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KOMMISJONEN	 FOR	 DE	 EUROPEISKE	 FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	henvisning	til	rådsdirektiv	64/432/EØF	av	26.	juni	1964	
om	dyrehelseproblemer	ved	handel	med	storfe	og	svin	innenfor	
Fellesskapet(1),	særlig	artikkel	9	nr.	2	og	artikkel	10	nr.	2,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 I	 artikkel	 9	 i	 direktiv	 64/432/EØF	 er	 det	 fastsatt	 at	 en	
medlemsstat	 som	 har	 et	 obligatorisk	 nasjonalt	 program	
for	 bekjempelse	 av	 en	 av	 de	 smittsomme	 sykdommene	
oppført	i	vedlegg	E	(II)	til	nevnte	direktiv,	kan	framlegge	
sitt	 program	 for	Kommisjonen	 for	 godkjenning.	Nevnte	
artikkel	inneholder	også	nærmere	regler	for	fastsettelsen	
av	 de	 tilleggsgarantiene	 som	 kan	 kreves	 ved	 handel	
innenfor	Fellesskapet.

2)	 Dessuten	 er	 det	 i	 artikkel	 10	 i	 direktiv	 64/432/EØF	
fastsatt	 at	 en	 medlemsstat	 som	 mener	 at	 hele	 eller	
deler	av	dens	 territorium	er	 fritt	 for	en	av	sykdommene	
oppført	i	vedlegg	E	(II)	til	direktivet,	skal	framlegge	for	
Kommisjonen	 behørig	 bevis	 for	 dette.	 Nevnte	 artikkel	
inneholder	 også	 nærmere	 regler	 for	 fastsettelsen	 av	 de	
tilleggsgarantiene	 som	 kan	 kreves	 ved	 handel	 innenfor	
Fellesskapet.

3)	 Ved	kommisjonsvedtak	2004/558/EF	av	15.	juli	2004	om	
gjennomføring	av	 rådsdirektiv	64/432/EØF	med	hensyn	
til	 tilleggsgarantier	 for	 infeksiøs	 bovin	 rhinotrakeitt	
hos	 storfe	 beregnet	 på	 handel	 innenfor	 Fellesskapet	
og	 godkjenning	 av	 utryddelsesprogrammene	 som	
visse	 medlemsstater	 har	 lagt	 fram(2)	 godkjennes	 de	
programmene	for	bekjempelse	og	utryddelse	av	infeksjon	
med	 bovint	 herpesvirus	 type	 1	 (heretter	 kalt	 «BHV1»)	
som	medlemsstatene	oppført	i	vedlegg	I	til	nevnte	vedtak	
har	framlagt	for	regionene	oppført	 i	samme	vedlegg,	og	
som	omfattes	av	tilleggsgarantier	med	hensyn	til	BHV1	i	
samsvar	med	artikkel	9	i	direktiv	64/432/EØF.

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	219	av	24.8.2007,	s.	37,	er	
omhandlet	 i	EØS-komiteens	 beslutning	nr.	 40/2008	 av	25.	 april	 2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	I	(Veterinære	og	plantesanitære	forhold),	
se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	nr.	52,	21.8.2008,	s.	1.

(1)	 EFT	121	av	29.7.1964,	s.	1977.	Direktivet	sist	endret	ved	direktiv	2006/104/
EF	(EUT	L	363	av	20.12.2006,	s.	352).

(2)	 EUT	L	249	av	23.7.2004,	s.	20.

4)	 Vedlegg	 II	 til	 vedtak	 2004/558/EF	 inneholder	 dessuten	
en	 liste	 over	 de	 regionene	 i	medlemsstatene	 som	 anses	
som	 frie	 for	 BHV1-infeksjon,	 og	 som	 omfattes	 av	
tilleggsgarantier	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 10	 i	 direktiv	
64/432/EØF.	 I	 vedlegg	 III	 til	 vedtak	 2004/558/EF	
defineres	BHV1-frie	driftsenheter.

5)	 For	 øyeblikket	 er	 alle	 regioner	 i	 Tyskland	 oppført	 i	
vedlegg	 I	 til	 vedtak	 2004/558/EF.	 Tyskland	 har	 nå	
framlagt	 dokumentasjon	 til	 støtte	 for	 sin	 søknad	 om	 å	
erklære	en	del	av	sitt	territorium	fri	for	BHV1-infeksjon,	
og	har	fastsatt	regler	for	innenlands	forflytning	av	storfe	
innenfor	og	til	denne	delen	av	sitt	territorium.	I	samsvar	
med	 dette	 har	 Tyskland	 anmodet	 om	 anvendelse	 av	
tilleggsgarantier	i	henhold	til	artikkel	10	i	direktiv	64/432/
EØF	 for	 de	 administrative	 enhetene	 Regierungsbezirke	
Oberpfalz	og	Oberfranken	i	delstaten	Bayern.

