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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) I vedlegg C til direktiv 64/432/EØF fastsettes de 
diagnostiske metodene for bovin brucellose som skal 

Fellesskapet.

godkjenning av prøver for påvisning av antistoffer mot 
bovin brucellose innenfor rammen av rådsdirektiv 64/432/
EØF(2) godkjennes visse prøver for bovin brucellose 
som kan brukes som et alternativ til den obligatoriske 

i direktiv 64/432/EØF.

diagnoseprøve som er tatt med som en foreskrevet prøve 
for internasjonal handel i kapittel 2.4.3 (bovin brucellose) 

4) Kommisjonen har anmodet Den europeiske myndighet for 

tas med i vedlegg C til direktiv 64/432/EØF.

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

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
(1

(2

5) I tillegg har Kommisjonen anmodet EFSA om å vurdere 

Fellesskapet.

11. desember 2006 en vitenskapelig uttalelse om 
diagnosemetoder for brucellose hos storfe(3

bovin brucellose som omfattes av vedlegg C til direktiv 

innenfor Fellesskapet.

nevnte direktiv.

8) I tillegg konkluderte den vitenskapelige uttalelsen av 11. 

til å bli tatt med i nevnte vedlegg som en standardprøve 
for diagnose av brucellose hos slike dyr som er beregnet 
på handel innenfor Fellesskapet.

9) De nyutviklede metodene for polymerasekjedereaksjon 
som er beskrevet i del 1 bokstav d) i kapittel 2.4.3 i 

Brucella spp. og bør derfor tas med i vedlegg 
C til direktiv 64/432/EØF.

EF bør derfor endres.

(3) http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_
locale-1178620753812_1178620772731.htm

KOMMISJONSVEDTAK

av 10. desember 2008

om endring av vedlegg C til rådsdirektiv 64/432/EØF og vedtak 2004/226/EF med hensyn til 

[meddelt under nummer K(2008) 7642]

(2008/984/EF)(*)

2015/EØS/10/19
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Artikkel 1

vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

Artikkel 1 i vedtak 2004/226/EF skal lyde:

«Artikkel 1

brucella-

samsvar med bestemmelsene i vedlegg C til direktiv 64/432/

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

 For Kommisjonen

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

«VEDLEGG C

BRUCELLOSE

Brucella spp. isoleres ved hjelp av vanlige eller selektive medier ved dyrking av 

hanndyr eller hunndyr.

kan både utgjøre en tilleggsmetode og en biotypemetode basert på bestemte genomsekvenser.

2.1.  Standarder

2.1.1.  Brucella abortus-biovar 1 Weybridge-stamme nr. 99 eller USDA-stamme 1119-3 skal brukes til 

Brucella abortus-serum (ISAbS).

NSS).

NSS).
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N

i nr. 2.1.1 i de enkelte medlemsstatene.

2.2.  Enzymmerkede antistoffprøver (ELISA) eller andre bindingsprøver for påvisning av bovin 

2.2.1.  Materialer og reagenser

omfatte laboratorieundersøkelser og diagnostiske undersøkelser.

2.2.2.  Standardisering av prøven

2.2.2.1.  Standardisering av prøvemetoden for individuelle serumprøver:

a) en fortynning av OIEISS i forholdet 1:150(1 SS i forholdet 1:2 eller en 
SS i forholdet 1:16 i et negativt serum (eller i en negativ serumblanding) 

SS i forholdet 1:8 eller en 
SS i forholdet 1:64 i et negativt serum (eller i en negativ serumblanding) 

NSS skal alltid gi en negativ reaksjon.

2.2.2.2.  Standardisering av prøvemetoden for blandede serumprøver:

SS i forholdet 1:2 eller en 
SS i forholdet 1:16 i et negativt serum (eller i en negativ serumblanding) 

N

serumprøvene i blandingen er tatt fra.

