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EUROPAKOMMISJONEN	HAR	—

under	 henvisning	 til	 traktaten	 om	 Den	 europeiske	 unions	
virkemåte,

under	henvisning	til	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(1),	særlig	artikkel	10	nr.	4,

under	 henvisning	 til	 rådsdirektiv	 2005/94/EF	 av	
20.	 desember	 2005	 om	 fellesskapstiltak	 for	 bekjempelse	 av	
aviær	 influensa	 og	 om	 oppheving	 av	 direktiv	 92/40/EØF(2),	
særlig	artikkel	4	nr.	2,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Aviær	influensa	er	en	smittsom	virussykdom	hos	fugler,	
herunder	fjørfe.	Infeksjoner	med	aviære	influensavirus	hos	
tamfjørfe	forårsaker	to	hovedformer	av	sykdommen,	som	
har	forskjellig	virulens.	Den	svakt	sykdomsframkallende	
formen	 gir	 vanligvis	 bare	 milde	 symptomer,	 mens	 den	
sterkt	 sykdomsframkallende	 formen	 fører	 til	 svært	 høy	
dødelighet	 hos	 de	 fleste	 fjørfearter.	 Denne	 sykdommen	
kan	ha	stor	innvirkning	på	lønnsomheten	ved	fjørfeavl.

2)	 Direktiv	 2005/94/EF	 fastsetter	 tiltak	 for	 bekjempelse	
av	 utbrudd	 hos	 fjørfe	 og	 andre	 fugler	 i	 fangenskap	 av	
sterkt	 sykdomsframkallende	 aviær	 influensa	 (HPAI)	 og	
svakt	sykdomsframkallende	aviær	influensa	forårsaket	av	
aviært	 influensavirus	av	undertypene	H5	og	H7	(LPAI),	
som	 definert	 i	 nevnte	 direktiv.	 Direktiv	 2005/94/EF	
fastsetter	også	bestemte	forebyggende	tiltak	med	hensyn	
til	overvåking	og	tidlig	påvisning	av	aviært	influensavirus.

3)	 Direktiv	 2005/94/EF	 fastsetter	 at	 medlemsstatene	 skal	
gjennomføre	 obligatoriske	 overvåkingsprogrammer.	
Disse	 overvåkingsprogrammene	 skal	 gjøre	 det	 mulig	
å	 oppdage	 overføring	 av	 LPAI-virus	 hos	 fjørfe,	 særlig	
hos	 sjøfuglarter,	 før	 virusene	 spres	 til	 større	 deler	 av	

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	166	av	1.7.2010,	s.	22,	er	
omhandlet	i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	60/2011	av	1.	juli	2011	om	en-
dring	av	EØS-avtalens	vedlegg	I	(Veterinære	og	plantesanitære	forhold),	se	
EØS-tillegget	til	Den europeiske unions tidende	nr.	54	av	6.10.2011,	s.	8.

(1)	 EFT	L	224	av	18.8.1990,	s.	29.
(2)	 EUT	L	10	av	14.1.2006,	s.	16.

fjørfebestanden,	slik	at	det	kan	treffes	bekjempelsestiltak	
som	eventuelt	kan	hindre	mutasjon	til	et	HPAI-virus,	som	
kan	få	ødeleggende	følger.

4)	 Direktiv	 2005/94/EF	 fastsetter	 også	 at	 det	 skal	
gjennomføres	 overvåkingsprogrammer	 for	 viltlevende	
fugler	 for,	 på	 grunnlag	 av	 en	 regelmessig	 ajourført	
risikovurdering,	 å	 øke	 dagens	 kunnskap	 om	 de	 farene	
viltlevende	fugler	utgjør	i	forbindelse	med	influensavirus	
av	aviær	opprinnelse	hos	fugler.

5)	 Kommisjonsvedtak	 2007/268/EF	 av	 13.	 april	 2007	
om	 gjennomføringen	 av	 overvåkingsprogrammer	 i	
medlemsstatene	når	det	gjelder	aviær	influensa	hos	fjørfe	
og	viltlevende	fugler,	og	om	endring	av	vedtak	2004/450/
EF(3)	 ble	 vedtatt	 for	 å	 fastsette	 retningslinjer	 for	
gjennomføringen	av	slike	overvåkingsprogrammer.

6)	 Siden	 vedtakelsen	 av	 nevnte	 vedtak	 har	
medlemsstatenes	 erfaringer	 fra	 gjennomføringen	
av	 overvåkingsprogrammene	 og	 framskritt	 innen	
vitenskapelig	kunnskap	samt	forskningsresultater	vist	at	
visse	 fjørfearter	 og	 kategorier	 av	 fjørfeproduksjon	 har	
større	 risiko	 for	 å	 bli	 angrepet	 av	 aviært	 influensavirus	
enn	 andre,	 også	 når	 det	 tas	 hensyn	 til	 driftsenhetens	
beliggenhet	og	andre	risikofaktorer.

7)	 Faren	 for	 at	 HPAI-viruset	 av	 undertype	 H5N1	 skulle	
overføres	fra	Sørøst-Asia	til	Europa	i	forbindelse	med	at	
det	spredte	seg	mot	vest	i	løpet	av	2005,	har	gitt	grunn	til	
å	vedta	tilleggstiltak	for	beredskap	og	tidlig	påvisning	av	
denne	virustypen	hos	fjørfe	og	viltlevende	fugler.

8)	 Kommisjonsvedtak	 2005/731/EF	 av	 17.	 oktober	 2005	
om	 fastsettelse	 av	 tilleggskrav	 til	 overvåking	 av	
aviær	 influensa	 hos	 viltlevende	 fugler(4)	 krever	 at	
medlemsstatene	sørger	for	at	vedkommende	myndigheter	
underrettes	 om	 forekomsten	 av	 unormal	 dødelighet	
eller	 betydelige	 sykdomsutbrudd	 hos	 viltlevende	
fugler,	 særlig	 hos	 viltlevende	 sjøfugler.	 Prøvetaking	
og	 laboratorieundersøkelser	 for	 påvisning	 av	 aviært	
influensavirus	skal	også	foretas.

(3)	 EUT	L	115	av	3.5.2007,	s.	3.
(4)	 EUT	L	274	av	20.10.2005,	s.	93.
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9)	 Kravene	 som	 er	 fastsatt	 i	 vedtak	 2005/731/EF,	 bør	
innarbeides	i	denne	beslutning.