6)	 Vurderingen	 av	 søknaden	 fra	Tyskland	 har	 vist	 at	 disse	
to	 BHV1-frie	 administrative	 enhetene	 i	 Tyskland	 bør	
oppføres	 i	 vedlegg	 II	 til	 vedtak	 2004/558/EF,	 og	 at	
tilleggsgarantiene	 fastsatt	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 10	 i	
direktiv	64/432/EØF	bør	gjelde	også	for	dem.	Vedlegg	I	
og	II	til	vedtak	2004/558/EF	bør	derfor	endres.

7)	 Italia	har	framlagt	programmer	for	utryddelse	av	BHV1-
infeksjon	i	den	autonome	regionen	Friuli	Venezia	Giulia	
og	den	autonome	provinsen	Trento.	Disse	programmene	
oppfyller	 kriteriene	 fastsatt	 i	 artikkel	 9	 nr.	 1	 i	 direktiv	
64/432/EØF.	 Programmene	 inneholder	 også	 regler	 for	
innenlands	 forflytning	 av	 storfe	 innenfor	 og	 til	 disse	
regionene	 som	 tilsvarer	 de	 reglene	 som	 tidligere	 er	
gjennomført	i	provinsen	Bolzano	i	Italia,	og	som	førte	til	
at	sykdommen	ble	utryddet	der.

8)	 De	 programmene	 som	 Italia	 har	 framlagt	 for	 disse	 to	
regionene,	 og	 de	 tilleggsgarantiene	 som	 er	 framlagt	
i	 samsvar	 med	 artikkel	 9	 i	 direktiv	 64/432/EØF,	 bør	
godkjennes.	Vedlegg	I	til	vedtak	2004/558/EF	bør	derfor	
endres.

KOMMISJONSVEDTAK

av	21.	august	2007

om	 endring	 av	 vedtak	 2004/558/EF	 om	gjennomføring	 av	 rådsdirektiv	 64/432/EØF	med	hensyn	
til	 tilleggsgarantier	 for	 infeksiøs	 bovin	 rhinotrakeitt	 hos	 storfe	 beregnet	 på	 handel	 innenfor	
Fellesskapet	og	godkjenning	av	utryddelsesprogrammene	som	visse	medlemsstater	har	lagt	fram(*)

[meddelt under nummer K(2007) 3905]

(2007/584/EF)

2013/EØS/38/04
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9)	 Den	 europeiske	 myndighet	 for	 næringsmiddeltrygghet	
har	avgitt	uttalelse	om	definisjonen	av	et	BHV1-fritt	dyr	
og	 en	 BHV1-fri	 driftsenhet	 og	 om	 framgangsmåtene	
for	å	kontrollere	og	opprettholde	denne	 statusen(1).	Det	
bør	 tas	 hensyn	 til	 visse	 anbefalinger	 i	 denne	uttalelsen.	
Vedlegg	III	til	vedtak	2004/558/EF	bør	derfor	endres.

10)	 Av	 hensyn	 til	 klarheten	 i	 Fellesskapets	 regelverk	 bør	
vedlegg	I,	II	og	III	til	vedtak	2004/558/EF	erstattes	med	
teksten	i	vedlegget	til	dette	vedtak.

11)	 Tiltakene	fastsatt	i	dette	vedtak	er	i	samsvar	med	uttalelse	
fra	 Den	 faste	 komité	 for	 næringsmiddelkjeden	 og	
dyrehelsen	—

(1)	 http://www.efsa.europa.eu/en/science/ahaw/ahaw_opinions/1348.html

GJORT	DETTE	VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegg	I,	II	og	III	til	vedtak	2004/558/EF	erstattes	med	teksten	
i	vedlegget	til	dette	vedtak.

Artikkel 2

Dette	vedtak	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Brussel,	21.	august	2007.

 For Kommisjonen

	 Markos	KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

«VEDLEGG I

Medlemsstat Regioner	i	medlemsstatene	der	det	gjelder	tilleggsgarantier	med	hensyn	til	infeksiøs	bovin	
rhinotrakeitt	i	samsvar	med	artikkel	9	i	direktiv	64/432/EØF

Tyskland Alle	regioner	unntatt	Regierungsbezirke	Oberpfalz	og	Oberfranken	i	delstaten	Bayern

Italia Den	autonome	regionen	Friuli	Venezia	Giulia
Den	autonome	provinsen	Trento

VEDLEGG II

Medlemsstat Regioner	i	medlemsstatene	der	det	gjelder	tilleggsgarantier	med	hensyn	til	infeksiøs	bovin	
rhinotrakeitt	i	samsvar	med	artikkel	10	i	direktiv	64/432/EØF

Danmark Alle	regioner

Tyskland Regierungsbezirke	Oberpfalz	og	Oberfranken	i	delstaten	Bayern

Italia Provinsen	Bolzano

Østerrike Alle	regioner

Finland Alle	regioner

Sverige Alle	regioner

VEDLEGG III

BHV1-fri	driftsenhet

1.		 En	driftsenhet	med	storfe	skal	anses	som	fri	for	BHV1-infeksjon	dersom	den	oppfyller	vilkårene	fastsatt	i	dette	
vedlegg.

