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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 89/662/EØF av 11. desember
1989 om veterinærkontroll ved handel innenfor Fellesskapet
med sikte på gjennomføring av det indre marked(1), sist endret
ved direktiv 92/118/EØF(2), særlig artikkel 9 nr. 4,

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(3), sist endret ved direktiv
92/118/EØF, særlig artikkel 10 nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsvedtak 98/272/EF av 23. april 1998 om
epidemiologisk overvåking for smittsom spongiform
encefalopati(4), fastsettes bestemmelser om tiltak som skal
treffes av medlemsstatene når det er mistanke om fore-
komst av overførbar spongiform encefalopati (TSE) hos et
dyr, minstekrav til overvåking av bovin spongiform
encefalopati (BSE) og scrapie samt regler for prøvetaking
og laboratorieundersøkelser for å påvise forekomst av TSE.

2) Tiltakene i forbindelse med dyr som avlives som følge av
mistanke om TSE, bør klargjøres ytterligere.

3) Kommisjonen offentliggjorde 8. juli 1999 en rapport om
vurderingen av prøver for diagnostisering av TSE hos
storfe, og tre prøver viste stor følsomhet og spesifisitet
når det gjelder påvisning av TSE i dyr på sykdommens
kliniske stadium.

4) Bruk av prøvene ved overvåking av BSE hos storfe vil i
stor grad kunne forbedre virkningen av overvåkingen,
særlig dersom målgruppen er selvdøde og nødslaktede dyr,
som vist i forbindelse med et overvåkingsprogram i Sveits.

5) Overvåkingsprogrammet bør gjennomgås med jevne
mellomrom på bakgrunn av resultatene og erfaringene fra
gjennomføringen av programmet. Derfor må reglene for
rapportering og registre endres, og det bør innføres en ny
rapport som dekker de seks første månedene.

6) Reglene for laboratorieundersøkelser for diagnostisering
av BSE hos storfe bør revideres på bakgrunn av
anbefalingene i Manual of Standards for Diagnostic Tests
and Vaccines fra Det internasjonale kontor for epizootier
samt vurderingen av prøvingene.

7) Det bør utarbeides en liste over de nasjonale
referanselaboratoriene for TSE.

8) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Den faste veterinærkomité —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedtak 98/272/EF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 3 nr. 2 skal siste punktum lyde:

«Alle deler av kroppen til dyret under mistanke, herunder
huden, skal holdes under offentlig tilsyn til det er stilt en
negativ diagnose eller til dyret er destruert ved
forbrenning, eller under særlige omstendigheter til det er
brent eller nedgravd i nøye samsvar med vilkårene i
artikkel 3 nr. 2 i rådsdirektiv 90/667/EØF(*).

(*) EFT L 363 av 27.12.1990, s. 51.»

2. I artikkel 4 nr. 1 endres «vedlegget» til «vedlegg I».

3. I artikkel 4 skal nr. 2 lyde:

«2. Medlemsstatene skal framlegge for Kommisjonen en
årlig rapport som minst omfatter opplysningene nevnt i
vedlegg II del A. Rapporten for hvert kalenderår skal
framlegges senest 31. mars det følgende år. Kommisjonen
skal framlegge for Den faste veterinærkomité et
sammendrag av de ulike staters rapporter for hvert tidsrom,
som minst omfatter opplysningene nevnt i vedlegg II del B,
innen tre måneder etter at den har mottatt disse
rapportene.»

KOMMISJONSVEDTAK

av 5. juni 2000

om endring av vedtak 98/272/EF om epidemiologisk overvåking for overførbar spongiform encefalopati(*)

[meddelt under nummer K(2000) 1144]

(2000/374/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 135 av 8.6.2000, s. 27, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 131/2001 av 23. november 2001
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 6 av
24.1.2002, s. 12.

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 13.
(2) EFT L 62 av 15.3.1993, s. 49.
(3) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29.
(4) EFT L 122 av 24.4.1998, s. 59.
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4. I artikkel 4 skal nytt nr. 3 lyde:

«3. Medlemsstatene skal sikre at alle offisielle
undersøkelser og laboratorieundersøkelser registreres i
henhold til vedlegg III.»

