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KOMMISJONSVEDTAK

av 27. mars 2001

om fastsettelse av vilkårene for å bekjempe og utrydde munn- og klovsyke i Nederland i henhold til 
artikkel 13 i direktiv 85/511/EØF(*)

[meddelt under nummer K(2001) 1018]

(2001/246/EF)

2003/EØS/23/11

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,

under henvisning til rådsdirektiv 85/511/EØF 
av 18. november 1985 om innføring av fellesskapstiltak 
for å bekjempe munn- og klovsyke(3), sist endret ved 
tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og Sverige, særlig 
artikkel 13 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I artikkel 13 nr. 3 i direktiv 85/511/EØF er det fastsatt at 
det kan vedtas nødvaksinasjon.

2) Ifølge prinsippene fastsatt i denne artikkel, kreves det at 
vedtaket om å gjøre bruk av vaksinasjon skal veies opp 
mot grunnleggende fellesskapsinteresser, som ikke må 
settes i fare.

3) Etter rapportene om utbrudd av munn- og klovsyke 
i Det forente kongerike, Frankrike, Nederland og 
Irland, har Kommisjonen gjort vedtak 2001/172/EF(4), 
2001/208/EF(5), 2001/223/EF(6) og 2001/234/EF(7) om 
visse vernetiltak mot munn- og klovsyke i de respektive 
medlemsstatene.

4) I tillegg til tiltakene innenfor rammen av direktiv 
85/511/EØF, anvender Nederland som forebyggende 
tiltak forebyggende avliving av mottakelige dyr på 
driftsenheter som ligger i umiddelbar nærhet av infiserte 
driftsenheter eller driftsenheter som er mistenkt for å 

være infisert, idet det tas hensyn til den epidemiologiske 
situasjonen og den høye tettheten av mottakelige dyr i 
visse deler av territoriet.

5) Avliving av dyr på grunn av sykdom må utføres i samsvar 
med rådsdirektiv 93/119/EØF av 22. desember 1993 om 
vern av dyr på tidspunktet for slakting eller avliving(8).

6) Omfattende avliving av dyr på infiserte eller kontaminerte 
driftsenheter kan føre til at kapasiteten til å foreta en 
sikker destruering av skrotter, raskt blir brukt opp, noe 
som uvegerlig vil forsinke den forebyggende avlivingen 
og kan føre til en ytterligere spredning av viruset.

7) Vedkommende myndigheter i Nederland har framlagt 
for Kommisjonen et program der vaksinasjon benyttes 
som et ekstra virkemiddel for å bekjempe og utrydde 
munn- og klovsyke i forbindelse med forebyggende 
avliving av dyr av mottakelige arter. Selv om bruken 
av vaksine i forbindelse med forebyggende avliving er 
nyttig bare når det forventes at avlivingen blir forsinket 
lenger enn den tiden det tar å bygge opp en immunitet 
som er tilstrekkelig til effektivt å redusere spredningen av 
viruset, må den ikke under noen omstendigheter føre til 
at arbeidet med å redusere antall dyr av mottakelige arter 
rundt utbruddene forsinkes.

8) Vitenskapskomiteen for dyrs helse og velferd har i sin 
rapport av 10. mars 1999 lagt fram anbefalinger om 
strategien for nødvaksinasjon mot munn- og klovsyke, og 
denne må det tas hensyn til(9).

9) Alle former for vaksinasjon vil uvegerlig være til 
skade for munn- og klovsykestatusen i internasjonal 
handel, ikke bare for den medlemsstaten eller den 
delen av medlemsstatens territorium der det blir foretatt 
vaksinasjon.

10) Før Kommisjonen gjør vedtak om nødvaksinasjon, må 
den forsikre seg om at tiltakene som skal treffes, minst 
omfatter dem som er fastsatt i artikkel 13 nr. 3 første til 
sjette strekpunkt i direktiv 85/511/EØF.

11) Formålet med dette vedtak er å fastlegge på hvilke vilkår 
Nederland kan benytte nødvaksinasjon.

12) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste veterinærkomité —(1)    EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29. 

(2)   EFT L 62 av 15.3.1993, s. 49.
(3)   EFT L 315 av 26.11.1985, s. 11.
(4)    EFT L 62 av 2.3.2001, s. 22. 
(5)    EFT L 73 av 15.3.2001, s. 38. 
(6)    EFT L 82 av 22.3.2001, s. 29. 
(7)    EFT L 84 av 23.3.2001, s. 62. 

(8)    EFT L 340 av 31.12.1993, s. 21. 
(9)    http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scah/outcome_en.html 

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 88 av 28.3.2001, s. 21, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 73/2002 av 25. juni 2002 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 6.

http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scah/outcome_en.html
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GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I dette vedtak menes med:

1. «forebyggende avliving», avliving av mottakelige dyr på 
driftsenheter innenfor en viss radius rundt driftsenheter 
som er underlagt restriksjonene fastsatt i artikkel 4 eller 5 i 
direktiv 85/511/EØF.

 Formålet er en rask reduksjon av antall dyr av mottakelige 
arter i en smittesone.

2. «dempende vaksinasjon», nødvaksinasjon av dyr av 
mottakelige arter på identifiserte driftsenheter i et bestemt 
område, vaksinasjonssonen, som foretas utelukkende i 
forbindelse med forebyggende avliving som definert i 
nr. 1.

 Formålet er en rask reduksjon av mengden med virus som 
er i omløp og risikoen for at viruset skal spre seg utenfor 
områdets grenser, uten å forsinke den forebyggende 
avlivingen.

