedlegg III til forordning 
(EF) nr. 853/2004, og håndteres og behandles i samsvar med kapittel XI i vedlegg II til forordning (EF) 
nr. 852/2004,

c) daggamle kyllinger skal:

i) ikke være vaksinert,

ii) være klekket ut av rugeegg som oppfyller kravene oppført i nr. 2 bokstav a), nr. 3 bokstav a) eller nr. 4 
bokstav a),

iii) plasseres i et fjørfehus eller et lokale som ikke allerede rommer fjørfe,
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d) levende fjørfe eller andre fugler i fangenskap skal:

i) ikke være vaksinert,

ii) være undersøkt med tilfredsstillende resultater i samsvar med diagnosehåndboken,

iii) plasseres i et fjørfehus eller et lokale som ikke allerede rommer fjørfe,

e) fjørfe til slakting skal:

i) være undersøkt med tilfredsstillende resultater før innlasting i samsvar med diagnosehåndboken,

ii) sendes direkte til et utpekt slakteri for umiddelbar slakting.

6. Følgende bestemmelser får anvendelse på kjøtt fra fjørfe som er holdt innenfor vaksinasjonsområdet:

a) når det gjelder kjøtt fra vaksinert fjørfe, skal fjørfeet:

i) være vaksinert med en vaksine som er i samsvar med en DIVA-strategi,

ii) være undersøkt og testet med negative resultater i samsvar med diagnosehåndboken,

iii) ha gjennomgått en klinisk undersøkelse av en offentlig veterinær i løpet av de siste 48 timene før 
innlasting, og om nødvendig skal alle kontrolldyr på driftsenheten være undersøkt av offentlig veterinær,

iv) være sendt direkte til et utpekt slakteri for umiddelbar slakting,

b) når det gjelder kjøtt fra ikke-vaksinert fjørfe som sendes til slakting, skal fjørfeet overvåkes i samsvar med 
diagnosehåndboken.

7. Vedkommende myndighet kan tillate forflytning av skrotter eller egg til disponering fra driftsenhetene.

8. Ingen flere restriksjoner får anvendelse på forflytning av egg som er pakket, og kjøtt fra fjørfe som er slaktet i 
samsvar med dette vedlegg.

9. Forflytning av fjørfe (herunder daggamle kyllinger) eller andre fugler i fangenskap fra medlemsstatens 
territorium er forbudt fra nødvaksinasjonskampanjen starter til beredskapsplanen godkjennes i samsvar med 
artikkel 54, og med forbehold for eventuelle ytterligere fellesskapstiltak, med mindre vedkommende myndighet i 
mottakermedlemsstaten gir sin tillatelse.

____________
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VEDLEGG X

(som nevnt i artikkel 62 nr. 1)

Kriterier for beredskapsplaner

Beredskapsplaner skal minst oppfylle følgende kriterier:

1. Det skal opprettes en kriseenhet på nasjonalt plan som skal samordne alle bekjempelsestiltakene i medlemsstaten.

2. Det skal utarbeides en liste over lokale sentre for sykdomsbekjempelse som har tilstrekkelig med utstyr for å 
samordne bekjempelsestiltakene mot sykdom på lokalt plan.

3. Det skal framlegges detaljerte opplysninger om det personalet som er involvert i bekjempelsestiltakene, deres 
kompetanse, ansvarsområder og instrukser med hensyn til behovet for å beskytte seg selv, samt opplysninger om 
den mulige faren som aviær influensa utgjør for menneskers helse.

4. Alle lokale sentre for sykdomsbekjempelse skal raskt kunne kontakte personer og organisasjoner som er direkte 
eller indirekte involvert i et utbrudd.

5. Utstyr og materiale skal stilles til rådighet slik at sykdommen kan bekjempes effektivt.

6. Det skal foreligge detaljerte instrukser om hvilke tiltak som skal treffes, herunder om disponering av skrotter, ved 
mistanke om eller bekreftelse av infeksjon eller kontaminering.

7.  Det skal utarbeides opplæringsprogrammer for å opprettholde og utvikle praktisk og administrativ kompetanse.

8.  Diagnoselaboratoriene skal ha ressurser til kontroller post mortem og nødvendig kapasitet for å utføre serologiske 
og histologiske undersøkelser osv., og skal opprettholde kompetansen for å kunne stille raske diagnoser. 
Det skal tilrettelegges for hurtig forsendelse av prøver. Beredskapsplanen skal også beskrive laboratoriets 
undersøkelseskapasitet og hvilke ressurser som finnes for å håndtere et sykdomsutbrudd.

