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under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

under henvisning til rådsdirektiv 2005/94/EF av 20. desember 

og om oppheving av direktiv 92/40/EØF(1

ut fra følgende betraktninger:

forebyggende tiltak med hensyn til overvåking og tidlig 

myndigheters og landbrukets bevissthet og beredskap om 
risikoene knyttet til denne sykdommen.

2) Siden september 2007 har det forekommet utbrudd 

driftsenheter for fjørfe i den sentrale vestlige delen av 

fornyelse av viltbestanden.

EF for å begrense spredningen av denne sykdommen.

at driftsenheter der det holdes stokkender (Anas 
platyrhynchos) til fornyelse av viltbestanden (heretter kalt 

nødvaksinasjon for å begrense utbruddet.

2) ble den 

tiltak som skal anvendes på en driftsenhet der det holdes 

vaksinasjonsplanen.

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om 

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
(1

(2

2008.

7) I samsvar med artikkel 8 i vedtak 2008/285/EF har 

nødvaksinasjonsplanen og avgitt en rapport til Den faste 

som om det har lykkes å begrense utbruddet.

Kommisjonen en plan for forebyggende vaksinasjon for 
godkjenning.

11) I samsvar med nevnte plan for forebyggende vaksinasjon 

vaksinasjon som skal gjennomføres fram til 31. juli 2009.

vitenskapelige uttalelser om anvendelse av vaksinasjon 

3 4) 
og 2008(5

som supplement til tiltakene for å bekjempe denne 
sykdommen.

(3

(4

birds.
(5

the EU poultry holdings.

KOMMISJONSVEDTAK

av 3. november 2008

(Bare den portugisiske teksten har gyldighet)

(2008/838/EF)(*)
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13) Kommisjonen har dessuten gjennomgått den 

betraktning den epidemiologiske situasjonen for svakt 

driftsenhet der det skal vaksineres og vaksinasjonsplanens 

for forebyggende vaksinasjon vil dessuten gi ytterligere 
praktisk erfaring og kunnskap om vaksinens effektivitet 
hos stokkender.

14) I forbindelse med den planen for forebyggende 

bare benyttes vaksiner som er godkjent i samsvar med 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF av 
6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk 

1) eller europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 726/2004 av 31. mars 2004 
om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet for 
godkjenning og overvåking av legemidler for mennesker 

legemiddelkontor(2).

15) I tillegg bør det gjennomføres overvåking og 
laboratorieundersøkelser på den driftsenheten der de 

forebyggende vaksinasjon.

som er avkom av dette vaksinerte fjørfeet i samsvar med 

lave antallet stokkender på den driftsenheten der den 

vaksinerte fugler fra nevnte driftsenhet.

17) Når det gjelder handel med fjørfe til fornyelse av 

samsvar med kommisjonsvedtak 2006/605/EF av 6. 
september 2006 om visse vernetiltak i forbindelse med 
handel innenfor Fellesskapet med fjørfe beregnet på 
gjenoppbyggingen av viltbestanden(3).

18) For å redusere de økonomiske konsekvensene for den 
aktuelle driftsenheten bør det fastsettes visse unntak fra 

handel innenfor Fellesskapet oppfylles.

(1

(2

(3

at den kan gjennomføres fram til 31. juli 2009.

etter 31. juli 2008.

Artikkel 1

Formål og virkeområde

vaksinasjon av stokkender (Anas platyrhynchos) til fornyelse 

stokkender som er avkom av disse.

2. Dette vedtak får anvendelse med forbehold for de 

direktiv 2005/94/EF og vedtak 2006/605/EF.

Artikkel 2

Godkjenning av planen for forebyggende vaksinasjon

er godkjent.

2. Kommisjonen skal offentliggjøre planen for forebyggende 
vaksinasjon.

Artikkel 3

Vilkår for gjennomføring av planen for forebyggende 
vaksinasjon

med planen for forebyggende vaksinasjon med en bivalent 

i henhold til direktiv 2001/82/EF eller forordning (EF) 
nr. 726/2004.

laboratorieundersøkelser av den driftsenheten der de vaksinerte 
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gjennomføres på en effektiv måte.

Artikkel 4

samt disponering av vaksinerte stokkender

på den driftsenheten som er nevnt i artikkel 2 nr. 1:

sendes til andre medlemsstater.

Etter avlsperioden skal slike ender avlives på en human måte 

skal disponeres på en sikker måte.

Artikkel 5

kommer fra den driftsenheten som er nevnt i artikkel 2 nr. 1

kommer fra stokkender på den driftsenheten som er nevnt i 

sendes til andre medlemsstater.

Artikkel 6

som er avkom av vaksinerte stokkender

til en driftsenhet som ligger i det området som er opprettet i 

slik det er angitt i planen for forebyggende vaksinasjon.

2. Som unntak fra nr. 1 og forutsatt at de stokkendene som 

kan de:

i) resultatene av overvåkingen og laboratorieunder-
søkelsene som angitt i planen for forebyggende 

ii) vilkårene for avsendelse av fjørfe til fornyelse av 

oppfylt.

Artikkel 7

med stokkender som er avkom av vaksinerte stokkender

Fellesskapet med fjørfe til fornyelse av viltbestanden som 

«Kravene til dyrehelse for denne forsendelsen er i samsvar med 
vedtak 2008/838/EF(*).
_________________

Artikkel 8

Rapportering

gjennomføringen av planen for forebyggende vaksinasjon 

skal deretter avgi kvartalsrapporter til Den faste komité for 

Artikkel 9

Oppheving

Artikkel 10

Anvendelse

Dette vedtak får anvendelse til 31. juli 2009.

Artikkel 11

Adressater

 For Kommisjonen

 Medlem av Kommisjonen


