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KOMMISJONSVEDTAK

av 11. april 2001

om fastsettelse av vilkårene for å bekjempe og utrydde munn- og klovsyke hos arter som er truet av utryddelse, i henhold til 
artikkel 13 i direktiv 85/511/EØF(*)

[meddelt under nummer K(2001) 1107]

(2001/303/EF)

2003/EØS/23/15

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) Kommisjonsvedtak 2001/246/EF(8) 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 er også gjort for å gi Nederland mulighet til 
å benytte som forebyggende tiltak dempende vaksinasjon 
før 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 av arter som er truet av utryddelse og 
som er mottakelige for munn- og klovsyke, vil innebære 
et uønsket tap av genetisk materiale, og kan endatil føre 
til at en art blir utryddet, og derfor bør en så verdifull del 
av vår felles naturarv vernes i den grad det er mulig.

6) Zoologiske hager eller andre veldefinerte godkjente eller 
registrerte anlegg med arter som er truet av utryddelse, 
må innføre godt dyrehold, herunder alle forholdsregler 
som er nødvendig for å unngå at munn- og klovsykevirus 
innføres på deres anlegg.

7) Dersom vedkommende myndigheter i en medlemsstat 
er av den oppfatning at sykdommen kan utgjøre en fare 
for arter som er truet av utryddelse, eller andre dyr, for 
eksempel dyr av svært sjeldne raser, eller dyr som brukes 
til uerstattelig og viktig forskning, og som også kan 
omfattes etter beslutning i hvert enkelt tilfelle, bør det 
i samsvar med artikkel 13 nr. 3 i direktiv 85/511/EØF 
fastsettes at de tekniske reglene for nødvaksinasjon 
av disse dyrene skal fastsettes innenfor rammen av 
et program som medlemsstaten kan framlegge for 
Kommisjonen som et ekstra virkemiddel for å verne slike 
dyr av mottakelige arter.

8) Programmet som skal framlegges, skal inneholde 
detaljerte tiltak for bruken av vaksinasjon, identifikasjon 
og etterfølgende kontroll av disse dyrene.

9) 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).

10) Alle former for vaksinasjon, selv begrenset til særlige 
grupper av dyr som ikke hovedsakelig berøres av 
handel, kan bidra til å skade munn- og klovsykestatusen 
i internasjonal handel, ikke bare for den medlemsstaten 
eller den delen av medlemsstatens territorium der det blir 
foretatt vaksinasjon.

11) 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.

(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 88 av 28.3.2001, s. 21. (9)    http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scah/outcome_en.html 

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 104 av 13.4.2001, s. 3, 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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12) De gjeldende bestemmelsene og risikoene for handel 
med vaksinerte dyr fra zoologiske hager, må gjennomgås 
på nytt i vitenskapskomiteen og sammen med Det 
internasjonale kontor for epizootier.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I dette vedtak menes med: «arter som er truet av utryddelse» de 
dyrene som er oppført på Den internasjonale naturvernunions 
gjeldende rødliste over truede arter under følgende kategorier: 
utryddet i viltlevende tilstand, alvorlig truet, truet og sårbar. 

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal påse at zoologiske hager eller andre 
veldefinerte godkjente eller registrerte anlegg med arter som er 
truet av utryddelse og som risikerer å bli smittet ved utbrudd av 
munn- og klovsyke, innfører god veterinærpraksis og tar alle 
forholdsregler som er nødvendig for å unngå at det eventuelt 
innføres munn- og klovsykevirus på deres anlegg. Slike tiltak 
skal om nødvendig omfatte at det ikke skjer noen forflytning 
av mottakelige arter til anlegget, at mottakelige arter skal 
holdes innendørs, at innkjøpt fôr og strø kontrolleres slik at 
det ikke er kontaminert, at lokaler der det oppholder seg dyr av 
mottakelige arter er stengt for allmennheten, at allmennheten 
ikke har noen kontakt med og fôrer disse dyrene, at personalet 
ikke har kontakt med mottakelige dyr utenfor den zoologiske 
hagen og ikke kommer inn i verne- eller overvåkingssoner 
for munn- og klovsyke, at kontakt med mottakelige dyr 
utenfor den zoologiske hagen forhindres, at det innføres 
desinfeksjonskontroll ved inngangsportene og ved inngangen 
til hvert serviceområde, og at den zoologiske hagen eller deler 
av den stenges midlertidig. Disse tiltakene skal gjelde minst til 
medlemsstatene er sikre på at sykdomsfaren igjen er normal.

