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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

under henvisning til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 
om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor 
Fellesskapet(1

ut fra følgende betraktninger:

1) Kommisjonsvedtak 2001/618/EF av 23. juli 2001 om 
tilleggsgarantier med hensyn til pseudorabies ved 

oppheving av vedtak 93/24/EØF og 93/244/EØF(2) er blitt 
betydelig endret en rekke ganger(3). Av klarhetshensyn 

organisasjonen som gjennom avtalen om helse- og 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 55/2009 av 29. mai 2009 om 

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
(1

(2

(3

ansvarlig for å fastsette internasjonale dyrehelseregler for 
handel med dyr og animalske produkter. Disse reglene er 
offentliggjort i det internasjonale dyrehelseregelverket.

3) Kapittelet om pseudorabies i det internasjonale 
dyrehelseregelverket er blitt betydelig endret.

4) De tilleggsgarantiene med hensyn til pseudorabies som 

å sikre at de er forenlige med de internasjonale reglene 

Fellesskapet.

5) Det må fastsettes kriterier for hvilke opplysninger 

artikkel 8 i direktiv 64/432/EØF.

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

Artikkel 1

Det er tillatt å sende avlssvin eller produksjonssvin til de 
medlemsstater eller regioner oppført i vedlegg I som er fri for 

KOMMISJONSVEDTAK

av 21. februar 2008

om tilleggsgarantier med hensyn til pseudorabies ved handel med svin innenfor Fellesskapet og om 
kriterier for hvilke opplysninger som skal gis om denne sykdommen(*)

[meddelt under nummer K(2008) 669]

(2008/185/EF)

2014/EØS/56/03
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1. Pseudorabies skal være meldepliktig i opprinnelses-
medlemsstaten.

2. Det skal i opprinnelsesmedlemsstaten eller -regionen være 
iverksatt et program for bekjempelse og utryddelse av 
pseudorabies som oppfyller kriteriene fastsatt i artikkel 9 

myndighet. Dette programmet skal omfatte hensiktsmessige 

sykdommen spres mellom driftsenheter med forskjellig 
status.

a) skal det i de siste tolv månedene ikke ha vært påvist 

b) skal det i de siste tolv månedene ikke ha vært påvist 

pseudorabies på driftsenheter som ligger innenfor 
en radius på 5 km fra svinenes opprinnelsesenhet; 
denne bestemmelsen gjelder imidlertid ikke dersom 
det på de sistnevnte driftsenhetene regelmessig er 
blitt gjennomført tiltak for å overvåke og utrydde 
sykdommen under tilsyn av vedkommende myndighet 
og i samsvar med utryddelsesprogrammet nevnt i 

at sykdommen har spredd seg til den aktuelle 

mellomrom ha gjennomgått en serologisk undersøkelse 

antistoffer eller helvirus av pseudorabies. Denne 
undersøkelsen må ha vist fravær av pseudorabies og 

e) skal det i de siste tolv månedene ikke ha blitt innført 
svin fra driftsenheter med lavere dyrehelsestatus 

undersøkt for pseudorabies med negativt resultat.

isolert i et anlegg som er godkjent av vedkommende 

vært på opprinnelsesenheten i minst

d) skal med minst 30 dagers mellomrom med negativt 
resultat ha gjennomgått minst to serologiske prøver for 

pseudorabies. Når det gjelder svin som er yngre enn 

imidlertid også benyttes. Prøvetakingen for den siste 
prøven skal foretas innen 15 dager før forsendelse. 

være tilstrekkelig til å påvise

i) 2 % seroprevalens med 95 % sikkerhet på 

isolasjonsenheten for avlssvin.

