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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til rådsdirektiv 82/894/EØF av 21. desember
1982 om melding om dyresykdom i Fellesskapet(1), sist endret
ved vedtak 98/12/EF(2), særlig artikkel 5 nr. 2 første
strekpunkt, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Systemet for melding om dyresykdommer, som ble
iverksatt ved direktiv 82/894/EØF, er i ferd med å bli
ajourført, og det er hensiktsmessig å revidere systemet.
Det er ikke lenger nødvendig å sende opplysninger om
restriksjoner gjennom dette systemet.

2) Det internasjonale kontor for epizootier (OIE) har
omdøpt hønsepest til «aviær influensa» og «ondartet
smittsom griselammelse (Teschens sykdom)» til
«ondartet smittsom griselammelse», og listen over
sykdommer må derfor endres.

3) Av klarhetshensyn er det hensiktsmessig å konsolidere de
tidligere endringene ved å ajourføre og erstatte alle
vedleggene.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegg I og II til direktiv 82/894/EØF erstattes med
vedleggene til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 1. januar 2001.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 7. september 2000.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 7. september 2000

om endring av rådsdirektiv 82/894/EØF om melding om dyresykdom i Fellesskapet(*)

[meddelt under nummer K(2000) 2494]

(2000/556/EF)

2002/EØS/37/09

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 235 av 19.9.2000, s. 27, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 143/2001 av 11. desember 2001
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 13 av
7.3.2002. s. 5.

(1) EFT L 378 av 31.12.1982, s. 58.
(2) EFT L 4 av 8.1.1998, s. 63.
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VEDLEGG I

Meldepliktige sykdommer:

Munn- og klovsyke

Kvegpest

Ondartet lungesyke hos storfe

Blue Tongue

Smittsomt blæreutslett hos gris

Klassisk svinepest

Afrikansk svinepest

Ondartet smittsom griselammelse (tidligere «ondartet smittsom griselammelse (Teschens sykdom)»)

Aviær influensa (tidligere «hønsepest»)

Newcastle disease

Afrikansk hestepest

Vesikulær stomatitt

Småfepest

Rift Valley Fever

Lumpy skin disease

Saue- og geitekopper

Infeksiøs hematopoietisk nekrose

Bovin spongiform encefalopati
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(1) Dyr under cirka tre måneder.
(2) Med primærtilfelle hos viltlevende svin menes tilfeller som oppstår i frie områder, det vil si utenfor områder der det er restriksjoner

med hensyn til klassisk svinepest hos viltlevende svin.

VEDLEGG II

Opplysninger som i henhold til artikkel 3 og 4 skal gis i forbindelse med meldingen av primær- og sekundærutbrudd
av sykdommene angitt i vedlegg I:

1. Avsendelsesdato

2. Avsendelsestidspunkt.

3. Opprinnelsesstat.

4. Sykdommens navn og eventuelt virustype.

5. Utbruddets serienummer.

6. Utbruddstype.

7. Referansenummer for utbrudd som er knyttet til dette utbruddet.

8. Region og driftsenhetens geografiske beliggenhet, herunder lengde- og breddegrad.

9. Andre regioner som berøres av restriksjonene.

10. Dato for bekreftelse.

11. Dato for mistanke.

12. Anslått dato for første infeksjon.

13. Sykdommens opprinnelse.

14. Bekjempelsestiltak.

15. Antall dyr på driftsenhetene som er mottakelige for sykdommen: a) storfe, b) svin, c) sau, d) geit, e) fjørfe, f) dyr
av hestefamilien, g) fisk, h) ville dyrearter.

16. Antall dyr på driftsenhetene som er klinisk berørt: a) storfe, b) svin, c) sau, d) geit, e) fjørfe, f) dyr av hestefamilien,
g) fisk, h) ville dyrearter.

17. Antall døde dyr på driftsenhetene: a) storfe, b) svin, c) sau, d) geit, e) fjørfe, f) dyr av hestefamilien, g) fisk, h) ville
dyrearter.

18. Antall slaktede dyr: a) storfe, b) svin, c) sau, d) geit, e) fjørfe, f) dyr av hestefamilien, g) fisk, h) ville dyrearter.

19. Antall destruerte skrotter: a) storfe, b) svin, c) sau, d) geit, e) fjørfe, f) dyr av hestefamilien, g) fisk, h) ville
dyrearter.

Ved utbrudd av svinepest gis følgende tilleggsopplysninger:

1. Avstand til nærmeste driftsenhet for svin.

2. Antall og art av svin (avlssvin, oppfôringssvin, smågris(1)) i de infiserte driftsenhetene.

3. antall og art av klinisk berørte svin (avlssvin, oppfôringssvin, smågris(1)) i de infiserte driftsenhetene.

4. Diagnostisk metode.

5. Dersom sykdommen ikke er bekreftet i driftsenheten, er den bekreftet på et slakteri eller i et transportmiddel?

6. Bekreftelse av primærtilfeller(2) hos viltlevende svin.


