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KOMMISJONSVEDTAK

av 10. april 2001

om fastsettelse av tiltak som skal gjennomføres før restriksjonene som får anvendelse i samsvar med artikkel 9 i 
rådsdirektiv 85/511/EØF, kan oppheves(*)

[meddelt under nummer K(2001) 1094]

(2001/295/EF)

2003/EØS/23/14

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 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, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved rådsdirektiv 85/511/EØF av 18. november 1985(4), 
sist endret ved tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og 
Sverige, ble det innført fellesskapstiltak for å bekjempe 
munn- og klovsyke.

2) Vernesoner og overvåkingssoner, som opprettes i samsvar 
med artikkel 9 i nevnte direktiv, er et avgjørende ledd 
i sykdomsbekjempelsen, men direktivet fastsetter ikke 
hvilke tiltak som skal gjennomføres før restriksjonene i de 
aktuelle sonene kan oppheves.

3) Etter rapportene om utbrudd av munn- og klovsyke i Det 
forente kongerike, Frankrike, Nederland og Irland, har 
Kommisjonen, med sikte på å forsterke tiltakene som de 
berørte medlemsstatene hadde truffet innenfor rammen 
av direktiv 85/511/EØF, gjort vedtak 2001/172/EF(5), 
2001/208/EF(6), 2001/223/EF(7) og 2001/234/EF(8) om 
visse vernetiltak mot munn- og klovsyke i de enkelte 
medlemsstatene.

4) Den nåværende epidemien omfatter i stor grad dyr 
av mottakelige arter som viser svært svake kliniske 
symptomer, og derfor er det nødvendig med egnede 
laboratorieundersøkelser for å dokumentere at sykdommen 
ikke forekommer.

5) Det bør fastsettes minstekrav til tiltakene som skal 
treffes før restriksjonene som får anvendelse i verne- og 
overvåkingssoner, kan oppheves.

6) Tiltakene fastsatt i dette vedtak får ikke anvendelse på 
Storbritannia, fordi den epidemiologiske situasjonen der er 
annerledes og ikke kan sammenlignes med andre deler av 
Fellesskapet.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Nord-Irland og andre medlemsstater enn Det forente kongerike 
skal sørge for at følgende tiltak gjennomføres i sonene som er 
opprettet i samsvar med direktiv 85/511/EØF før restriksjonene 
fastsatt i artikkel 9 i nevnte direktiv, oppheves:

1. Tiltakene som får anvendelse i vernesonen, skal 
opprettholdes til følgende krav er oppfylt:

 a) det skal være gått minst 15 dager etter at alle dyr 
av mottakelige arter er fjernet fra driftsenheten som 
nevnt i artikkel 5 i direktiv 85/511/EØF, og foreløpig 
rengjøring og desinfisering av driftsenheten i samsvar 
med direktivets artikkel 10 er avsluttet, og

 b) det skal være foretatt en undersøkelse med negativt 
resultat i alle driftsenheter som har dyr av mottakelige 
arter og ligger i sonen.

  Denne undersøkelsen skal gjennomføres i samsvar med 
bestemmelsene i nr. 1 i vedlegget og skal, dersom den 
epidemiologiske situasjonen krever det, særlig dersom 
små drøvtyggere er berørt av sykdommen, på grunnlag 
av bestemmelsene i nr. 2.1 og 2.4 i vedlegget omfatte 
tiltakene fastsatt i nr. 2.2 i vedlegget.

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

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 100 av 11.4.2001, s. 35, 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.
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2. Tiltakene som får anvendelse i overvåkingssonen, skal 
opprettholdes til følgende krav er oppfylt:

 a) det skal være gått minst 30 dager etter at alle dyr 
av mottakelige arter er fjernet fra driftsenheten som 
nevnt i artikkel 5 i direktiv 85/511/EØF, og foreløpig 
rengjøring og desinfisering av driftsenheten i samsvar 
med direktivets artikkel 10 er avsluttet, og

 b) kravene fastsatt i nr. 1 bokstav b) skal være oppfylt i 
den aktuelle vernesonen,

 c) det skal være foretatt en undersøkelse med negativt 
resultat i alle driftsenheter som har dyr av mottakelige 
arter og ligger i sonen.