10)	 Fra	 2006	 til	 2009	 ble	 det	 tatt	 prøver	 av	 over	
35000	 viltlevende	 fugler,	 som	 har	 gjennomgått	
laboratorieanalyser	 for	 å	 påvise	 aviært	 influensavirus.	
Overvåkingen	i	medlemsstatene	ble	gjennomført	ved	å	ta	
prøver	 av	 i	gjennomsnitt	75	%	 levende	 fugler	og	25	%	
syke	eller	døde	fugler.

11)	 Over	 1000	 fugler	 som	 ble	 funnet	 døde	 eller	 syke,	 har	
reagert	positivt	på	HPAI	av	undertype	H5N1,	mens	bare	
omtrent	 fem	 friske,	 levende	 fugler	 har	 reagert	 positivt	
på	samme	virus	 i	 løpet	av	denne	fireårsperioden.	LPAI-
undertyper	ble	nesten	utelukkende	isolert	fra	prøver	 tatt	
av	levende	fugler.

12)	 Konklusjonene	i	de	årlige	rapportene	om	overvåking	av	
aviær	 influensa(1)	 i	 Den	 europeiske	 union,	 utarbeidet	
av	 EUs	 referanselaboratorium	 for	 aviær	 influensa,	 de	
vitenskapelige	uttalelsene	fra	Den	europeiske	myndighet	
for	 næringsmiddeltrygghet	 (EFSA)(2),(3),(4)	 og	 arbeidet	
til	 den	 nylig	 opprettede	 innsatsgruppen	 for	 overvåking	
av	 dyresykdommer	 (Task	 Force	 on	 Animal	 Disease	
Surveillance,	TFADS)	har	pekt	på	at	det	bør	innføres	visse	
endringer	 i	 den	 nåværende	 overvåkingsstrategien	 for	
fjørfe	og	viltlevende	fugler	for	å	fremme	en	risikobasert	
framgangsmåte,	 som	 vurderes	 som	 den	 mest	 egnede	
overvåkingsstrategien	 for	 å	 underrette	 vedkommende	
myndigheter	 med	 tanke	 på	 å	 forebygge	 og	 bekjempe	
sykdom	 og	 beskytte	 driftsenheter	 for	 fjørfe	 og	 andre	
fugler	i	fangenskap.

13)	 Risikobasert	 overvåking	 bør	 utfylle	 systemer	 for	
tidlig	 påvisning	 av	 aviær	 influensainfeksjon	 hos	
fjørfe,	 som	 dem	 som	 allerede	 er	 fastsatt	 i	 artikkel	 2	 i	
kommisjonsvedtak	2005/734/EF	av	19.	oktober	2005	om	
fastsettelse	av	biosikkerhetstiltak	for	å	redusere	risikoen	
for	 overføring	 av	 sterkt	 sykdomsframkallende	 aviær	
influensa	 forårsaket	 av	 influensa	A-virus	 av	 undertype	
H5N1	 fra	 viltlevende	 fugler	 til	 fjørfe	 og	 andre	 fugler	 i	
fangenskap,	og	om	et	system	for	tidlig	påvisning	i	særlig	
risikoutsatte	områder(5)	samt	i	kapittel	II	nr.	2	i	vedlegget	
til	kommisjonsvedtak	2006/437/EF	av	4.	august	2006	om	
godkjenning	av	en	diagnosehåndbok	for	aviær	influensa	
som	fastsatt	i	rådsdirektiv	2005/94/EF(6).

14)	 Retningslinjene	 for	 overvåking	 av	 aviær	 influensa	 hos	
fjørfe	 og	 viltlevende	 fugler	 fastsatt	 i	 vedtak	 2007/268/
EF	 bør	 derfor	 på	 bakgrunn	 av	 oppnådd	 erfaring	 og	
vitenskapelig	innsikt	gjennomgås	på	nytt	og	erstattes	av	
retningslinjene	fastsatt	i	denne	beslutning.

(1)	 Europakommisjonens	 nettsted:	 http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/
controlmeasures/avian/eu_resp_surveillance_en.htm

(2)	 EFSA Journal	(2005)	266,	s.	1-21,	Scientific	Opinion	on	Animal	health	and	
welfare	aspects	of	Avian	Influenza.

(3)	 EFSA Journal	(2008)	715,	s.	1-161,	Scientific	Opinion	on	Animal	health	and	
welfare	aspects	of	avian	influenza	and	the	risks	of	its	introduction	into	the	
EU	poultry	holdings.

(4)	 EFSA Journal	 (2006)	357,	 s.	 1-46,	Opinion	on	Migratory	birds	 and	 their	
possible	role	in	the	spread	of	highly	pathogenic	Avian	Influenza.

(5)	 EUT	L	274	av	20.10.2005,	s.	105.
(6)	 EUT	L	237	av	31.8.2006,	s.	1.

15)	 For	 å	 sikre	 konsekvens	 i	 Den	 europeiske	 unions	
lovgivning	 bør	 prøvetaking	 og	 laboratorieundersøkelser	
gjennomføres	 i	 samsvar	 med	 bestemmelsene	 fastsatt	 i	
vedtak	2006/437/EF,	med	mindre	annet	er	angitt.

16)	 For	å	sikre	konsekvens	i	Den	europeiske	unions	lovgivning	
bør	det	ved	gjennomføringen	av	overvåkingsprogrammer	
for	 viltlevende	 fugler	 tas	 behørig	 hensyn	 til	 kravene	
i	 europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	 2009/147/
EF	 av	 30.	 november	 2009	 om	 bevaring	 av	 viltlevende	
fugler(7),	 særlig	 når	 det	 gjelder	 overvåkingens	
utforming	 og	 framgangsmåtene	 for	 prøvetaking	 nevnt	 i	
del	1	nr.	2	og	3	i	vedlegg	II	til	denne	beslutning.

17)	 Vedtak	2005/731/EF	og	2007/268/EF	bør	oppheves.