Den første av de to prøvene er imidlertid ikke 
nødvendig dersom

i) det innenfor rammen av programmet nevnt i nr. 
2 er gjennomført en serologisk undersøkelse på 
opprinnelsesenheten mellom 45 og 170 dager før 
forsendelse som har vist fravær av antistoffer mot 
pseudorabies og vist at vaksinerte svin var fri for 

Artikkel 2

Det er tillatt å sende slaktesvin til medlemsstater eller regioner 

på følgende vilkår:

1. Pseudorabies skal være meldepliktig i opprinnelses-
medlemsstaten.

2. Det skal i opprinnelsesmedlemsstaten eller -regionen være 
iverksatt et program for bekjempelse og utryddelse av 
pseudorabies som oppfyller kriteriene fastsatt i artikkel 1 
nr. 2.
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3. Alle svin skal transporteres direkte til bestemmelses-
slakteriet og enten

a) komme fra en driftsenhet som oppfyller vilkårene 

b) være vaksinert mot pseudorabies minst 15 dager før 
forsendelse og komme fra en opprinnelsesenhet der

i) det innenfor rammen av programmet nevnt i nr. 2 
i de siste tolv måneder regelmessig er gjennomført 
tiltak for å overvåke og utrydde pseudorabies under 

der det ikke er påvist noen kliniske eller patologiske 
tegn på denne sykdommen på tidspunktet for 

eller

i) det innenfor rammen av programmet nevnt i nr. 2 
i de siste tolv måneder regelmessig er gjennomført 
tiltak for å overvåke og utrydde pseudorabies under 

ii) vedkommende myndighet har forbudt vaksinasjon 

fordi driftsenheten er i ferd med å oppnå høyeste 
status med hensyn til pseudorabies i samsvar med 

iii) de er blitt holdt i minst 90 dager før forsendelse.

Artikkel 3

Avlssvin beregnet på medlemsstatene eller regionene oppført i 
vedlegg II der det er iverksatt godkjente utryddelsesprogrammer 

1. komme fra medlemsstater eller regioner oppført i vedlegg 

2. komme fra

eller

3. oppfylle følgende vilkår:

a) pseudorabies skal være meldepliktig i opprinnelses-

b) det skal i opprinnelsesmedlemsstaten eller -regionen 
være iverksatt et program for bekjempelse og 
utryddelse av pseudorabies som oppfyller kriteriene 

vært holdt isolert i et anlegg som er godkjent av 

e) svinene skal med negativt resultat ha gjennomgått 
en serologisk prøve for å påvise gE-antistoffer. 
Prøvetakingen for den siste prøven skal foretas innen 

skal være tilstrekkelig til å påvise 2 % seroprevalens 

f) svinene skal ha vært holdt på opprinnelsesenheten eller 

skal ha vært på opprinnelsesenheten i minst 90 dager.

Artikkel 4

Produksjonssvin beregnet på medlemsstater eller regioner 
oppført i vedlegg II der det er iverksatt godkjente 

1. komme fra medlemsstater eller regioner oppført i vedlegg 
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2. komme fra

eller

3. oppfylle følgende vilkår:

a) pseudorabies skal være meldepliktig i opprinnelses-

b) det skal i opprinnelsesmedlemsstaten eller -regionen 
være iverksatt et program for bekjempelse og 
utryddelse av pseudorabies som oppfyller kriteriene 

d) det skal mellom 45 og 170 dager før forsendelse 
være gjennomført en serologisk undersøkelse for 
pseudorabies på opprinnelsesenheten som har påvist 
fravær av sykdommen og at vaksinerte svin var fri for 

e) svinene skal enten ha vært holdt på opprinnelsesenheten 
siden fødselen eller ha vært holdt på en slik driftsenhet 
i minst 30 dager etter at de er innført fra en driftsenhet 
med samme status der det har vært gjennomført en 
serologisk undersøkelse tilsvarende den som er nevnt 
i bokstav d) ovenfor.

Artikkel 5

De serologiske prøvene som er gjennomført for å overvåke 

skal oppfylle standardene fastsatt i vedlegg III.