 Vaksinasjonen skal foretas bare når forebyggende avliving 
av dyr av mottakelige arter blir forsinket i et tidsrom 
som sannsynligvis vil vare lenger enn den tiden det tar å 
effektivt redusere virusets spredning ved immunisering, på 
grunn av minst én av følgende årsaker:

— problemer med hensyn til avlivingen av dyr av 
mottakelige arter i samsvar med bestemmelsene i 
rådsdirektiv 93/119/EØF,

— problemer med hensyn til kapasiteten til å destruere 
avlivede dyr i samsvar med artikkel 5 nr. 2 annet 
strekpunkt i direktiv 85/511/EØF.

Artikkel 2

1. Med forbehold for direktiv 85/511/EØF, særlig 
artikkel 4, 5 og 9, kan Nederland vedta å gjøre bruk av 
dempende vaksinasjon på de vilkår som er fastsatt i vedlegget.

2. Før tiltakene nevnt i nr. 1 settes i gang, skal Nederland 
sørge for at medlemsstatene og Kommisjonen er offisielt 
underrettet om alle detaljer om den geografiske og 
forvaltningsmessige definisjonen av vaksinasjonssonen, antall 
berørte driftsenheter, tidspunktet for når vaksinasjonene vil bli 
satt i gang og avsluttet, og årsaken til at tiltakene er truffet.

Deretter skal Nederland sørge for at de opplysningene som 
gis i samsvar med første ledd, snarest mulig utfylles med 
nærmere opplysninger om avlivingen av vaksinerte dyr, særlig 
hvor mange dyr som er avlivet, hvor mange driftsenheter 
som er berørt, tidspunktet for når avlivingen ble avsluttet, 
samt endringer i de restriksjonene som gjelder i de aktuelle 
områdene.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 27. mars 2001.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Vilkår for bruk av dempende vaksinasjon for å bekjempe og utrydde munn- og klovsyke i henhold til artikkel 13 nr. 3 i 
direktiv 85/511/EØF

1. Størrelsen på det geografiske området der det skal foretas 
dempende vaksinasjon 

Vaksinasjonssonen skal være et område med en radius på opptil 2 km rundt en 
driftsenhet som er underlagt restriksjonene fastsatt i artikkel 4 eller 5 i direktiv 
85/511/EØF.

Vaksinasjonssonen skal ligge i de delene av Nederlands territorium som er 
oppført i vedlegg I til kommisjonsvedtak 2001/223/EF, som sist endret.

2. Dyrearter som skal vaksineres, og dyrenes alder Alle dyr av mottakelige arter, uavhengig av kjønn, alder og drektighetsstatus 
eller produktiv status.

3. Vaksinasjonskampanjens varighet Kampanjen skal være gjennomført i løpet av 48 timer.

4. Særlige vernetiltak for vaksinerte dyr og produkter fra 
vaksinerte dyr

Tiltakene fastsatt i artikkel 4 i direktiv 85/511/EØF, får anvendelse på 
driftsenheter der det skal foretas dempende vaksinasjon.

5. Særlig identifikasjon og særlig registrering av vaksinerte 
dyr

Tiltakene fastsatt i artikkel 4 i direktiv 85/511/EØF, får anvendelse på 
driftsenheter der det skal foretas dempende vaksinasjon.

På vaksinasjonstidspunktet skal de dyrene som blir vaksinert, påføres et merke 
som ikke kan slettes.

6. Andre spørsmål vedrørende dempende vaksinasjon

6.1. Endring av soner som er opprettet i samsvar med artikkel 9 
i direktiv 85/511/EØF

En vernesone på minst 2 km og en overvåkingssone på minst 10 km rundt 
vaksinasjonssonen nevnt i nr. 1.

6.2. Det tidsrom de tiltakene som får anvendelse i sonene 
opprettet i samsvar med artikkel 9 i direktiv 85/511/EØF, 
skal gjelde

Tiltakene som får anvendelse i vernesonen nevnt i nr. 6.1, skal opprettholdes i 
minst 15 dager etter at alle dyr av mottakelige arter er fjernet og den foreløpige 
rengjøringen og desinfiseringen av driftsenheten der det er foretatt dempende 
vaksinasjon, er avsluttet.

Tiltakene som får anvendelse i overvåkingssonen, skal fortsatt gjelde i 
vernesonen i minst 15 dager utover dette.

Tiltakene som får anvendelse i overvåkingssonen, skal fortsatt gjelde i minst 
30 dager etter at alle dyr av mottakelige arter er fjernet og den foreløpige 
rengjøringen og desinfiseringen av driftsenheten der det er foretatt dempende 
vaksinasjon, er avsluttet.

6.3. Gjennomføring av vaksinasjonskampanjen Vaksinasjonen skal foretas av en tjenestemann fra vedkommende myndigheter. 
Det skal være satt i verk nødvendige tiltak for å unngå mulig spredning av 
virus. Eventuelle rester av vaksine skal leveres tilbake til det stedet der vaksinen 
ble utlevert, sammen med en skriftlig oversikt over hvor mange dyr som er 
vaksinert og hvor mange doser som er brukt.

6.4. Vaksinen som skal brukes Den inaktiverte vaksinen som skal brukes, skal være beregnet på den aktuelle 
arten og være effektiv mot den virustypen som er i omløp. Den skal brukes i 
samsvar med produsentens anvisninger.

6.5. Fjerning av alle dyr av mottakelige arter på driftsenheter 
der det er foretatt dempende vaksinasjon

Snarest mulig og under alle omstendigheter så snart vilkårene nevnt i 
artikkel 1 nr. 2 tredje ledd første og annet strekpunkt, ikke lenger får 
anvendelse.

6.6. Opplysninger til Kommisjonen om gjennomføringen av 
dette programmet

En detaljert rapport om gjennomføringen av programmet skal forelegges 
Kommisjonen og medlemsstatene i Den faste veterinærkomité før restriksjonene 
nevnt i nr. 6.1 og 6.2, oppheves.


