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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, 

under henvisning til rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 1991
om fastsettelse av prinsippene for organisering av
veterinærkontrollene av dyr som innføres til Fellesskapet fra
tredjestater, og om endring av direktiv 89/662/EØF,
90/425/EØF og 90/675/EØF(1), sist endret ved direktiv
96/43/EF(2), særlig artikkel 18 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) De viktigste krav til dyrehelse som medlemsstatene må
oppfylle ved import fra tredjestater av hunder, katter og
andre dyr som er mottakelige for rabies, er fastsatt i
direktiv 92/65/EØF(3). Utstedelsen av veterinærattest er
imidlertid ennå ikke harmonisert. 

2) I Australia og Malaysia er det meldt om dødelige tilfeller
av henholdsvis Hendra disease og Nipah disease hos
mennesker.

3) Flygende hunder av arten Pteropus anses å være den
naturlige vert for Hendra disease-viruset, og antas å være
virusreservoar for Nipah disease-viruset. Disse
pattedyrene viser imidlertid ingen kliniske tegn på
sykdom, og kan ha viruset i seg sammen med
nøytraliserende antistoffer.

4) Flygende hunder importeres av og til fra tredjestater. EFs
krav til dyrehelse ved import av flygende hunder fra
tredjestater er ennå ikke fastsatt. Det synes derfor
nødvendig å innføre visse vernetiltak mot Hendra disease
og Nipah disease.

5) Hendra disease kan overføres fra katter, og katter og
hunder kan få Nipah disease. Utsettelse for de respektive
virus stimulerer serokonverteringen hos dyr som er syke
eller rekonvalesenter, noe som kan påvises ved
laboratorieprøver.

6) Forekomsten av denne zoonotiske sykdommen i de
nevnte stater kan utgjøre en fare for personer og
mottakelige dyr i Fellesskapet.

7) Det er nødvendig å vedta vernetiltak på fellesskapsplan i
forbindelse med import av flygende hunder, hunder og
katter fra halvøya Malaysia og Australia. 

8) Dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra Den faste
veterinærkomité —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

1. Import av flygende hunder av arten Pteropus fra halvøya
Malaysia og Australia er forbudt.

2. Som unntak fra nr. 1, og med forbehold for
bestemmelsene i rådsdirektiv 92/65/EØF, kan flygende hunder
av arten Pteropus importeres på følgende vilkår:

— dyrene stammer fra kolonier i fangenskap, og

— dyrene har vært isolert på en karantenestasjon i minst 60
dager, og

— dyrene har reagert negativt på serumnøytralisasjonsprøven
eller godkjent Elisa-prøve på forekomst av antistoffer mot
Hendra disease-viruset og Nipah disease-viruset, utført i et
laboratorium som vedkommende myndigheter har
godkjent til dette, på to blodprøver tatt med 21-30 dagers
mellomrom, idet den andre prøven skal tas senest ti dager
før eksport.

Artikkel 2

1. Import av hunder og katter fra halvøya Malaysia er
forbudt.

2. Som unntak fra nr. 1 kan hunder og katter importeres på
følgende vilkår:

— dyrene har ikke vært i kontakt med griser de siste 60
dagene før eksport,

— dyrene har ikke oppholdt seg på driftsenheter der det de
siste 60 dagene før import har blitt bekreftet utbrudd av
Nipah disease, og

— dyrene har reagert negativt på Elisa-prøven for påvisning
av lgM og lgG, utført i et laboratorium som vedkommende
veterinærmyndigheter har godkjent til å ta prøver for
påvisning av antistoffer mot Nipah disease-viruset, på en
blodprøve tatt i løpet av de siste ti dagene før eksport. 

KOMMISJONSVEDTAK

av 26. juli 1999

om visse vernetiltak i forbindelse med visse flygende hunder, hunder og katter fra halvøya Malaysia og Australia(*) 

[meddelt under nummer K(1999) 2467]

(1999/507/EF)
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Artikkel 3

1. Import av katter fra Australia er forbudt. 

2. Som unntak fra nr. 1 kan katter importes på følgende
vilkår:

— dyrene har ikke oppholdt seg på driftsenheter der det de
siste 60 dagene før eksport har blitt bekreftet utbrudd av
Hendra disease, og

— dyrene har reagert negativt på Elisa-prøven for påvisning
av lgM og lgG, utført i et laboratorium som vedkommende
veterinærmyndigheter har godkjent til å ta prøver for
påvisning av antistoffer mot Hendra disease-viruset, på en
blodprøve tatt i løpet av de siste ti dagene før eksport. 

Artikkel 4

Medlemsstatene skal endre de tiltak de anvender overfor
halvøya Malaysia og Australia, for å bringe dem i samsvar med
dette vedtak.

De skal underrette Kommisjonen om dette.

Artikkel 5

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 26. juli 1999.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen
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