5. Artikkel 5 skal lyde:

«Artikkel 5

1. Prøvetaking og laboratorieprøver for forekomst av
BSE hos storfe skal gjennomføres ved hjelp av de metoder
og protokoller som er fastsatt i vedlegg IV. Prøvetaking og
laboratorieprøver for forekomst av scrapie i sau skal
gjennomføres ved hjelp av de metoder og protokoller som
er fastsatt i mai 1999-utgaven av Manual of Standards for
Diagnostic Tests and Vaccines fra Det internasjonale
kontor for epizootier.

2. Det nasjonale referanselaboratoriet i hver
medlemsstat, som fastsatt i vedlegg V, skal påse at
diagnostiske metoder og protokoller samordnes mellom de
laboratoriene som er godkjent for påvisning av TSE, og
med jevne mellomrom verifisere bruken av disse
diagnostiske metodene og protokollene.»

6. Ny artikkel 8a skal lyde:

«Artikkel 8a

Uten at artikkel 4 nr. 2 berøres, skal medlemsstatene senest
1. oktober 2001 framlegge for Kommisjonen en rapport for

tidsrommet januar-juni 2001 som minst omfatter
opplysningene nevnt i vedlegg II del A.

Bestemmelsene i vedlegg I og II skal gjennomgås hver
sjette måned på bakgrunn av resultatene og erfaringene fra
gjennomføringen av programmet. Bestemmelsene i
vedlegg IV skal gjennomgås på bakgrunn av utviklingen av
Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines fra
Det internasjonale kontor for epizootier. Bestemmelsene i
vedlegg IV A skal gjennomgås på bakgrunn av en
ytterligere vurdering av de diagnostiske metoder.»

7. Vedlegget erstattes av vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 1. januar 2001.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 5. juni 2000.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen
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Samlet populasjon som er
eldre enn 24 måneder Prøvestørrelse(1) Samlet populasjon som er

eldre enn 24 måneder Prøvestørrelse(1)

100 000 950 4 500 000 6 000

200 000 1 550 5 000 000 6 500

300 000 1 890 5 500 000 7 000

400 000 2 110 6 000 000 7 500

500 000 2 250 6 500 000 8 000

600 000 2 360 7 000 000 8 500

700 000 2 440 7 500 000 9 000

800 000 2 500 8 000 000 9 500

900 000 2 550 8 500 000 10 000

1 000 000 2 590 9 000 000 10 500

1 500 000 3 000 9 500 000 11 000

2 000 000 3 500 10 000 000 11 500

2 500 000 4 000 10 500 000 12 000

3 000 000 4 500 11 000 000 12 500

3 500 000 5 000 11 500 000 13 000

4 000 000 5 500 12 000 000 13 500

(1) EFT L 121 av 29.7.1964, s. 2012/64.
(2) EFT L 99 av 20.4.1996, s. 14.

VEDLEGG

«VEDLEGG I

A. MINSTEKRAV TIL ET PROGRAM FOR OVERVÅKING AV BSE HOS STORFE

1. Utvelging av delpopulasjoner

Storfe som er eldre enn 24 måneder, etter følgende kriterier:

1.1. Dyr som har gjennomgått «særskilt nødslakting» som definert i artikkel 2 bokstav n), og dyr som er slaktet i samsvar med
vedlegg I kapittel VI nr. 28 bokstav c) i rådsdirektiv 64/433/EØF(1) (herunder dyr omhandlet i kommisjonsforordning (EF)
nr. 716/96 av 19. april 1996 om vedtakelse av særskilte støttetiltak for markedet for storfekjøtt i Det forente kongerike(2),
og som har gjennomgått «særskilt nødslakting» som definert i artikkel 2 bokstav n) eller er slaktet i samsvar med vedlegg
I kapittel VI nr. 28 bokstav c) i rådsdirektiv 64/433/EØF).

1.2. Døde dyr som ikke er slaktet for konsum (unntatt dyr omhandlet i forordning (EF) nr. 716/96).

2. Prøvestørrelse

Det samlede antallet prøver som undersøkes årlig i hver medlemsstat fra delpopulasjonene nevnt i nr. 1.1 og 1.2, skal minst
tilsvare prøvestørrelsen oppført i tabellen. Så mange som mulig, men under alle omstendigheter minst 10 % av prøvene,
skal samles inn fra delpopulasjonen nevnt i nr. 1.2. Prøvene innenfor hver delpopulasjon skal være tilfeldig utvalgt.
Prøvetakingen skal være representativ for hver region, og skal utføres løpende. Medlemsstatene kan imidlertid bestemme
at det skal tas prøver bare fra delpopulasjonen nevnt i nr. 1.1 i fjerntliggende områder med lav dyretetthet.