18)	 Tiltakene	 fastsatt	 i	 denne	 beslutning	 er	 i	 samsvar	 med	
uttalelse	 fra	Den	 faste	 komité	 for	 næringsmiddelkjeden	
og	dyrehelsen	—

TRUFFET	DENNE	BESLUTNING:

Artikkel 1

Medlemsstatene	 skal	 treffe	 de	 nødvendige	 tiltak	 for	 å	 sikre	
at	 vedkommende	 myndigheter	 inngår	 nødvendige	 avtaler	
med	 ornitologiforeninger,	 foreninger	 for	 ringmerking	
av	 fugler,	 jaktforeninger	 og	 andre	 relevante	 foreninger	
for	 å	 sikre	 at	 disse	 foreningene	 umiddelbart	 underretter	
vedkommende	myndigheter	om	unormal	dødelighet	eller	større	
sykdomsutbrudd	hos	viltlevende	fugler,	særlig	hos	viltlevende	
sjøfugler.

Artikkel 2

1.		 Medlemsstatene	 skal	 sikre	 at	 vedkommende	myndighet	
straks	den	har	mottatt	en	underretning	som	nevnt	i	artikkel	1,	
og	dersom	det	ikke	er	mulig	å	fastslå	en	annen	sykdomsårsak	
enn	aviær	influensa,	sørger	for	at:

a)	 det	 samles	 inn	 egnede	 prøver	 fra	 døde	 fugler,	 og	 om	
mulig	fra	andre	fugler	som	har	vært	i	kontakt	med	de	døde	
fuglene,

b)	 disse	 prøvene	 gjennomgår	 laboratorieundersøkelser	 for	
påvisning	av	aviært	influensavirus.

2.		 Framgangsmåtene	 for	prøvetaking	og	undersøkelse	skal	
foretas	i	samsvar	med	kapittel	II-VII	i	diagnosehåndboken	for	
aviær	influensa,	som	er	godkjent	ved	vedtak	2006/437/EF.

(7)	 EUT	L	20	av	26.1.2010,	s.	7.
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3.		 Medlemsstatene	 skal	 umiddelbart	 underrette	
Kommisjonen	dersom	laboratorieundersøkelsene	fastsatt	i	nr.	1	
bokstav	b),	viser	positivt	resultat	for	sterkt	sykdomsframkallende	
aviært	influensavirus	(HPAI).

Artikkel 3

Overvåkingsprogrammene	 for	 aviær	 influensa	 hos	 fjørfe	 og	
viltlevende	fugler,	som	skal	gjennomføres	av	medlemsstatene	i	
samsvar	med	artikkel	4	nr.	1	i	direktiv	2005/94/EF,	skal	være	i	
samsvar	med	retningslinjene	fastsatt	i	vedlegg	I	og	II	til	denne	
beslutning.

Artikkel 4

Uten	at	det	berører	kravene	i	Den	europeiske	unions	lovgivning	
skal	vedkommende	myndighet	sikre	at	alle	positive	og	negative	
resultater	 fra	 både	 serologiske	 og	 virologiske	 undersøkelser	
for	påvisning	av	aviær	influensa	som	gjennomføres	som	ledd	
i	 overvåkingsprogrammene	 for	 fjørfe	 og	 viltlevende	 fugler,	
rapporteres	 til	 Kommisjonen	 hver	 sjette	 måned.	 Resultatene	
skal	leveres	via	Kommisjonens	direktekoplede	system	hvert	år,	

senest	 31.	 juli	 for	 de	 foregående	 seks	måneder	 (1.	 januar	 til	
30.	juni)	og	senest	31.	januar	for	de	foregående	seks	måneder	
(1.	juli	til	31.	desember).

Artikkel 5

Vedtak	2005/731/EF	og	2007/268/EF	oppheves.

Artikkel 6

Denne	beslutning	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Brussel,	25.	juni	2010.

 For Kommisjonen

	 John	DALLI

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

Retningslinjer	for	gjennomføringen	av	overvåkingsprogrammer	for	aviær	influensa	hos	fjørfe

1.	 Målene	med	overvåkingsprogrammene

	 Målene	med	overvåkingsprogrammene	for	aviær	influensa	hos	fjørfe	er	å	underrette	vedkommende	myndighet	
om	overføring	av	aviært	influensavirus,	med	sikte	på	å	bekjempe	sykdommen	i	samsvar	med	direktiv	2005/94/
EF	ved	årlig	aktiv	overvåking	og	påvisning	av:

a)	 svakt	sykdomsframkallende	aviær	influensa	(LPAI)	av	undertypene	H5	og	H7	hos	hønsefugler	(det	vil	
si	kyllinger,	kalkuner,	perlehøns,	fasaner,	rapphøns	og	vaktler)	og	strutsefugler,	som	et	tillegg	til	andre	
eksisterende	systemer	for	tidlig	påvisning,

b)	 LPAI	 av	 undertypene	 H5	 og	 H7	 og	 sterkt	 sykdomsframkallende	 aviær	 influensa	 (HPAI)	 hos	 tamme	
sjøfugler	(det	vil	si	ender,	gjess	og	stokkender	som	er	beregnet	på	gjeninnsetting	i	viltbestanden).

2.	 Utforming	av	overvåkingen

	 Det	skal	foretas	prøvetaking	og	serologiske	undersøkelser	på	driftsenheter	for	fjørfe	for	å	påvise	forekomst	av	
antistoffer	mot	aviær	influensa	som	definert	i	direktiv	2005/94/EF.

	 Denne	aktive	overvåkingen	utfyller	de	systemene	for	tidlig	påvisning	som	allerede	finnes	i	medlemsstatene	
i	 samsvar	 med	 vedtak	 2005/734/EF	 og	 kapittel	 II	 i	 diagnosehåndboken	 for	 aviær	 influensa	 godkjent	
ved	 kommisjonsvedtak	 2006/437/EF	 (heretter	 kalt	 «diagnosehåndboken»),	 særlig	 de	 systemene	 som	 er	
gjennomført	på	driftsenheter	for	fjørfe	som	anses	å	ha	større	risiko	for	å	bli	angrepet	av	aviær	influensa.

	 Det	 finnes	 to	 internasjonalt	 anerkjente	 hovedmetoder	 for	 overvåking	 av	 dyresykdommer:	 a)	 risikobasert	
overvåking	og	b)	overvåking	basert	på	representativ	prøvetaking.

2.1. Risikobasert overvåking

	 Risikobasert	overvåking	skal	være	den	foretrukne	metoden	for	å	gjennomføre	overvåking	av	aviær	influensa	
på	en	målrettet	og	kostnadseffektiv	måte.