Artikkel 6

Med forbehold for artikkel 10 nr. 3 i direktiv 64/432/

herunder nærmere opplysninger om de overvåkings- og 
utryddelsesprogrammene som er iverksatt i medlemsstatene 
oppført i vedlegg II og i andre medlemsstater eller regioner 

medlemsstat minst én gang i året i samsvar med de ensartede 

Artikkel 7

1. Med forbehold for bestemmelsene i Fellesskapets 

a) den status de aktuelle svinenes opprinnelsesenhet og 
opprinnelsesmedlemsstat eller -region har når det gjelder 

b) dersom svinene ikke stammer fra en medlemsstat eller en 

svinenes mottakerenhet og mottakermedlemsstat eller 

vedtak.

2. For svin som er beregnet på medlemsstater eller regioner 

nevnt i nr. 1 utfylles som følger:

b) i annet strekpunkt skal det vises til dette vedtak. I samme 
linje skal nummeret på den artikkelen i dette vedtak som 

Artikkel 8

Medlemsstatene skal sørge for at svin som skal sendes til 

kommer i kontakt med svin med en annen eller ukjent status 

Artikkel 9

Henvisninger til det opphevede vedtaket skal forstås 
som henvisninger til dette vedtak og leses som angitt i 

Artikkel 10

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President
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VEDLEGG I

Medlemsstater eller regioner i medlemsstater som er fri for pseudorabies, og som ikke tillater vaksinasjon

ISO-kode Medlemsstat Regioner

CZ Tsjekkia Alle regioner

DK Danmark Alle regioner

DE Tyskland Alle regioner

FR Frankrike

Kypros Hele territoriet

LU Alle regioner

AT Østerrike Hele territoriet

SK Slovakia Alle regioner

FI Finland Alle regioner

SE Sverige Alle regioner

UK Det forente kongerike
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VEDLEGG II

Medlemsstater eller regioner i medlemsstater der det er iverksatt godkjente programmer for bekjempelse av 
pseudorabies

ISO-kode Medlemsstat Regioner

BE Belgia Hele territoriet

ES Spania

Territoriet til provinsen Las Palmas på Kanariøyene

FR Frankrike
Morbihan og Nord

IT Italia Provinsen Bolzano

NL Nederland Hele territoriet
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VEDLEGG III

Standarder for serologiske prøver for pseudorabies — protokoll for enzymmerket antistoffprøve (ELISA) for 
påvisning av antistoffer mot pseudorabiesvirus (helvirus), glykoprotein B (ADV-gB), glykoprotein D (ADV-gD) 

eller glykoprotein E (ADV-gE)

a) Prøven må være tilstrekkelig følsom til å gi positivt utslag på følgende av Fellesskapets referansesera:

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

d) Instituttene oppført nedenfor skal dessuten ha ansvaret for å kontrollere ELISA-metodens kvalitet i hver enkelt 

referansesera. 
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AT

Tel. +43 (0) 505 55-38112

E-mail: vetmed.moedling@ages.at

BE

B-1180 Brussels

1417 Athalassa

CZ —

DE

Standort Wusterhausen
Seestraße 55
D-16868 Wusterhausen
Tel. + 49 33979 80-0

DK
Lindholm
DK-4771 Kalvehave

EE

Tel. + 372 7 386 100
Faks: + 372 7 386 102
E-mail: info@vetlab.ee

ES Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete

Algete 28110 (Madrid)
Tel. +34 916 290 300

FI Finnish Food Safety Authority

Mustialankatu 3

FR
AFSSA site de Ploufragan/Brest —
LERAPP
BP 53
22440 Ploufragan

UK

Tel. (44-1932) 341111

Tel. +30 2106010903
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HU

Tel. +36 1 460-6300

E-mail: titkarsag@oai.hu

IE

Celbridge
Co. Kildare

IT Centro di referenza nazionale per la malattia di Aujeszky —

LT

LU

B-1180 Brussels

Tel. +371 7620526

MT —

NL Centraal Instituut voor Dierziekte Controle
CIDC-Lelystad
Hoofdvestiging: Houtribweg 39
Nevenvestiging: Edelhertweg 15
Postbus 2004
8203 AA Lelystad