1.1.		 Det	er	ikke	registrert	mistanke	om	BHV1-infeksjon	i	driftsenheten	i	løpet	av	de	foregående	seks	måneder,	og	alle	
dyr	av	storfe	i	driftsenheten	er	frie	for	kliniske	symptomer	på	BHV1-infeksjon.

Driftsenheten	og	eventuelle	 ikke-tilgrensende	beiteområder	eller	 lokaler	som,	uavhengig	av	eierskap,	sammen	
med	driftsenheten	utgjør	en	epidemiologisk	enhet,	må	være	effektivt	atskilt	fra	beiteområder	eller	lokaler	med	
lavere	BHV1-status,	med	naturlige	eller	fysiske	barrierer	som	effektivt	hindrer	direkte	kontakt	mellom	dyr	med	
forskjellig	helsestatus.

1.2.		 Bare	storfe	fra	driftsenheter	i	medlemsstater	eller	regioner	i	medlemsstater	som	er	oppført	i	vedlegg	II,	eller	fra	
BHV1-frie	driftsenheter,	er	tatt	inn	i	driftsenheten,	og	ingen	dyr	av	storfe	i	driftsenheten	har	vært	i	kontakt	med	
andre	dyr	av	storfe	enn	slike	som	kommer	fra	driftsenheter	i	medlemsstater	eller	regioner	i	medlemsstater	som	er	
oppført	i	vedlegg	II,	eller	fra	BHV1-frie	driftsenheter.

1.3.		 Hunndyr	av	storfe	insemineres	bare	med	storfesæd	som	er	produsert	i	samsvar	med	direktiv	88/407/EØF,	eller	er	
blitt	bedekket	av	avlsokser	som	kommer	fra	driftsenheter	i	medlemsstater	eller	regioner	i	medlemsstater	som	er	
oppført	i	vedlegg	II	til	dette	vedtak,	eller	fra	BHV1-frie	driftsenheter.
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1.4.		 Minst	én	av	følgende	kontrollordninger	anvendes	i	driftsenheten:

1.4.1.	En	 serologisk	prøve	 for	påvisning	av	antistoffer	mot	BHV1	utført	med	negativt	 resultat	 i	 hvert	 enkelt	 tilfelle	
på	minst	to	blodprøver	tatt	med	fem	til	sju	måneders	mellomrom	fra	alle	hunndyr	av	storfe	som	er	eldre	enn	ni	
måneder,	og	fra	alle	hanndyr	av	storfe	som	er	eldre	enn	ni	måneder	og	brukes	til	eller	er	beregnet	på	avl.

1.4.2.	En	serologisk	prøve	for	påvisning	av	antistoffer	mot	BHV1	utført	med	negativt	resultat	i	hvert	enkelt	tilfelle	på	
minst

–	 to	melkeprøver	tatt	med	fem	til	sju	måneders	mellomrom	fra	alle	hunndyr	av	storfe	i	laktasjon,	enten	enkeltvis	
eller	i	en	samleprøve	fra	høyst	fem	dyr,	og

–	 to	blodprøver	tatt	med	fem	til	sju	måneders	mellomrom	fra	alle	hunndyr	av	storfe	som	er	eldre	enn	ni	måneder	
og	ikke	er	i	laktasjon,	og	fra	alle	hanndyr	av	storfe	som	er	eldre	enn	ni	måneder	og	brukes	til	eller	er	beregnet	
på	avl.

1.4.3.	I	driftsenheter	for	melkeproduksjon	der	minst	30	%	av	storfeet	er	hunndyr	i	laktasjon,	en	serologisk	prøve	for	
påvisning	av	antistoffer	mot	BHV1	utført	med	negativt	resultat	i	hvert	enkelt	tilfelle	på	minst

–	 tre	melkeprøver	tatt	med	minst	tre	måneders	mellomrom	fra	en	samleprøve	av	melk	fra	høyst	50	hunndyr	av	
storfe	i	laktasjon,	avhengig	av	spesifikasjonen	for	den	anvendte	prøven,	og

–	 én	blodprøve	fra	alle	hunndyr	av	storfe	som	er	eldre	enn	ni	måneder	og	ikke	er	i	laktasjon,	og	fra	alle	hanndyr	
av	storfe	som	er	eldre	enn	ni	måneder	og	brukes	til	eller	er	beregnet	på	avl.