(1) Prøvestørrelsen er beregnet på en slik måte at en prevalens på 0,1 % kan påvises med et konfidensnivå på 95 % i delpopulasjonene

nevnt i nr. 1, idet det antas at disse delpopulasjonenes forholdsmessige andel av den samlede storfepopulasjonen som er eldre enn

24 måneder, er 1 %. Når den samlede storfepopulasjonen som er eldre enn 24 måneder, er på 1 500 000 dyr eller mer, er

prøvestørrelsen økt med 500 prøver per 500 000 dyr som en tilpasning av forholdsmessigheten, slik at det tas hensyn til den økte

sannsynligheten for variasjon i risikoen for BSE innen populasjonen.
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B. MINSTEKRAV TIL ET PROGRAM FOR OVERVÅKING AV SCRAPIE HOS SAU OG GEIT

1. Utvelging av delpopulasjoner

Utvelgingen skal foretas ved hjelp av en risikovurdering av delpopulasjoner av dyr av nasjonal opprinnelse som viser
kliniske tegn som er forenlige med scrapie. Prøvene innenfor hver delpopulasjon og aldersgruppe skal være tilfeldig
utvalgt.

Følgende kriterier skal gjelde for utvelgingen:

— dyr som viser atferdsmessige eller nevrologiske tegn i mer enn 15 dager og ikke er mottakelige for behandling,

— døende dyr uten tegn på infeksjonssykdom eller traumatisk sykdom,

— dyr som viser andre symptomer på progressiv sykdom.

2. Alder på dyrene i målgruppen

Prøven skal tas av de eldste dyrene i delpopulasjonen. Alle dyr i målgruppen skal imidlertid være eldre enn 12 måneder.

3. Prøvestørrelse

Det minste antallet dyr som skal undersøkes årlig, må tilsvare prøvestørrelsene nevnt i tabellen. Dyr som undersøkes i
samsvar med artikkel 3, kan omfattes av minste antall prøver.

Tabell

Minste antall årlige nevrohistologiske undersøkelser av dyr som viser kliniske tegn som er forenlige med scrapie

(1) Når størrelsen på den samlede populasjonen som er eldre enn tolv måneder, er ukjent, skal prøvestørrelsen baseres på den
samlede populasjonen som er eldre enn seks måneder. 

Samlet populasjon som er eldre enn 12 måneder(1) Prøvestørrelse

100 000 10

300 000 30

500 000 50

700 000 69

1 000 000 99

2 500 000 195

5 000 000 300

7 000 000 336

10 000 000 367

20 000 000 409

30 000 000 425

40 000 000 433
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C. OVERVÅKING AV HØYRISIKODYR

Overvåking av høyrisikodyr

I tillegg til overvåkingsprogrammene nevnt i del A og B, kan medlemsstatene velge å gjennomføre målrettet overvåking av
TSE hos høyrisikodyr, som for eksempel:

— dyr med opprinnelse i stater der TSE forekommer naturlig,

— dyr som har fortært fôr som kan være kontaminert,

— dyr som er født av eller nedstammer fra TSE-infiserte hunndyr.

D. ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Medlemsstatene skal sikre at ingen kroppsdeler av dyr som det er tatt prøver av i henhold til dette vedlegg, skal brukes til
produksjon av næringsmidler, fôrvarer, gjødsel, kosmetiske produkter, legemidler eller medisinsk utstyr før
laboratorieundersøkelsen er avsluttet med negative resultater.
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VEDLEGG II

A. OPPLYSNINGER SOM SKAL TAS MED I MEDLEMSSTATENES RAPPORT

1. Antallet tilfeller under mistanke per dyreart som i samsvar med artikkel 3 nr. 1 er underlagt begrensninger med hensyn
til forflytning.

2. Antallet tilfeller under mistanke per dyreart som i samsvar med artikkel 3 nr. 2 har gjennomgått
laboratorieundersøkelse, samt resultatene av undersøkelsen.