	 Medlemsstater	som	velger	denne	metoden,	skal	gi	nærmere	opplysninger	om	de	relevante	spredningsveiene	
for	infeksjon	i	fjørfeflokker	samt	om	utvalgsgrunnlaget	for	driftsenheter	for	fjørfe	som	anses	å	ha	større	risiko	
for	å	bli	angrepet	av	aviær	influensa.

	 Listen	over	kriterier	og	risikofaktorer	i	nr.	4.1	er	ikke	uttømmende,	men	gir	en	indikasjon	på	hvordan	man	
på	 best	mulig	måte	 utfører	 prøvetaking	 og	 undersøkelser	 av	 fjørfearter	 og	 kategorier	 av	 fjørfeproduksjon	
i	 forskjellige	 driftsformer.	Avhengig	 av	 dyrehelsesituasjonen	 i	 den	 enkelte	 medlemsstaten,	 kan	 det	 være	
nødvendig	å	vektlegge	kriteriene	og	risikofaktorene	forskjellig.

2.2. Overvåking basert på representativ prøvetaking

	 Dersom	en	medlemsstat	ikke	kan	gjennomføre	en	tilstrekkelig	veldokumentert	vurdering	av	spredningsveiene	
for	 infeksjon	 i	 fjørfeflokker	på	 sitt	 territorium,	 skal	den	gjennomføre	overvåking	basert	på	 en	ordning	 for	
representativ	prøvetaking.	Antallet	driftsenheter	for	fjørfe	som	det	tas	prøver	fra,	skal	tilsvare	antallet	som	er	
angitt	i	tabell	1	og	2,	avhengig	av	fjørfeartene.

	 Prøvetaking	 til	 serologiske	 undersøkelser	 for	 aviær	 influensa	 skal	 stratifiseres	 over	 hele	 medlemsstatens	
territorium,	slik	at	prøvene	kan	anses	som	representative	for	hele	medlemsstaten.

3.	 Målpopulasjoner

	 Overvåkingsprogrammet	skal	omfatte	prøvetaking	av	følgende	fjørfearter	og	produksjonskategorier:

a)	 verpehøner,

b)	 frittgående	verpehøner,

c)	 avlskyllinger,

d)	 avlskalkuner,

e)	 avlsender,

f)	 avlgjess,
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g)	 oppfôringskalkuner,

h)	 oppfôringsender,

i)	 oppfôringsgjess,

j)	 oppdrettsfuglevilt	(hønsefugler),	med	fokus	på	voksne	fugler	som	for	eksempel	avlsfugler,

k)	 oppdrettsfuglevilt	(sjøfugl),

l)	 strutsefugler.

	 I	 følgende	 ekstraordinære	 tilfeller	 kan	 overvåkingsprogrammet	 imidlertid	 også	 omfatte	 følgende	
fjørfekategorier:

m)	 broilere,	men	bare	dersom:	i)	de	holdes	som	frittgående	fugler	i	stort	antall	og	ii)	de	anses	å	ha	større	risiko	
for	å	bli	angrepet	av	aviær	influensa,

n)	 hobbyfjørfe:	Disse	spiller	generelt	en	mindre	vesentlig	rolle	for	overføring	og	spredning	av	virus,	og	det	er	
ressurskrevende	å	innhente	prøver	av	dem.	I	visse	medlemsstater	kan	imidlertid	hobbyfjørfe	ha	en	høyere	
risiko	for	å	bli	angrepet	av	aviær	influensa	fordi	det	er	mange	av	dem,	fordi	de	befinner	seg	i	nærheten	av	
kommersielle	driftsenheter	for	fjørfe,	fordi	de	er	involvert	i	lokal/regional	handel	eller	på	grunn	av	andre	
av	de	kriteriene	og	risikofaktorene	som	er	angitt	i	nr.	4.1,	særlig	med	tanke	på	artssammensetningen.

	 En	kategori	av	fjørfeproduksjon	(for	eksempel	avlskyllinger	som	holdes	under	forhold	med	høy	biosikkerhet)	
kan	 imidlertid	 unntas	 fra	 prøvetaking	 dersom	 det	 foreligger	 en	 veldokumentert	 begrunnelse	 hva	 angår	
risikonivået.

4.	 Risikobasert	overvåkingsmetode

	 Valget	om	å	benytte	 risikobasert	overvåking	må	 tas	på	medlemsstatsplan	på	grunnlag	av	en	vurdering	der	
minst	følgende	kriterier	og	risikofaktorer	skal	tas	i	betraktning:

4.1. Kriterier og risikofaktorer

4.1.1.	 Kri ter ier 	og	r is ikofaktorer 	for 	overfør ing	av	virus 	t i l 	dr i f tsenheter 	for 	f jørfe 	på	grunn	av	
direkte 	 e l ler 	 indirekte 	 eksponering	 for 	 vi l t levende	 fugler, 	 særl ig 	 fugler 	 som	 er 	 def iner t	
som	«målar ter»

a)	 Driftsenhetens	 beliggenhet	 i	 nærheten	 av	 våtmarker,	 dammer,	 myrer,	 innsjøer,	 elver	 eller	 kyster	 der	
trekkende	sjøfugler	kan	samles.

b)	 Driftsenhetens	beliggenhet	i	områder	med	høy	tetthet	av	trekkfugler,	særlig	fugler	som	er	definert	som	
«målarter»	for	påvisning	av	HPAI	H5N1	og	som	står	oppført	i	del	2	i	vedlegg	II.

c)	 Driftsenhetens	 beliggenhet	 i	 nærheten	 av	 hvile-	 og	 hekkeplasser	 for	 trekkende	 sjøfugler,	 særlig	 der	
disse	områdene	er	 forbundet	via	 trekkfuglenes	 forflytning	 til	 områder	der	det	 er	kjent	 at	HPAI	H5N1	
forekommer	hos	viltlevende	fugler	eller	fjørfe.

d)	 Driftsenheter	med	 frittgående	 dyr	 eller	 driftsenheter	 der	 fjørfe	 eller	 andre	 fugler	 i	 fangenskap	 holdes	
utendørs	i	anlegg	der	kontakt	med	viltlevende	fugler	ikke	kan	forhindres	i	tiltrekkelig	grad.

e)	 Lavt	 biosikkerhetsnivå	 på	 driftsenheten,	 blant	 annet	 med	 hensyn	 til	 oppbevaring	 av	 fôr	 og	 bruk	 av	
overflatevann.