2. Med forbehold for rådsdirektiv 85/511/EØF, særlig 
artikkel 4, 5 og 9, kan medlemsstatene vedta å gjøre bruk av 
nødvaksinasjon av arter som er mottakelige for munn- og 
klovsyke, i zoologiske samlinger av arter som er truet av 
utryddelse og som anses for å være i fare, innenfor en avstand 
på 25 kilometer fra et utbrudd av munn- og klovsyke, i henhold 
til vilkårene fastsatt i vedlegget.

Den berørte medlemsstaten kan i hvert enkelt tilfelle vedta å 
utvide denne vaksinasjonen til andre dyr, for eksempel dyr av 
svært sjeldne raser eller dyr som benyttes til uerstattelig og 
viktig forskning, og som anses for å være i tilsvarende fare, i 
henhold til de samme vilkårene som angitt ovenfor. 

3. Før tiltakene nevnt i nr. 2 settes i gang, skal medlemsstaten 
framlegge et program med sikte på å sørge for at de andre 
medlemsstatene og Kommisjonen er offisielt underrettet 
om alle detaljer om særlig den nøyaktige adressen til den 
samlingen av dyr som skal vaksineres og dens beliggenhet, 
med en plan over hele området, innhegninger og binger for 
dyrene med særlig identifikasjon, det antall dyr som skal 
vaksineres av hver art sammen med individuelle opplysninger 
om deres identitet og plassering på planen, hvilken type 
vaksine som skal brukes, tidspunktet for når vaksinasjonen vil 
bli satt i gang og avsluttet, og de omstendighetene som ligger 
til grunn for vedtaket om å gjennomføre tiltakene.

4.  Medlemsstatene skal påse at disse dyrene ikke blir 
gjenstand for handel eller flyttes mellom medlemsstater, og at 
de animalske produktene fra disse dyrene ikke kommer inn i 
næringsmiddelkjeden.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 11. april 2001.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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Vilkår for bruk av nødvaksinasjon 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 vaksinasjon

Vaksinasjonen skal finne sted bare når det er bekreftet et utbrudd av munn- og 
klovsyke innenfor en avstand på 25 km fra en zoologisk samling som inneholder 
arter som er truet av utryddelse.

Det skal framlegges en plan over anlegget med nærmere opplysninger om 
innhegninger og binger for de dyrene som skal vaksineres, og nærmere 
opplysninger om områdets ytre grenser og gjerder eller andre kontrolltiltak. 
Dessuten skal det også framlegges en detaljert plan som viser anleggets 
geografi ske plassering og hvordan det ligger i forhold til alle driftsenheter med 
dyr innenfor en radius på 3 km.

2. Dyrearter som skal vaksineres, og dyrenes alder Alle dyr i samlingen av mottakelige arter, uavhengig av kjønn, alder og 
drektighetsstatus. Det skal framlegges en liste over alle dyr som skal vaksineres, 
sammen med individuelle opplysninger om deres identitet.

3. Vaksinasjonskampanjens varighet Hver kampanje 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 anlegg der 
det skal foretas nødvaksinasjon, fram til 30 dager etter at den siste vaksinasjonen 
ble avsluttet.

Vaksinerte dyr skal ikke bli gjenstand for handel eller flyttes mellom 
medlemsstater, men kan under offentlig tilsyn flyttes mellom zoologiske 
samlinger med samme status i samme medlemsstat.

Animalske produkter fra slike dyr skal ikke komme inn i næringsmiddelkjeden.

5. Særlig identifikasjon og særlig registrering av vaksinerte 
dyr

Vaksinerte dyr skal kunne identifiseres individuelt, og dyrenes identitetspapirer 
skal være tydelig påtegnet tilsvarende. På vaksinasjonstidspunktet skal dyrene om 
mulig påføres et merke som ikke kan slettes, og som angir at de er vaksinert.

6. Andre spørsmål vedrørende nødvaksinasjon

6.1. Gjennomføring av vaksinasjonskampanjen Vaksinasjonen skal foretas under tilsyn av en offentlig veterinær 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.

Dersom det er mulig, skal det tas blodprøver før og minst 30 dager etter 
vaksinasjonen med sikte på serologisk undersøkelse for munn- og klovsyke. 
Resultatene fra undersøkelsen skal oppbevares i minst 10 år.

6.2. Vaksinen som skal brukes Den inaktiverte vaksinen som skal brukes, skal ha riktig sammensetning og være 
effektiv mot den virustypen som er i omløp. Den skal brukes i samsvar med 
produsentens og/eller veterinærmyndighetenes anvisninger.

6.3. Opplysninger til Kommisjonen om gjennomføringen av 
dette programmet

En detaljert rapport om gjennomføringen av programmet sammen med resultater 
av de undersøkelsene som er foretatt, skal forelegges Kommisjonen og 
medlemsstatene i Den faste veterinærkomité.