2.2.2.3.  Standardisering av prøvemetoden for blandede melke- eller myseprøver:

SS i forholdet 1:16 eller en 
SS i forholdet 1:125 i et negativt serum (eller i en negativ serumblanding) 

N

eller myseprøvene i blandingen er tatt fra.

2.2.3.  Vilkår for bruk av ELISA-prøver for diagnostisering av bovin brucellose:

det tas hensyn til den epidemiologiske situasjonen som prøven brukes i.

husdyrholdsystemer.

skal serumprøvene blandes på en slik måte at prøveresultatene med sikkerhet kan spores tilbake til det 
enkelte dyret i blandingen. Eventuelle bekreftende prøver skal foretas på serumprøver fra enkeltdyr.

(1

på 1 til 150.
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Eventuelle bekreftende prøver skal foretas på serumprøver fra enkeltdyr.

2.3.  Komplementbindingsprøve (CFT)

2.3.2.  Seraene skal inaktiveres slik:

– serum fra svin: 60 °C i 30-50 minutter.

er nødvendig til fullstendig hemolyse.

2.3.5. Beregning av resultater

OIEISS

OIEISS

2.3.6.  Tolking av resultatene

2.4.  Melkeringprøve (MRT)

fenol) farget med hematoksylin. Antigenet skal oppbevares ved 4 °C og ikke fryses.

2.4.2.  Antigenets følsomhet skal standardiseres i forhold til OIEISS på en slik måte at antigenet gir en positiv 

fortynning i forholdet 1:1 000.
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i hver samletank fra driftsenheten.

2.4.5.  Reaksjonen skal utføres ved hjelp av en av følgende metoder:

arbeidsstandarder. Inkubasjon i ytterligere 16-24 timer ved 4 °C øker prøvens følsomhet.

b) positiv reaksjon:

2.5.  Bufret brucella-antigenprøve (Rose Bengal-prøve (RBT))

2.5.1.  Antigenet består av en bakteriell suspensjon i en bufret brucella

fryses.

forhold til OIEISS på en slik måte at antigenet gir en positiv reaksjon med en serumfortynning i forholdet 

nøyaktig som den manuelle metoden.

2.5.4. Tolking av resultatene

2.6.  Serumagglutinasjonsprøve (SAT)

fenol).

 Formaldehyd må ikke brukes.
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2.6.2.  OIEISS inneholder 1 000 internasjonale agglutinasjonsenheter.

forhold til OIEISS på en slik måte at antigenet enten gir 50 % agglutinasjon med en endelig serumfortynning 

og 1:750.

inkuberes i 16-24 timer ved 37 °C.

 Det skal tilberedes minst tre fortynninger for hvert serum. Fortynninger av serum under mistanke skal 
lages på en slik måte at reaksjonen ved positivitetsgrensen avleses i det midterste reagensglasset (eller den 
midterste fordypningen ved bruk av metoden med mikroplater).

2.6.5.  Tolking av resultatene:

brucella-agglutinasjon i et serum skal uttrykkes i IE per ml.

2.7.

2.7.2.  Standardisering av prøven

SS i forholdet 

NSS alltid gir en negativ reaksjon.

3.1. 

3.1.1.  Vilkår for bruk av BST

innenfor Fellesskapet.

brucellosefrie besetninger.
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forstyrre senere serologiske prøver.

3.1.3.  Prøvemetode

undersøkelsen.

 Sterke reaksjoner gjenkjennes lett ved lokal hevelse og hardhet.

3.2. 

3.2.1. Vilkår for bruk av cELISA

Fellesskapet.

som reaksjon på vaksinasjon med S19. 

2. I vedlegg C til direktiv 64/432/EØF skal nr. 4.1 lyde:

«4.1.  Oppgaver og ansvar

a) godkjenning av resultatene av valideringsundersøkelsene som dokumenterer at prøvemetoden som 

e) anvendelse av anbefalingene fra og samarbeid med Fellesskapets referanselaboratorium for 

________________