4.1.2.	 Kri ter ier 	og	r is ikofaktorer 	for 	virusspredning	innenfor 	dr i f tsenheten	for 	f jørfe 	og	mellom	
drif tsenheter 	 for 	 f jørfe 	samt	følgene	av	spredning	av	aviær	 inf luensa	fra 	 f jørfe 	 t i l 	 f jørfe	
og	mellom	drif tsenheter 	 for 	 f jørfe

a)	 Forekomsten	 av	 mer	 enn	 én	 fjørfeart	 på	 den	 samme	 driftsenheten	 for	 fjørfe,	 særlig	 forekomsten	 av	
tamender	og	-gjess	sammen	med	andre	fjørfearter.

b)	 Typen	fjørfeproduksjon	og	fjørfearter	på	driftsenheten	som	ifølge	overvåkingsdata	har	hatt	en	økning	i	
antallet	påviste	aviære	influensainfeksjoner	i	medlemsstaten,	som	for	eksempel	driftsenheter	for	ender	og	
fjørfe	til	fornyelse	av	viltbestanden	(særlig	oppdrettede	stokkender)
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c)	 Driftsenhetens	beliggenhet	i	områder	med	høy	tetthet	av	driftsenheter	for	fjørfe.

d)	 Handelsmønstre,	 herunder	 import	 og	 intensiteten	 i	 forflytning	 forbundet	 med	 dette,	 både	 direkte	 og	
indirekte,	av	fjørfe	og	andre	faktorer,	blant	annet	kjøretøyer,	utstyr	og	personer.

e)	 Forekomsten	på	driftsenheten	av	kategorier	av	fjørfe	med	 lang	 levetid	og	forskjellige	aldersgrupper	av	
fjørfe	(som	verpehøns).

4.2. Innretting mot risikopopulasjoner

	 Innrettingsnivået	skal	gjenspeile	antallet	risikofaktorer	og	den	lokale	innvirkningen	disse	har	på	driftsenheten.

	 Vedkommende	myndighet	kan	i	sin	planlegging	av	overvåkingens	utforming	ta	hensyn	til	andre	risikofaktorer,	
som	skal	være	behørig	angitt	og	begrunnet	i	overvåkingsprogrammet.

4.3. Driftsenheter for fjørfe det skal tas prøver fra

	 Tabell	1	og	2	kan	legges	til	grunn	for	å	bestemme	hvor	mange	driftsenheter	for	fjærfe	det	skal	tas	prøver	fra	
per	risikopopulasjon.

5.	 Metode	for	representativ	prøvetaking

	 Når	 det	 gjennomføres	 representativ	 prøvetaking	 som	 nevnt	 i	 nr.	 2.2,	 skal	 beregningen	 av	 hvor	 mange	
driftsenheter	for	fjørfe	det	skal	tas	prøver	fra,	baseres	på	tallene	i	tabell	1	og	2	i	samsvar	med	hvilke	fjørfearter	
som	finnes	på	driftsenheten.

5.1. Antall driftsenheter det skal tas prøver fra for serologiske undersøkelser for aviær influensa

5.1.1.	 Antal l 	 dr i f tsenheter 	 for 	 f jørfe 	 (unntat t 	 dr i f tsenheter 	 for 	 ender, 	 gjess 	 og	 s tokkender) 	 det	
skal 	 tas 	prøver 	 f ra

	 For	 hver	 kategori	 av	 fjørfeproduksjon,	 unntatt	 ender,	 gjess	 og	 stokkender,	 skal	 antallet	 driftsenheter	 for	
fjørfe	som	det	skal	tas	prøver	fra,	være	definert	slik	at	det	sikres	at	minst	én	infisert	driftsenhet	for	fjørfe	blir	
identifisert	dersom	prevalensen	av	infiserte	driftsenheter	for	fjørfe	er	minst	5	%	med	et	konfidensintervall	på	
95	%.

	 Prøvetakingen	skal	gjennomføres	i	samsvar	med	tabell	1:

Tabell	1

Antall	driftsenheter	for	fjørfe	(unntatt	driftsenheter	for	ender,	gjess	og	stokkender)	det	skal	tas	
prøver	fra	i	hver	kategori	av	fjørfeproduksjon

Antall	driftsenheter	per	kategori	av	fjørfeproduksjon	per	
medlemsstat Antall	driftsenheter	for	fjørfe	det	skal	tas	prøver	fra

Opp	til	34 Alle

35-50 35

51-80 42

81-250 53

>	250 60

5.1.2.	 Antal l 	dr i f tsenheter 	 for 	ender, 	gjess 	og	s tokkender 	det 	skal 	 tas 	prøver 	 f ra(1)

	 Antallet	driftsenheter	for	ender,	gjess	og	stokkender	det	skal	tas	prøver	fra,	skal	være	definert	slik	at	det	sikres	

(1)	 Det	brukes	et	høyere	konfidensnivå	for	påvisning	av	positive	driftsenheter	for	ender	og	gjess	fordi	sannsynligheten	for	at	infiserte	
driftsenheter	for	ender	og	gjess	påvises	ved	hjelp	av	passiv	overvåking	eller	systemer	for	tidlig	påvisning,	er	beviselig	mindre	enn	
det	som	er	tilfelle	for	hønsefugler.
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av	minst	én	infisert	driftsenhet	for	fjørfe	blir	identifisert	dersom	prevalensen	av	infiserte	driftsenheter	for	fjørfe	
er	minst	5	%	med	et	konfidensintervall	på	99	%.	

	 Prøvetakingen	skal	gjennomføres	i	samsvar	med	tabell	2:

Tabell	2

Antall	driftsenheter	for	ender,	gjess	og	stokkender	det	skal	tas	prøver	fra

Antall	driftsenheter	for	ender,	gjess	og	stokkender	per	
medlemsstat

Antall	driftsenheter	for	ender,	gjess	og	stokkender	det	skal	
tas	prøver	fra

Opp	til	46 Alle

47-60 47

61-100 59

101-350 80

>	350 90

5.2. Antall fjørfe (fugler) det skal tas prøver av på driftsenheten for fjørfe

	 Tallene	 i	 nr.	 5.2.1	 og	 5.2.2	 gjelder	 både	 for	 driftsenheter	 for	 fjørfe	 der	 det	 er	 tatt	 prøver	 på	 grunnlag	 av	
risikobasert	 overvåking	 og	 for	 driftsenheter	 for	 fjørfe	 der	 det	 er	 tatt	 prøver	 på	 grunnlag	 av	 representativ	
prøvetaking.