  Denne undersøkelsen skal gjennomføres i samsvar 
med bestemmelsene i nr. 1 i vedlegget og skal, dersom 

den epidemiologiske situasjonen krever det, særlig 
dersom små drøvtyggere er berørt av sykdommen, på 
grunnlag av bestemmelsene i nr. 2.1 og 2.4 i vedlegget 
omfatte tiltakene fastsatt i nr. 2.3 i vedlegget.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 10. april 2001.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

1. KLINISK UNDERSØKELSE

1.1. I driftsenhetene skal alle dyr av mottakelige arter gjennomgå en klinisk undersøkelse for tegn eller symptomer 
på munn- og klovsyke.

1.2. Det skal legges særlig vekt på dyr som med stor sannsynlighet har vært utsatt for munn- og klovsykevirus, særlig 
ved transport fra risikodriftsenheter eller ved nær kontakt med personer eller utstyr som har hatt nær kontakt med 
risikodriftsenheter.

1.3. Ved den kliniske undersøkelsen skal det tas hensyn til hvordan munn- og klovsyken ble overført, og hvordan 
dyrene av mottakelige arter holdes.

1.4. Relevante registre som føres i driftsenheten, skal gjennomgås nøye, særlig med hensyn til data om sykelighet, 
dødelighet og abort, kliniske observasjoner, endringer i produktivitet og næringsinntak, kjøp eller salg av dyr, 
besøk av personer som kan bære smitten med seg, og andre opplysninger som er viktige for sykehistorien.

2. FRAMGANGSMÅTE VED PRØVETAKING

2.1. Den serologiske prøvetakingen skal foretas i samsvar med anbefalingene fra den epidemiologiske gruppen 
som er opprettet som ledd i beredskapsplanene, og skal med forbehold for kravene i nr. 2.2 og 2.3 underbygge 
bevismaterialet for at det ikke tidligere har forekommet noen infeksjon.

 Tiltakene som får anvendelse i driftsenheter der det holdes sauer og geiter, kan, dersom det tas hensyn til 
anbefalingene fra den epidemiologiske gruppen, også få anvendelse i driftsenheter der det holdes andre dyr av 
mottakelige arter.

2.2. Alle driftsenheter som ligger innenfor sonen der sauer og geiter ikke har vært i direkte eller nær kontakt med 
storfe i et tidsrom på minst 21 dager før prøvetakingen, skal undersøkes etter en prøvetakingsprotokoll som kan 
påvise en prevalens på minst 5 % med minst 95 % sikkerhet.

2.3. Driftsenheter som ligger innenfor sonen der det er mistanke om at munn- og klovsyke forekommer til tross for 
at det ikke finnes kliniske symptomer, skal undersøkes, særlig dersom det holdes sauer og geiter der. I denne 
undersøkelsen er det tilstrekkelig med en flerleddet modell for prøvetaking som garanterer at det tas prøver:

 2.3.1.  fra driftsenheter i alle administrative enheter innenfor sonen der sauer og geiter ikke har vært i direkte 
eller nær kontakt med storfe i et tidsrom på minst 30 dager før prøvetakingen, og

 2.3.2.  fra så mange driftsenheter av dem som er nevnt i nr. 2.3.1, som kreves for å påvise med 95 % sikkerhet 
minst én infisert driftsenhet dersom anslått prevalens for sykdommen var 2 % jevnt fordelt i sonen (høyst 
150 driftsenheter), og

 2.3.3.  fra så mange sauer og geiter per driftsenhet som kreves for å påvise en prevalens på minst 5 % i 
besetningen med minst 95 % sikkerhet, men høyst 60 prøver per driftsenhet, og fra alle sauer og geiter 
dersom det er mindre enn 15 sauer og geiter i driftsenheten.

2.4. Tiltakene kan settes i gang når det er gått minst 21 dager etter at dyrene av mottakelige arter i de(n) infiserte 
driftsenheten(e) er fjernet og det er utført foreløpig rengjøring og desinfisering.