3. Den anslåtte størrelsen på hver delpopulasjon nevnt i vedlegg I del A nr. 1.

4. Antallet storfe som er undersøkt i hver delpopulasjon som nevnt i vedlegg I del A nr. 1 og vedlegg I del C, samt metoden
for utvelging av prøver og resultatene av prøvene.

5. Antallet sauer og geiter som er undersøkt i hver delpopulasjon som nevnt i vedlegg I del B nr. 1 og vedlegg I del C,
samt resultatene av undersøkelsen.

6. Antallet, aldersfordelingen og den geografiske fordelingen av positive tilfeller av BSE og scrapie. Det bør opplyses om
fødselsår og om mulig fødselsmåned for BSE-positive dyr som er født etter at det ble innført forbud mot bruk av
dyremel i fôr.

7. Positive tilfeller av TSE som er bekreftet hos andre dyr enn storfe, sauer og geiter.

B. OPPLYSNINGER SOM SKAL TAS MED I KOMMISJONENS SAMMENDRAG

Sammendraget skal legges fram i form av tabeller, og skal minst inneholde følgende opplysninger fra hver medlemsstat:

1. Den samlede populasjonen av storfe som er eldre enn 24 måneder, og den anslåtte størrelsen på hver delpopulasjon
nevnt i vedlegg I del A nr. 1.

2. Antallet tilfeller under mistanke per dyreart som nevnt i del A nr. 1 og 2.

3. Antallet storfe som det er tatt prøver av, som nevnt i del A nr. 4.

4. Antallet sauer og geiter som er undersøkt, som nevnt i del A nr. 5.

5. Antallet og aldersfordelingen av BSE-positive dyr.

6. TSE-positive dyr som er født etter at det ble innført forbud mot bruk av dyremel i fôr, samt dyrenes fødselsår og
fødselsmåned.

7. Positive tilfeller av scrapie.

8. Positive tilfeller av TSE som er bekreftet hos andre dyr enn storfe, sauer og geiter.

VEDLEGG III

REGISTRE

1. Vedkommende myndighet skal registrere følgende opplysninger:

—  antallet og typene dyr som er underlagt begrensninger med hensyn til forflytning som nevnt i artikkel 3 nr. 1,

—  antallet og resultatene av kliniske og epidemiologiske undersøkelser som nevnt i artikkel 3 nr. 1,

—  antallet og resultatene av laboratorieundersøkelser som nevnt i artikkel 3 nr. 2,

—  antallet, identiteten og opprinnelsen til dyr som det er tatt prøver av innen rammen av overvåkingsprogrammene 
nevnt i vedlegg I, og om mulig, opplysninger om alder, rase og tidligere sykdommer.

Registrene skal oppbevares i sju år.

2. Laboratoriet som utfører undersøkelsene, skal oppbevare registre med alle opplysninger fra prøvene, særlig
laboratoriejournaler, parafinblokker og eventuelt fotografier av Western blots.

Registrene skal oppbevares i sju år.
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VEDLEGG IV

PRØVETAKING OG LABORATORIEPRØVER FOR PÅVISNING AV BSE HOS STORFE

1. Innsamling av prøver

Vedkommende myndighet skal sikre at prøver samles inn ved hjelp av de metoder og protokoller som er fastsatt i mai
1999-utgaven av Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines fra Det internasjonale kontor for epizootier.
Dersom slike metoder og protokoller ikke er tilgjengelige, skal vedkommende myndighet sørge for at prøvene samles
inn på en slik måte at prøvingen kan utføres riktig.

2. Laboratorieprøver

2.1. Tilfeller under mistanke

Vev fra storfe, som sendes til laboratorieundersøkelse i samsvar med bestemmelsene i artikkel 3 nr. 2, skal gjennomgå
en histopatologisk undersøkelse som fastsatt i mai 1999-utgaven av Manual of Standards for Diagnostic Tests and
Vaccines fra Det internasjonale kontor for epizootier, med mindre materialet er blitt utsatt for autolyse. Når resultatene
av den histopatologiske undersøkelsen er usikre eller negative, eller når materialet er blitt utsatt for autolyse, skal
vevet undersøkes ved hjelp av en av de andre diagnostiske metodene som er fastsatt i Manual of Standards for
Diagnostic Tests and Vaccines (immunocytokjemi, immunblot-metode eller påvisning av karakteristiske fibriller ved
hjelp av elektronmikroskopi).

