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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

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), sist endret ved direktiv
92/118/EØF(2), særlig artikkel 10 nr. 4, 

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(3), sist endret
ved direktiv 92/118/EØF, særlig artikkel 9 nr. 4,

under henvisning til rådsdirektiv 92/40/EØF av 19. mai 1992
om innføring av fellesskapstiltak for å bekjempe hønsepest(4),
særlig artikkel 16, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I 1999 og 2000 har det forekommet utbrudd av aviær
influensa i Italia med enorme økonomiske tap for
fjørfeindustrien.

2) Italia har gjennom epidemiologiske undersøkelser for
aviær influensa oppdaget et svakt sykdomsframkallende
aviær influensa-virus.

3) Det svakt sykdomsframkallende viruset kan mutere til et
sterkt sykdomsframkallende virus og forårsake
sykdomsutbrudd.

4) Det svakt sykdomsframkallende viruset forekommer for
øyeblikket i et område av Italia med høy
populasjonstetthet av fjørfe.

5) Vaksinasjon kan i denne sammenhengen være et effektivt
redskap for å utfylle tiltakene for å bekjempe
sykdommen.

6) Dersom det iverksettes vaksinasjon mot aviær influensa,
må det innføres begrensninger med hensyn til forflytning
av vaksinert fjørfe.

7) Italia har framlagt et vaksinasjonsprogram som skal
utfylle tiltakene for å bekjempe aviær influensa i et
begrenset område av Italia, herunder særlige
begrensninger på forflytning.

8) Italia har godkjent bruk av en inaktivert vaksine mot
aviær influensa for å gjennomføre programmet. Vaksinen
er framstilt på grunnlag av virusstamme CK/Pak/95-H7.

9) Kommisjonen skal nedsette en teknisk arbeidsgruppe
som skal gjennomgå vaksinasjonsprogrammet framlagt
av Italia.

10) Italia skal innføre særlige begrensninger på forflytning i
forbindelse med vaksinasjon av fjørfe og på handelen
innenfor Fellesskapet.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

1. Vaksinasjonsprogrammet mot aviær influensa som er
framlagt av Italia, godkjennes og skal gjennomføres i området
beskrevet i vedlegg I.

2. Programmet som er nevnt i nr. 1, skal innen 1. november
2000 gjennomgås av en teknisk arbeidsgruppe med sikte på om
mulig å gjøre programmet mer effektivt.

3. Arbeidsgruppen skal nedsettes av Kommisjonen.

Artikkel 2

Begrensningene med hensyn til forflytning av levende fugler,
rugeegg, egg beregnet på direkte konsum og fjørfekjøtt til, fra
og innenfor området beskrevet i vedlegg I, får anvendelse i
samsvar med bestemmelsene i vaksinasjonsprogrammet nevnt
i artikkel 1 nr. 1.

Artikkel 3

1. Levende fugler og rugeegg som kommer fra og/eller har
opprinnelse i området beskrevet i vedlegg II, skal ikke sendes
fra Italia.

KOMMISJONSVEDTAK

av 7. november 2000

om innføring av vaksinasjon som supplement til tiltakene for å bekjempe aviær
influensa i Italia og om særlige tiltak for kontroll med forflytning(*)

[meddelt under nummer K(2000) 3257]

(2000/721/EF)

2002/EØS/37/19

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 291 av 18.11.2000, s. 33, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 148/2001 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. 11.

(1) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29.
(2) EFT L 62 av 15.3.1993, s. 49.
(3) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 13.
(4) EFT L 167 av 22.6.1992, s. 1.
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2. Levende fugler og rugeegg som kommer fra og/eller har
opprinnelse i italiensk territorium utenfor området beskrevet i
vedlegg II, kan sendes fra Italia bare dersom ingen kontakt
eller annen epidemiologisk forbindelse med aviær influensa
kan fastslås til en driftsenhet eller et rugeri som ligger i
området beskrevet i vedlegg I.

Artikkel 4

Helsesertifikater som ledsager forsendelser av levende fugler
og rugeegg fra Italia, skal være påført følgende ordlyd:
«Kravene til dyrehelse for denne forsendelsen er i samsvar
med vedtak 2000/271/EF».

Artikkel 5

Ferskt fjørfekjøtt som har opprinnelse i området beskrevet i
vedlegg I, og ferskt fjørfekjøtt som er produsert på slakterier
som ligger i området beskrevet i vedlegg I, skal merkes i
samsvar med bestemmelsene i artikkel 5 i rådsdirektiv
91/494/EØF(1) og kan ikke sendes fra Italia.

Artikkel 6

I området beskrevet i vedlegg I skal Italia sørge for følgende:

1. Bare engangsemballasje eller emballasje som kan vaskes
og desinfiseres effektivt, skal brukes til innsamling,
oppbevaring og transport av egg beregnet på direkte
konsum.

2. Alle transportmidler som brukes til fjørfe, rugeegg, egg
beregnet på direkte konsum og fjørfefôr, skal rengjøres og
desinfiseres umiddelbart før og etter hver transport med
desinfeksjonsmidler og etter de metoder som er godkjent
av vedkommende myndighet.

Artikkel 7

Forflytninger til andre medlemsstater av levende fugler og
rugeegg som kommer fra områder i Italia utenfor området
beskrevet i vedlegg II, skal tillates bare dersom sentrale og
lokale veterinærmyndigheter i mottakermedlemsstaten er blitt
underrettet fem dager i forveien. Meldingen skal sendes av
vedkommende veterinærmyndighet.

Artikkel 8

1. Italia skal minst fem dager i forveien underrette
Kommisjonen og andre medlemsstater om datoen da
vaksinasjonen begynner.

2. Bestemmelsene i artikkel 2–7 skal gjelde fra datoen da
vaksinasjonen begynner, og i et visst tidsrom etter at
vaksinasjonen er avsluttet, som skal fastsettes før
vaksinasjonen avsluttes.

Artikkel 9

Italia skal hver sjette måned framlegge en rapport med
opplysninger om hvor effektivt vaksinasjonsprogrammet nevnt
i artikkel 1 nr. 1 har vært.

Artikkel 10

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 7. november 2000.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen

(1) EFT L 268 av 24.9.1991, s. 35.
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VEDLEGG I

Vaksinasjonsområde:

Følgende kommuner i provinsen Verona i regionen Veneto:

Roverchiara

Angiari

Isola Rizza

S. Pietro di Morubio

Oppenao

Palù

Ronco all’Adige

Albaredo d’Adige

Bonavigo

Cerea

Bovolone

Concamarise

Salizzole

Isola della Scala

Nogara

S. Giovanni Lupatoto området sør for motorveien A4

Verona området sør for motorveien A4 og øst for kommunen

S. Giovanni Lupatoto

området sør for motorveien A4 og vest for kommunen

S. Giovanni Lupatoto

S. Martino Buon Albergo området sør for motorveien A4

Lavagno området sør for motorveien A4

Colognola ai Colli området sør for motorveien A4

San Bonifacio området sør for motorveien A4

Caldiero

Buttapietra

Zevio

Belfiore

Arcole

Zimella

Veronella

Cologna Veneta

Pressana

Roveredo di Guà

Minerbe

Gazzo Veronese

Sanguinetto

Casaleone

Legnago

Boschi Sant’Anna

Erbe

Sorgà

Castel d’Azzano

Vigasio

Trevenzuolo



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr. 37/48 25.7.2002

N
O

R
SK

 u
tg

av
e

VEDLEGG II

Regionen Veneto består av følgende provinser:

Belluno

Padova

Rovigo

Treviso

Verona

Vicenza

Venezia