1.4.4.	Alle	dyr	av	storfe	i	driftsenheten	kommer	fra	driftsenheter	i	medlemsstater	eller	regioner	i	medlemsstater	som	er	
oppført	i	vedlegg	II,	eller	fra	BHV1-frie	driftsenheter.

2.		 En	driftsenhet	med	storfe	beholder	sin	status	som	BHV1-fri	dersom

2.1.		 vilkårene	i	nr.	1.1–1.4	fortsatt	er	oppfylt,	og

2.2.		 minst	én	av	følgende	kontrollordninger	anvendes	i	driftsenheten	innenfor	et	tidsrom	på	tolv	måneder:

2.2.1.	En	serologisk	prøve	for	påvisning	av	antistoffer	mot	BHV1	utført	med	negativt	resultat	i	hvert	enkelt	tilfelle	på	
minst	én	blodprøve	fra	alle	dyr	av	storfe	som	er	eldre	enn	24	måneder.

2.2.2.	En	serologisk	prøve	for	påvisning	av	antistoffer	mot	BHV1	utført	med	negativt	resultat	i	hvert	enkelt	tilfelle	på	
minst

–	 én	melkeprøve	fra	alle	hunndyr	av	storfe	i	laktasjon,	enten	enkeltvis	eller	fra	en	samleprøve	av	melk	fra	høyst	
fem	dyr,	og

–	 én	blodprøve	fra	alle	hunndyr	av	storfe	som	er	eldre	enn	24	måneder	og	ikke	er	i	laktasjon,	og	fra	alle	hanndyr	
av	storfe	som	er	eldre	enn	24	måneder.

2.2.3.	I	driftsenheter	for	melkeproduksjon	der	minst	30	%	av	storfeet	er	hunndyr	i	laktasjon,	en	serologisk	prøve	for	
påvisning	av	antistoffer	mot	BHV1	utført	med	negativt	resultat	i	hvert	enkelt	tilfelle	på	minst

–	 to	melkeprøver	tatt	med	tre	til	tolv	måneders	mellomrom	fra	en	samleprøve	av	melk	fra	høyst	50	hunndyr	av	
storfe	i	laktasjon,	avhengig	av	spesifikasjonen	for	den	anvendte	prøven,	og

–	 én	blodprøve	fra	alle	hunndyr	av	storfe	som	er	eldre	enn	24	måneder	og	ikke	er	i	laktasjon,	og	fra	alle	hanndyr	
av	storfe	som	er	eldre	enn	24	måneder.
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3.		 En	driftsenhet	med	storfe	mister	sin	status	som	BHV1-fri	dersom	et	dyr	i	forbindelse	med	prøvene	nevnt	i	nr.	
2.2.1–2.2.3	reagerer	positivt	på	en	prøve	for	påvisning	av	antistoffer	mot	BHV1.

4.	 En	driftsenhet	som	har	mistet	sin	status	som	BHV1-fri	i	samsvar	med	nr.	3,	kan	få	statusen	tilbake	først	etter	at	det	
tidligst	30	dager	etter	at	de	seropositive	dyrene	er	fjernet,	er	utført	en	serologisk	prøve	for	påvisning	av	antistoffer	
mot	BHV1,	med	negativt	resultat	i	hvert	enkelt	tilfelle,	på	minst

–	 to	melkeprøver	tatt	med	minst	to	måneders	mellomrom	fra	alle	hunndyr	av	storfe	i	laktasjon,	enten	enkeltvis	
eller	fra	en	samleprøve	av	melk	fra	høyst	fem	dyr,	og

–	 to	blodprøver	tatt	med	minst	tre	måneders	mellomrom	fra	alle	hunndyr	av	storfe	som	ikke	er	i	laktasjon,	og	
fra	alle	hanndyr	av	storfe.

Merk:

a)	 Når	det	i	dette	vedlegg	vises	til	en	serologisk	prøve	for	påvisning	av	antistoffer	mot	BHV1,	gjelder	prinsippene	fastsatt	i	artikkel	2	
nr.	1	bokstav	c)	om	de	undersøkte	dyrenes	vaksinasjonsstatus.

b)	 Størrelsen	på	samleprøvene	av	melk	nevnt	i	dette	vedlegg	kan	justeres	på	grunnlag	av	dokumentasjon	som	viser	at	prøven	under	alle	
omstendigheter	i	det	daglige	laboratoriearbeidet	er	tilstrekkelig	følsom	til	å	påvise	en	enkelt	svak	positiv	reaksjon	i	en	samleprøve	
med	den	justerte	størrelsen.

____________