PL Laboratory Departement of Swine Diseases

Tel. +48 81 889 30 00

E-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl

PT

P-1549-011 Lisboa

SE

S-751 89 Uppsala
Tel. (46-18) 67 40 00

SI Univerza v Ljubljani

SI-1000 Ljubljana

SK

960 86 Zvolen
Slovenska republika
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VEDLEGG IV

Kriterier for hvilke opplysninger som skal gis om forekomsten av pseudorabies og om programmene for 
bekjempelse og utryddelse av denne sykdommen i henhold til artikkel 8 i rådsdirektiv 64/432/EØF

1. Medlemsstat:  ................................................................................................................................................................

2. Dato:  .............................................................................................................................................................................

3. Rapporteringsperiode:  ..................................................................................................................................................

undersøkelser:  ..............................................................................................................................................................

(tabellen nedenfor fylles ut):

Region Antall driftsenheter 
for svin

Antall driftsenheter for 
svin som omfattes av 

et kartleggingsprogram 
for pseudorabies(1)

Antall driftsenheter for 

av pseudorabies 
(med vaksinasjon)(2)

Antall driftsenheter for 

av pseudorabies
(uten vaksinasjon)(3)

Til sammen

(1) Program som er under tilsyn av vedkommende myndighet.
(2) Driftsenheter for svin der det er gjennomført serologiske prøver for pseudorabies med negativt resultat i samsvar med et 

(3) Driftsenheter for svin som oppfyller vilkårene i artikkel 1 nr. 3.

overvåkingsprogrammer osv.:  ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................................................

_______________
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VEDLEGG V

OPPHEVET VEDTAK MED LISTE OVER PÅFØLGENDE ENDRINGER

Kommisjonsvedtak 2001/618/EF

Kommisjonsvedtak 2001/746/EF Bare når det gjelder henvisning til vedtak 2001/618/
EF i artikkel 1

Kommisjonsvedtak 2001/905/EF Bare når det gjelder henvisning til vedtak 2001/618/
EF i artikkel 2

Kommisjonsvedtak 2002/270/EF Bare artikkel 3

Kommisjonsvedtak 2003/130/EF

Kommisjonsvedtak 2003/575/EF

Kommisjonsvedtak 2004/320/EF Bare artikkel 2 og vedlegg II

Kommisjonsvedtak 2005/768/EF

Kommisjonsvedtak 2006/911/EF Bare når det gjelder henvisning til vedtak 2001/618/EF 
i artikkel 1 og nr. 12 i vedlegget

Kommisjonsvedtak 2007/603/EF

Kommisjonsvedtak 2007/729/EF Bare når det gjelder henvisning til vedtak 2001/618/EF 
i artikkel 1 og nr. 10 i vedlegget



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 56/20 2.10.2014

VEDLEGG VI

Sammenligningstabell

Dette vedtak

Artikkel 1 bokstav a) og b) Artikkel 1 nr. 1 og 2

Artikkel 1 nr. 3 bokstav a)–e)

Artikkel 1 bokstav d) første til fjerde strekpunkt Artikkel 1 nr. 4 bokstav a)–d)

Artikkel 2 bokstav a) og b) Artikkel 2 nr. 1 og 2

Artikkel 3 bokstav a) Artikkel 3 nr. 1

Artikkel 3 bokstav b) første og annet strekpunkt Artikkel 3 nr. 2 bokstav a) og b)

Artikkel 3 nr. 3 bokstav a)–f)

Artikkel 4 bokstav a) Artikkel 4 nr. 1

Artikkel 4 bokstav b) første og annet strekpunkt Artikkel 4 nr. 2 bokstav a) og b)

Artikkel 4 nr. 3 bokstav a)–e)

Artikkel 5–8 Artikkel 5–8

Artikkel 9 —

Artikkel 10 —

— Artikkel 9

Artikkel 11 Artikkel 10

—

—