9.  Det skal utarbeides en vaksinasjonsplan som dekker en rekke framtidige sykdomsbilder, med henvisninger om 
hvilke bestander av fjørfe eller andre fugler i fangenskap som vil kunne bli vaksinert, samt et anslag over den 
vaksinemengden som kreves og hva som er tilgjengelig.

10.  Det skal utarbeides bestemmelser om tilgangen til opplysninger om registrering av kommersielle driftsenheter for 
fjørfe i den berørte medlemsstaten, med forbehold for andre relevante bestemmelser i Fellesskapets regelverk på 
dette området.

11.  Det skal utarbeides bestemmelser om anerkjennelse av offisielt registrerte sjeldne arter av fjørfe eller andre fugler 
i fangenskap.

12.  Det skal utarbeides bestemmelser for å identifisere områder med høy fjørfetetthet.

13.  Det skal utarbeides bestemmelser som sikrer nødvendig rettslig myndighet til å gjennomføre beredskapsplanene.

____________



23.12.2009 Nr. 69/49EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG XI

Sammenligningstabell

Dette direktiv Direktiv 92/40/EØF

Artikkel 1 nr. 1 bokstav a) og c) —

Artikkel 1 nr. 1 bokstav b) Artikkel 1 første ledd

Artikkel 1 nr. 2 —

Artikkel 2 nr. 1 Vedlegg III

Artikkel 2 nr. 2 Vedlegg III tredje ledd

Artikkel 2 nr. 3

Artikkel 2 nr. 4-15, 17, 20, 21 og 22-32 —

Artikkel 2 nr. 16 Artikkel 2 bokstav b)

Artikkel 2 nr. 18 Artikkel 2 bokstav d)

Artikkel 2 nr. 19 Artikkel 2 bokstav e)

Artikkel 3 —

Artikkel 4 —

Artikkel 5 nr. 1 Artikkel 3

Artikkel 5 nr. 2 —

Artikkel 5 nr. 3 —

Artikkel 6 nr. 1 Artikkel 4 nr. 2 bokstav g)

Artikkel 6 nr. 2 Artikkel 7 nr. 1

Artikkel 6 nr. 3 og 4 —

Artikkel 7 nr. 1 Artikkel 4 nr. 1

Artikkel 7 nr. 2 bokstav a) og b) Artikkel 4 nr. 2 bokstav a)

Artikkel 7 nr. 2 bokstav c) Artikkel 4 nr. 2 bokstav b)

Artikkel 7 nr. 2 bokstav d) Artikkel 4 nr. 2 bokstav c)

Artikkel 7 nr. 2 bokstav e) og g) Artikkel 4 nr. 2 bokstav d)

Artikkel 7 nr. 2 bokstav f) Artikkel 4 nr. 2 bokstav e)

Artikkel 7 nr. 2 bokstav h) Artikkel 4 nr. 2 bokstav f)

Artikkel 7 nr. 3 Artikkel 4 nr. 2 bokstav g)

Artikkel 7 nr. 4 —

Artikkel 8 —

Artikkel 9 Artikkel 4 nr. 5

Artikkel 10 —

Artikkel 11 nr. 1 Artikkel 5 nr. 1, innledende ordlyd

Artikkel 11 nr. 2 første ledd Artikkel 5 nr. 1 bokstav a)

Artikkel 11 nr. 2 annet og tredje ledd —
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Dette direktiv Direktiv 92/40/EØF

Artikkel 11 nr. 3 Artikkel 5 nr. 1 bokstav a)

Artikkel 11 nr. 4 Artikkel 5 nr. 1 bokstav d)

Artikkel 11 nr. 5 Artikkel 5 nr. 1 bokstav c) og d)

Artikkel 11 nr. 6 og 7 Artikkel 5 nr. 1 bokstav b)

Artikkel 11 nr. 8 Artikkel 5 nr. 1 bokstav e)

Artikkel 11 nr. 9 —

Artikkel 11 nr. 10 Vedlegg III kapittel 3 nr. 3

Artikkel 12 —

Artikkel 13 —

Artikkel 14 Artikkel 6

Artikkel 15 Artikkel 8

Artikkel 16 nr. 1 Artikkel 9 nr. 1

Artikkel 16 nr. 2, 3 og 4 —

Artikkel 16 nr. 5 Artikkel 9 nr. 6

Artikkel 17 nr. 1 Artikkel 10

Artikkel 17 nr. 2 Artikkel 13

Artikkel 17 nr. 3 og 4 —

Artikkel 18 bokstav a) Artikkel 9 nr. 2 bokstav a)

