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KOMMISJONSVEDTAK

av 18. april 2000

om godkjenning av prøver for påvisning av antistoffer mot bovin brucellose innenfor
rammen av rådsdirektiv 64/432/EØF(*)

[meddelt under nummer K(2000) 1042]

(2000/330/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om dyrehelseproblemer ved handel med
storfe og svin innenfor Fellesskapet(1), sist endret ved direktiv 98/99/EF(2), særlig artikkel 
6 nr. 2 bokstav b), og

ut fra følgende betraktninger:

1) Storfe som er beregnet på handel innenfor Fellesskapet, skal når det gjelder bovin brucellose, komme
fra en driftsenhet som er offisielt fri for bovin brucellose, og skal dessuten innen 30 dager før
forsendelsen gjennomgå en serumagglutinasjonsprøve eller en annen prøve som er godkjent etter
Den faste veterinærkomités framgangsmåte, etter at de relevante protokollene er vedtatt.

2) I samsvar med artikkel 16 i direktiv 64/432/EØF skal Kommisjonen etter framgangsmåten i artikkel
17 og på grunnlag av uttalelse fra Vitenskapskomiteen for veterinære spørsmål ajourføre og om
nødvendig endre vedlegg B, C og D (kapittel II) for å tilpasse dem til den vitenskapelige utvikling.

3) Kommisjonen har nå mottatt sluttrapporten fra Vitenskapskomiteen for dyrs helse og velferd om
endring av de tekniske vedleggene til direktiv 64/432/EØF med hensyn til den vitenskapelige
utviklingen vedrørende tuberkulose, brucellose og enzootisk bovin leukose(3).

4) I denne rapporten anbefalte Vitenskapskomiteen helst å bruke Elisa-prøve,
komplementbindingsprøve eller bufret brucella-antigenprøve for påvisning av antistoffer mot bovin
brucellose, på bl.a. blodprøver fra enkeltdyr. De anbefalte framgangsmåtene er i samsvar med de
internasjonalt anerkjente standardene fastsatt av OIE (Manual of Standards, 1996-utgaven, kapittel
3.2.1).

5) Prøvingsresultatene som framkommer ved bruk av Elisa-prøve, komplementbindingsprøve og bufret
brucella-antigenprøve, bør anerkjennes med henblikk på utstedelse av sertifikat, dersom prøvene er
foretatt i samsvar med godkjente protokoller for blodprøver som er tatt fra individuelt identifiserte
dyr innen 30 dager før det utstedes et sertifikat for de kontrollerte dyrene beregnet på handel innenfor
Fellesskapet.

6) I påvente av at de tekniske vedleggene B, C og D (kapittel II) ajourføres i samsvar med artikkel 16
i direktiv 64/432/EØF, skal derfor Elisa-prøve som angitt i Vitenskapskomiteens rapport, og
komplementbindingsprøve og bufret brucella-antigenprøve som angitt i vedlegg C til nevnte direktiv,
godkjennes som undersøkelse for brucellose med henblikk på utstedelse av et sertifikat som fastsatt
i artikkel 6 nr. 2 bokstav b) og i modell 1 av helsesertifikatet i vedlegg F.

7) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra Den faste veterinærkomité —
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GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Følgende prøver for påvisning av antistoffer mot bovin brucellose godkjennes med henblikk på utstedelse
av et sertifikat som nevnt i artikkel 6 nr. 2 bokstav b) i direktiv 64/432/EØF:

1) komplementbindingsprøve og bufret brucella-antigenprøve som foretas i samsvar med
bestemmelsene i vedlegg C til direktiv 64/432/EØF,

2) Elisa-prøve som foretas i samsvar med bestemmelsene i vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

Når en prøve nevnt i artikkel 1 i dette vedtak anvendes for de formål som er nevnt i artikkel 
6 nr. 2 bokstav b) i direktiv 64/432/EØF, skal prøven spesifiseres i kolonnen «Prøve» i tabellen i nr. 3 annet
strekpunkt og i modell 1 (helsesertifikat) i del A nr. 5 i vedlegg F til direktiv 64/432/EØF.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 18. april 2000.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen

VEDLEGG

1. Enzymmerket antistoffprøve (Elisa)

1.1. De to Elisa-prøvene nevnt i Manual of Standards for diagnostic tests and vaccines fra Det internasjonale kontor
for epizootier (OIE) (1996-utgaven, kapittel 3.2.1), er:

1.1.1. indirekte Elisa som er spesifikk for IgG1 og basert på lipopolysakkarid-antigen, og

1.1.2. konkurrerende (blokkerende) Elisa basert på monoklonale antistoffer som er spesifikke for 
O-polysakkaridkjeden i lipopolysakkarid-antigenet.

1.2. Standardreferanseseraene for Elisa er OIEs sterkt positive, svakt positive og negative standardreferansesera,
som er tilgjengelige fra Veterinary Laboratories Agency, Weybridge, Det forente kongerike.

1.3. Den anvendte teknikken, standardiseringen av denne og fortolkningen av resultatene skal være i samsvar med
OIEs Manual of Standards (1996-utgaven, kapittel 3.2.1).

1.4. Elisa-prøver som brukes til å undersøke plasma eller serum, skal kunne påvise OIEs positive og svakt positive
referansesera.

1.5. Definisjonen av den diagnostiske terskelen for Elisa-prøver bør omdefineres på grunnlag av de foreskrevne
OIE-sera i tråd med OIEs Manual of Standards. Standardseraene er internasjonale primære referansestandarder
som skal brukes til å definere nasjonale sekundære referansestandarder for hver prøve i hver enkelt
medlemsstat, og som skal brukes til å kalibrere arbeidsstandarder.

1.6. Når prøver av serum eller plasma blandes, skal antallet prøver i hver blanding ikke være høyere enn at OIEs
svakt positive standardserum kan påvises som positivt når det fortynnes i samme antall negative serum- eller
plasmaprøver. Denne øvre grensen skal fastsettes av det nasjonale referanselaboratoriet, som skal ta hensyn til
at prøven skal kunne brukes til å påvise tegn på smitte hos ett enkelt dyr i dyregruppen som serum- eller
plasmaprøvene i blandingen kommer fra.

1.7. Når Elisa-prøven brukes med henblikk på utstedelse av sertifikat, skal serum- eller plasmaprøvene blandes slik
at prøvingsresultatene med sikkerhet kan føres tilbake til hvert enkelt dyr i blandingen. Eventuelle bekreftende
prøver skal foretas på serum- eller plasmaprøver fra enkeltdyr.
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