5.2.1.	 Antal l 	fugler 	(unntat t 	ender, 	gjess 	og	s tokkender) 	det 	skal 	tas 	prøver 	av	på	dr i f tsenheten	
for 	 f jørfe

	 Antallet	 fugler	 det	 skal	 tas	 prøver	 av	 på	 driftsenheten	 for	 fjørfe,	 skal	 defineres	 slik	 at	 det	 sikrer	 95	 %	
sannsynlighet	for	å	identifisere	minst	én	fugl	som	reagerer	seropositivt	på	aviær	influensa,	dersom	prevalensen	
av	seropositive	fugler	er	≥	30.

	 Det	skal	tas	blodprøver	til	serologisk	undersøkelse	fra	alle	kategorier	av	fjørfeproduksjon	og	fjørfearter,	fra	
minst	5-10	fugler	(unntatt	ender,	gjess	og	stokkender)	per	driftsenhet	for	fjørfe	og	fra	de	enkelte	fuglehusene,	
såframt	driftsenheten	har	mer	enn	ett	hus.

	 Dersom	det	finnes	flere	fuglehus,	skal	det	tas	prøver	av	minst	fem	fugler	per	hus.

5.2.2.	 Antal l 	ender, 	gjess 	og	s tokkender 	det 	skal 	 tas 	prøver 	av	på	dr i f tsenheten

	 Antallet	ender,	gjess	og	stokkender	det	skal	tas	prøver	av	på	driftsenheten	for	fjørfe,	skal	defineres	slik	at	det	
sikrer	95	%	sannsynlighet	for	å	identifisere	minst	én	fugl	som	reagerer	seropositivt	på	aviær	influensa,	derom	
prevalensen	av	seropositive	fugler	er	≥	30	%.

	 Det	skal	tas	tjue(1)	blodprøver	til	serologisk	undersøkelse	fra	hver	utvalgte	driftsenhet	for	fjørfe.

6.	 Framgangsmåter	for	prøvetaking	til	serologisk	undersøkelse

	 Tidsrommet	 for	 prøvetaking	 i	 driftsenheten	 for	 fjørfe	 skal	 sammenfalle	 med	 den	 sesongbestemte	
produksjonen	for	hver	kategori	av	fjørfeproduksjon,	og	prøvetakingen	kan	også	gjøres	på	slakteriet.	Denne	
prøvetakingspraksisen	skal	ikke	være	til	hinder	for	den	risikobaserte	framgangsmåten	i	samsvar	med	kriteriene	
og	risikofaktorene	oppført	i	nr.	4.1.

	 For	å	oppnå	optimal	effektivitet,	og	også	for	å	unngå	at	personer	unødig	går	inn	i	driftsenheter	for	fjørfe,	skal	
prøvetakingen	om	mulig	kombineres	med	prøvetaking	 til	 andre	 formål,	 for	eksempel	 innenfor	 rammen	av	
bekjempelse	av	Salmonella	og	Mycoplasma.	Slik	kombinert	prøvetaking	skal	imidlertid	ikke	være	til	hinder	
for	risikobasert	overvåking.

7.	 Prøvetaking	til	virologiske	undersøkelser

	 Prøvetaking	til	virologiske	undersøkelser	for	aviær	influensa	skal	ikke	brukes	som	et	alternativ	til	serologiske	
undersøkelser,	og	skal	bare	utføres	som	ledd	i	undersøkelser	til	oppfølging	av	positive	resultater	på	serologiske	
undersøkelser	for	aviær	influensa.

(1)	 Det	høyere	antallet	stikkprøver	sammenlignet	med	det	som	er	angitt	i	nr.	5.2.1,	er	n¿dvendig	pŒ	grunn	av	at	den	diagnostiske	pr¿ven	
er	mindre	f¿lsom	nŒr	den	brukes	pŒ	sj¿fugler.
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8.	 Analysehyppighet	og	analyseperiode

	 Prøvetaking	på	driftsenheter	 for	 fjørfe	 skal	gjennomføres	hvert	 år.	Medlemsstatene	kan	 imidlertid	beslutte	
å	utføre	prøvetaking	og	analyser	hyppigere	på	grunnlag	av	en	risikovurdering.	En	slik	beslutning	skal	være	
utførlig	begrunnet	i	overvåkingsprogrammet.

	 Prøvetaking	skal	utføres	i	samsvar	med	det	godkjente	overvåkingsprogrammet	fra	1.	januar	til	31.	desember	i	
det	året	programmet	gjennomføres.

9.	 Laboratorieundersøkelser

	 Analyse	 av	prøvene	 skal	 foretas	ved	nasjonale	 referanselaboratorier	 for	 aviær	 influensa	 i	medlemsstatene,	
eller	 ved	 andre	 laboratorier	 som	 er	 godkjent	 av	 vedkommende	 myndigheter	 og	 underlagt	 de	 nasjonale	
referanselaboratorienes	kontroll.

	 Laboratorieundersøkelser	skal	foretas	i	samsvar	med	diagnosehåndboken,	som	fastsetter	framgangsmåtene	for	
bekreftelse	og	differensialdiagnostisering	av	aviær	influensa.

	 Dersom	 en	 medlemsstat	 imidlertid	 ønsker	 å	 bruke	 laboratorieundersøkelser	 som	 ikke	 er	 fastsatt	 i	
diagnosehåndboken	eller	beskrevet	i	OIEs	håndbok	for	landdyr,	skal	EUs	referanselaboratorium,	på	grunnlag	
av	validerte	opplysninger,	godkjenne	at	disse	undersøkelsene	er	egnet	til	formålet	før	de	tas	i	bruk.