Artikkel 18 bokstav b) Artikkel 9 nr. 2 bokstav b)

Artikkel 18 bokstav c) —

Artikkel 19 bokstav a) Artikkel 9 nr. 2 bokstav c)

Artikkel 19 bokstav b), c) og d) —

Artikkel 19 bokstav e) første punktum Artikkel 9 nr. 2 bokstav f), innledende ordlyd

Artikkel 19 bokstav e) annet punktum og bokstav f), g) 
og h)

—

Artikkel 20 Artikkel 9 nr. 2 bokstav g)

Artikkel 21 Artikkel 9 nr. 2 bokstav h)

Artikkel 22 nr. 1 og 3 Artikkel 9 nr. 2 bokstav e)

Artikkel 22 nr. 2 —

Artikkel 23 nr. 1 Artikkel 9 nr. 2 bokstav f) i)

Artikkel 23 nr. 2 —

Artikkel 24 nr. 1 Artikkel 9 nr. 2 bokstav f) ii)

Artikkel 24 nr. 2 —

Artikkel 25 —

Artikkel 26 nr. 1 Artikkel 9 nr. 2 bokstav f) iii)

Artikkel 26 nr. 2 —

Artikkel 27 Artikkel 9 nr. 2 bokstav e)
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Dette direktiv Direktiv 92/40/EØF

Artikkel 28 —

Artikkel 29 Artikkel 9 nr. 3

Artikkel 30 bokstav a) Artikkel 9 nr. 4 bokstav a)

Artikkel 30 bokstav b) og c) Artikkel 9 nr. 4 bokstav b), c) og d)

Artikkel 30 bokstav d), e), g) og j) —

Artikkel 30 bokstav f) Artikkel 9 nr. 4 bokstav b)

Artikkel 30 bokstav h) Artikkel 9 nr. 4 bokstav e)

Artikkel 30 bokstav i) Artikkel 9 nr. 4 bokstav f)

Artikkel 31 Artikkel 9 nr. 5

Artikkel 32 —

Artikkel 33 —

Artikkel 34 —

Artikkel 35 —

Artikkel 36 —

Artikkel 37 —

Artikkel 38 —

Artikkel 39 —

Artikkel 40 —

Artikkel 41 —

Artikkel 42 —

Artikkel 43 —

Artikkel 44 —

Artikkel 45 —

Artikkel 46 —

Artikkel 47 —

Artikkel 48 Artikkel 11

Artikkel 49 Artikkel 5 nr. 1 bokstav f)

Artikkel 50 —

Artikkel 51 nr. 1 Vedlegg V

Artikkel 51 nr. 2 og 3 Artikkel 14

Artikkel 51 nr. 4 —

Artikkel 52 —

Artikkel 53 nr. 1 Artikkel 16, innledende ordlyd

Artikkel 53 nr. 2 Artikkel 16 første ledd

Artikkel 53 nr. 3 Artikkel 16 bokstav b)

Artikkel 54 Artikkel 16 bokstav b)
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Dette direktiv Direktiv 92/40/EØF

Artikkel 55 Artikkel 16 bokstav a) annet ledd

Artikkel 56 —

Artikkel 57 —

Artikkel 58 —

Artikkel 59 —

Artikkel 60 Artikkel 18

Artikkel 61 —

Artikkel 62 Artikkel 17

Artikkel 63 nr. 1 og 3 —

Artikkel 63 nr. 2 Artikkel 20

Artikkel 64 Artikkel 21

Artikkel 65 —

Artikkel 66 —

Artikkel 67 Artikkel 22

Artikkel 68 —

Artikkel 69 Artikkel 23

Vedlegg I nr. 1 Vedlegg III

Vedlegg I nr. 2 Vedlegg III tredje ledd

Vedlegg I nr. 3 —

Vedlegg II —

Vedlegg III Vedlegg I

Vedlegg IV —

Vedlegg V —

Vedlegg VI Vedlegg II

Vedlegg VII Vedlegg V

Vedlegg VIII —

Vedlegg IX —

Vedlegg X Vedlegg VI

Vedlegg XI —