2.2. Dyr som undersøkes innen rammen av det årlige overvåkingsprogrammet

Storfe som undersøkes innen rammen av det årlige overvåkingsprogrammet nevnt i vedlegg I del A og det målrettede
overvåkingsprogrammet nevnt i vedlegg I del C, skal undersøkes ved hjelp av en av prøvene oppført i vedlegg IV A. 

Når resultatene av overvåkingsprøven er usikre eller positive, skal det foretas en histopatologisk undersøkelse av
hjernestammens vev som fastsatt i mai 1999-utgaven av Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines fra
Det internasjonale kontor for epizootier, med mindre materialet er blitt utsatt for autolyse eller på annen måte er
uegnet for histopatologisk undersøkelse. Når resultatene av den histopatologiske undersøkelsen er usikre eller
negative, eller når materialet er blitt utsatt for autolyse, skal vevet undersøkes ved hjelp av en av de andre diagnostiske
metodene som er nevnt i nr. 2.1, men det er ikke tillatt å benytte samme metode som ble brukt til overvåkingsprøven.

3. Tolkning av resultatene

Et dyr som er undersøkt i samsvar med nr. 2.1, skal betraktes som BSE-positivt dersom resultatene av en av prøvene er positive.

Et dyr som er undersøkt i samsvar med nr. 2.2, skal betraktes som BSE-positivt dersom resultatene av
overvåkingsprøven er positive eller usikre, og

— resultatene av den påfølgende histopatologiske undersøkelsen er positive, eller

— resultatene av en annen diagnostisk metode nevnt i nr. 2.1 er positive.

VEDLEGG IV A

1. Immunblot-prøve basert på en Western blot-metode for påvisning av det proteaseresistente fragmentet PrPRes (Prionics
Check-prøve).

2. ELISA-prøve med kjemiluminescens, som omfatter en ekstraksjonsprosedyre og en ELISA-teknikk ved hjelp av en
forsterket kjemiluminescerende reagens (Enfer-prøve).

3. Immunologisk analyse (Sandwich-metoden) for påvisning av PrPRes, utført etter denaturering og konsentrering (CEA-
prøve).



VEDLEGG V

NASJONALE REFERANSELABORATORIER

De nasjonale referanselaboratoriene er:

Østerrike: Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, Mödling
Robert-Koch-Gasse 17

Belgia: CERVA-CODA-VAR
Centre d’étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques
Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie
Veterinary and Agrochemical Research Centre
Groeselenberg 99
B-1180 Bruxelles

Danmark: Statens Veterinære Serumlaboratorium
Bülowsvej 27
DK-1790 København V

Finland: Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos
Hämeentie 57
FIN-00550 Helsinki

Frankrike: Agence française de sécurité sanitaire des aliments
Laboratoire de pathologie bovine
31, avenue Tony Garnier
BP 7033
F-69342 Lyon Cédex

Tyskland: Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere
Anstaltsteil Tübingen
Postfach 1149
D-72001 Tübingen

Hellas: 1. Department of Pathology, Faculty of Veterinary Medicine
University of Thessaloniki
Giannitson & Voutyra St.
GR-54627 Thessaloniki

2. Athens Centre of Veterinary Institutes
Laboratory of Pathology
25 Neapoleos St.
GR-14310 Athens

Irland: The Central Veterinary Research Laboratory
Abbotstown
Castleknock
Dublin 15
Ireland

Italia: Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta
CEA
Via Bologna
I-148-10150 Torino

Luxembourg: CERVA-CODA-VAR
Centre d’étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques
Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie
Veterinary and Agrochemical Research Centre
Groeselenberg 99
B-1180 Bruxelles

Nederland: Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid, ID-Lelystad
Edelhertweg 15
Postbus 65
8200 AB Lelystad
Nederland

Portugal: Laboratório Nacional de Investigação Veterinária
Estrada de Benfica, 701
P-1500 Lisboa
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Spania: Veterinary School Laboratory
Animal Pathology Department
Pathological Anatomy
E-Zaragoza

Sverige: The National Veterinary Institute
S-751 89 Uppsala

Det forente kongerike: The Veterinary Laboratories Agency
Woodham Lane
New Haw
Addlestone
Surrey KT15 3NB
United Kingdom»
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