	 Alle	 positive	 serologiske	 resultater	 skal	 bekreftes	 av	 de	 nasjonale	 referanselaboratoriene	 ved	
hemagglutinasjonshemmingsprøve,	der	det	brukes	utvalgte	stammer	levert	av	EUs	referanselaboratorium:

a)	 for	undertype	H5:

i)	 en	første	undersøkelse	med	teal/England/7894/06	(H5N3),

ii)	 undersøkelse	av	alle	positive	prøver	med	chicken/Scotland/59(H5N1)	for	å	utelukke	antistoffer	som	
kryssreagerer	med	N3,

b)	 for	undertype	H7:

i)	 en	første	undersøkelse	med	turkey/England/647/77	(H7N7),

ii)	 undersøkelse	av	alle	positive	prøver	med	African	starling/983/79	(H7N1)	for	å	utelukke	antistoffer	
som	kryssreagerer	med	N7.

	 Alle	positive	serologiske	resultater	skal	følges	opp	med	epidemiologiske	undersøkelser	på	driftsenheten	for	
fjørfe	og	ytterligere	prøvetaking	med	tanke	på	virologiske	undersøkelser	for	å	fastslå	om	det	finnes	en	aktiv	
infeksjon	med	aviært	influensavirus	på	driftsenheten	for	fjørfe.	Konklusjonene	av	alle	disse	undersøkelsene	
skal	rapporteres	til	Kommisjonen.

	 Alle	 virusisolater	 av	 aviær	 influensa	 skal	 sendes	 til	 EUs	 referanselaboratorium	 i	 samsvar	 med	 Den	
europeiske	unions	lovgivning	og	de	nasjonale	referanselaboratorienes	oppgaver	som	fastsatt	i	vedlegg	VIII	
til	 direktiv	 2005/94/EF,	 med	 mindre	 det	 er	 gitt	 unntak	 i	 samsvar	 med	 nr.	 4	 bokstav	 d)	 i	 kapittel	 V	 i	
diagnosehåndboken.	 Virus	 av	 undertype	 H5/H7	 skal	 omgående	 sendes	 til	 EUs	 referanselaboratorium	
og	 gjennomgå	 standardundersøkelser	 for	 karakterisering	 (nukleotidsekvensering/IVPI)	 i	 samsvar	 med	
diagnosehåndboken.

	 Ved	innsendelse	av	prøver	og	diagnostisk	materiale	benyttes	de	særlige	protokollene	som	er	framlagt	av	EUs	
referanselaboratorium.	Vedkommende	myndigheter	 skal	 sikre	 at	 det	 er	 god	 informasjonsflyt	mellom	EUs	
referanselaboratorium	og	de	nasjonale	referanselaboratoriene.

______
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VEDLEGG II

DEL 1

Retningslinjer	for	gjennomføring	av	overvåkingsprogrammer	for	aviær	influensa	hos	viltlevende	fugler

1.	 Mål	med	overvåkingen

	 Målet	 med	 overvåkingsprogrammet	 for	 aviær	 influensa	 hos	 viltlevende	 fugler	 er	 tidlig	 påvisning	 av	 HPAI	 av	
undertypen	H5N1	hos	viltlevende	fugler	for	å	beskytte	fjørfe	på	driftsenheter	for	fjørfe	og	verne	dyrehelsen.

2.	 Utforming	av	overvåkingen

a)	 Det	 skal	 gjennomføres	 risikobasert	 overvåking	 som	 et	 «passivt»	 overvåkingssystem,	 med	
laboratorieundersøkelser	av	viltlevende	fugler	som	blir	funnet	døende	eller	døde,	og	overvåkingen	skal	særlig	
være	rettet	mot	sjøfuglarter.

b)	 Viltlevende	 fugler,	 særlig	 trekkende	 sjøfugler,	 som	har	 vist	 seg	 å	 ha	 større	 risiko	 for	 å	 bli	 angrepet	 av	 og	
overføre	HPAI	H5N1-viruset,	er	«målarter»	som	særlig	skal	overvåkes.

c)	 Overvåkingen	rettes	mot	områder	nær	hav,	innsjøer	og	vannveier	der	det	er	funnet	døde	fugler,	særlig	dersom	
disse	områdene	ligger	i	nærheten	av	driftsenheter	for	fjørfe,	og	særlig	i	områder	med	høy	tetthet	av	driftsenheter	
for	fjørfe.

d)	 Det	skal	sikres	et	nært	samarbeid	med	epidemiologer	og	ornitologer	samt	med	vedkommende	naturvernmyndighet	
med	henblikk	på	å	utforme	overvåkingsprogrammet,	bistå	med	å	identifisere	arter	og	optimere	prøvetakingen	i	
overensstemmelse	med	forholdende	i	den	enkelte	medlemsstat.

e)	 Dersom	den	epidemiologiske	situasjonen	vedrørende	HPAI	H5N1-viruset	krever	det,	skal	overvåkingen	utvides	
gjennom	holdningsskapende	tiltak	og	aktiv	søking	etter	og	kartlegging	av	døde	eller	døende	viltlevende	fugler,	
særlig	fugler	som	tilhører	målartene.	En	grunn	til	en	slik	utviding	av	overvåkingen	kan	være	at	HPAI	H5N1-
viruset	blir	påvist	hos	fjørfe	og/eller	viltlevende	fugler	i	nabomedlemsstater	og	tilgrensende	tredjestater,	eller	
i	 land	 som	 er	 forbundet	 med	 den	 berørte	 medlemsstaten	 gjennom	 trekkfuglenes	 forflytning,	 særlig	 fugler	
som	tilhører	målartene.	I	slike	tilfeller	skal	det	tas	hensyn	til	de	bestemte	migrasjonsmønstrene	og	artene	av	
viltlevende	fugler,	som	kan	variere	i	de	forskjellige	medlemsstatene.

3.	 Prøvetakingsmetoder

a)	 Prøvetakingsmetodene	skal	foretas	i	samsvar	med	diagnosehåndboken.

b)	 Det	skal	tas	kloakksvaberprøver	og	svaberprøver	fra	luftrør/svelg	og/eller	prøver	av	vev	fra	viltlevende	fugler	
som	er	funnet	døde	eller	døende,	for	molekylærpåvisning	(PCR)	og/eller	virusisolasjon.

c)	 Særlige	hensyn	må	tas	ved	lagring	og	transport	av	prøver	i	samsvar	med	nr.	5	og	6	i	kapittel	IV	i	diagnosehåndboken.	
Alle	virusisolater	 av	aviær	 influensa	hos	viltlevende	 fugler	 skal	 sendes	 til	EUs	 referanselaboratorium,	med	
mindre	det	er	gitt	unntak	i	samsvar	med	nr.	4	bokstav	d)	i	kapittel	V	i	diagnosehåndboken.	Virus	av	undertype	
H5/H7	 skal	 omgående	 sendes	 til	 EUs	 referanselaboratorium	 og	 gjennomgå	 standardundersøkelser	 for	
karakterisering	(nukleotidsekvensering/IVPI)	i	samsvar	med	diagnosehåndboken.

d)	 Prøvetakingen	skal	avsluttes	senest	31.	desember	i	det	året	overvåkingsprogrammet	gjennomføres.

4.	 Laboratorieundersøkelser

	 Laboratorieundersøkelsene	skal	foretas	i	samsvar	med	diagnosehåndboken.

	 Analyse	av	prøver	skal	foretas	ved	de	nasjonale	referanselaboratoriene	i	medlemsstatene,	eller	ved	andre	laboratorier	
som	er	godkjent	av	vedkommende	myndigheter	og	underlagt	de	nasjonale	referanselaboratorienes	kontroll.

	 Dersom	en	medlemsstat	imidlertid	ønsker	å	bruke	laboratorieundersøkelser	som	ikke	er	fastsatt	i	diagnosehåndboken	
eller	beskrevet	i	OIEs	håndbok	for	landdyr,	skal	EUs	referanselaboratorium,	på	grunnlag	av	validerte	opplysninger,	
godkjenne	at	disse	undersøkelsene	er	egnet	til	formålet	før	de	tas	i	bruk.

	 En	første	kartlegging	ved	hjelp	av	M-gen-PCR	skal	foretas,	etterfulgt	av	raske	undersøkelser	av	H5-positive	prøver,	
som	skal	gjennomføres	innen	høyst	to	uker.	Dersom	resultatet	er	positivt	for	H5,	skal	kløyvingspunktet	analyseres	
så	raskt	som	mulig	for	å	bestemme	om	dets	motiv	er	sterkt	sykdomsframkallende	aviær	influensa	(HPAI)	eller	svakt	
sykdomsframkallende	aviær	influensa	(LPAI).	Dersom	det	bekreftes	forekomst	av	H5	HPAI,	skal	det	raskt	foretas	
ytterligere	analyse	for	å	bestemme	N-typen,	selv	om	dette	bare	kan	dokumentere	at	N1	kan	utelukkes.
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5.	 Oppfølging

—	 Dersom	positive	 tilfeller	av	HPAI	H5	(N1)(1)	bekreftes,	 skal	bekjempelsestiltakene	fastsatt	 i	kommisjonsvedtak	
2006/563/EF	av	11.	august	2006	om	visse	beskyttelsestiltak	i	forbindelse	med	sterkt	sykdomsframkallende	aviær	
influensa	av	undertype	H5N1	hos	viltlevende	fugler	i	Fellesskapet	og	om	oppheving	av	vedtak	2006/115/EF(2),	få	
anvendelse.

—	 Som	et	 ledd	 i	de	epidemiologiske	undersøkelsene	er	det	viktig	å	 identifisere	områder	knyttet	 til	nevnte	 tilfeller	
for	om	mulig	å	kunne	 forutse	ytterligere	utbrudd	av	aviær	 influensa,	 særlig	 i	områder	 som	er	av	betydning	 for	
fjørfeproduksjon,	for	eksempel	områder	med	høy	tetthet	av	driftsenheter	for	fjørfe.

DEL 2

Liste	over	viltlevende	fuglearter	som	skal	gjennomgå	prøvetaking	og	undersøkelse	for	påvisning	aviær	influensa	
—	«målarter»	

Nr. Vitenskapelig	navn Vanlig	navn

1. Accipiter gentilis Hønsehauk

2. Accipiter nisus Spurvehauk

3. Anas acuta Stjertand

4. Anas clypeata Skjeand

5. Anas crecca Krikkand

6. Anas penelope Brunnakke

7. Anas platyrhynchos Stokkand

8. Anas querquedula Knekkand

9. Anas strepera Snadderand

10. Anser albifrons albifrons Tundragås	(europeisk	underart)

11. Anser anser Grågås

12. Anser brachyrhynchus Kortnebbgås

13. Anser erythropus Dverggås

14. Anser fabalis Sædgås	

15. Ardea cinerea Gråhegre

16. Aythya ferina Taffeland

17. Aythya fuligula Toppand

18. Branta bernicla Ringgås

19. Branta canadensis Kanadagås

20. Branta leucopsis Hvitkinngås

21. Branta ruficollis Rødhalsgås

22. Bubo bubo Hubro

23. Buteo buteo Musvåk

24. Buteo lagopus Fjellvåk

25. Cairina moschata Moskusand

26. Ciconia ciconia Stork

27. Circus aeruginosus Sivhauk

(1)	 Bekjempelsestiltak	mot	sykdom	skal	gjennomføres	på	grunnlag	av	bekreftet	HPAI	H5	og	mistanke	om	N1.
(2)	 EUT	L	222	av	15.8.2006,	s.	11.
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Nr. Vitenskapelig	navn Vanlig	navn

28. Cygnus columbianus Dvergsvane

29. Cygnus cygnus Sangsvane

30. Cygnus olor Knoppsvane

31. Falco peregrinus Vandrefalk

32. Falco tinnunculus Tårnfalk

33. Fulica atra Sothøne

34. Larus canus Fiskemåke

35. Larus ridibundus Hettemåke

36. Limosa limosa Svarthalespove

37. Marmaronetta angustirostris Marmorand

38. Mergus albellus Lappfiskand

39. Milvus migrans Svartglente

40. Milvus milvus Glente

41. Netta rufina Rødhodeand

42. Phalacrocorax carbo Storskarv

43. Philomachus pugnax Brushane

44. Pica pica Skjære

45. Pluvialis apricaria Heilo

46. Podiceps cristatus Toppdykker

47. Podiceps nigricollis Svarthaledykker

48. Porphyrio porphyrio Sultanhøne

49. Tachybaptus ruficollis Dvergdykker

50. Vanellus vanellus Vipe

	


