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KOMMISJONSVEDTAK

av 23. juli 2001

om tilleggsgarantier med hensyn til pseudorabies ved handel med svin innenfor Fellesskapet, om kriterier for hvilke 
opplysninger som skal gis om denne sykdommen, og om oppheving av vedtak 93/24/EØF og 93/244/EØF(*)

[meddelt under nummer K(2001) 2236]

(2001/618/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 64/432/EØF av 
26. juni 1964 om dyrehelseproblemer ved handel med storfe 
og svin innenfor Fellesskapet(1), sist endret og ajourført ved 
direktiv 2000/20/EF(2), særlig artikkel 8, artikkel 9 nr. 2 og 
artikkel 10 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsvedtak 93/24/EØF(3) er det fastsatt 
tilleggsgarantier med hensyn til pseudorabies for svin 
beregnet på medlemsstater eller regioner som er fri for 
sykdommen.

2) Ved kommisjonsvedtak 93/244/EØF(4) er det fastsatt 
tilleggsgarantier med hensyn til pseudorabies for svin 
beregnet på visse deler av Fellesskapets territorium der 
det er iverksatt godkjente programmer for utryddelse av 
denne sykdommen.

3) Det internasjonale kontor for epizootier (OIE) er den 
internasjonale organisasjonen som gjennom avtalen 
om anvendelse av helse- og plantehelsetiltak i henhold 
til GATT 1994 er utpekt som ansvarlig for å fastsette 
internasjonale dyrehelseregler for handel med dyr og 
animalske produkter. Disse reglene er offentliggjort i den 
internasjonale dyrehelsekodeksen.

4) Kapittelet i den internasjonale dyrehelsekodeksen om 
pseudorabies har nylig gjennomgått en omfattende 
omarbeiding.

5) Tilleggsgarantiene med hensyn til pseudorabies som 
kreves ved handel med svin innenfor Fellesskapet, bør 
endres for å sikre at de er forenlige med de internasjonale 
reglene for denne sykdommen, og for å sikre en bedre 
kontroll i Fellesskapet.

6) Det må fastsettes kriterier for hvilke opplysninger 
medlemsstatene skal gi om pseudorabies, i samsvar med 
artikkel 8 i direktiv 64/432/EØF.

7) Av klarhetshensyn bør vedtak 93/24/EØF og 
93/244/EØF oppheves, og det bør vedtas ett enkelt 
vedtak om tilleggsgarantier med hensyn til pseudorabies
 

 ved handel med svin innenfor Fellesskapet, og om 
kriterier for hvilke opplysninger som skal gis om denne 
sykdommen.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Det er tillatt å sende avlssvin eller produksjonssvin til de 
medlemsstater eller regioner oppført i vedlegg I som er fri for 
pseudorabies, fra andre medlemsstater eller regioner som ikke 
er oppført i vedlegg I, på følgende vilkår:

a) Pseudorabies skal være meldepliktig i opprinnelsesmedlem
sstaten.

b) Det skal i opprinnelsesmedlemsstaten eller -regionen 
være iverksatt et program for bekjempelse og utryddelse 
av pseudorabies som oppfyller kriteriene fastsatt i 
artikkel 9 nr. 1 i direktiv 64/432/EØF, under tilsyn av 
vedkommende myndighet. Dette programmet skal omfatte 
hensiktsmessige tiltak for transport og forflytning av svin 
for å hindre at sykdommen spres mellom driftsenheter med 
forskjellig status.

c) Når det gjelder svinenes opprinnelsesenhet:

— skal det i de siste 12 månedene ikke ha vært påvist 
kliniske, patologiske eller serologiske tegn på 
pseudorabies på den aktuelle driftsenheten,

— skal det i de siste 12 månedene ikke ha vært påvist 
kliniske, patologiske eller serologiske tegn på 
pseudorabies på driftsenheter som ligger innenfor 
en radius på 5 km fra svinenes opprinnelsesenhet; 
denne bestemmelsen gjelder imidlertid ikke dersom 
det på de sistnevnte driftsenhetene regelmessig er 
blitt gjennomført tiltak for å overvåke og utrydde 
sykdommen under tilsyn av vedkommende myndighet 
og i samsvar med utryddelsesprogrammet nevnt i 
bokstav b), og dersom disse tiltakene har effektivt 
hindret at sykdommen har spredd seg til den aktuelle 
driftsenheten,

2003/EØS/57/03

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 215 av 9.8.2001, s. 48, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 112/2002 av 27. september 
2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 61 av 
12.12.2002, s. 1.

(1)   EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64.
(2)    EFT L 163 av 4.7.2000, s. 35.
(3)    EFT L 16 av 25.1.1993, s. 18.
(4)    EFT L 111 av 5.5.1993, s. 21.
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— skal det ikke ha vært gjennomført vaksinasjon mot 
pseudorabies i minst 12 måneder,

— skal svinene minst to ganger med minst fire måneders 
mellomrom ha gjennomgått en serologisk undersøkelse 
for å påvise ADV-gE-, ADV-gB- eller ADV-gD-
antistoffer eller helvirus av pseudorabies. Denne 
undersøkelsen må ha vist fravær av pseudorabies og at 
vaksinerte svin var fri for gE-antistoffer,

— skal det i de siste 12 månedene ikke ha blitt innført 
svin fra driftsenheter med lavere dyrehelsestatus 
med hensyn til pseudorabies, med mindre de er blitt 
undersøkt for pseudorabies med negativt resultat.

d) Svinene som skal flyttes:

— skal ikke ha blitt vaksinert,

— skal i de siste 30 dagene før forflytning ha vært holdt 
isolert i et anlegg som er godkjent av vedkommende 
myndighet, på en slik måte at enhver risiko for å spre 
pseudorabies til disse svinene unngås,

— skal ha vært holdt på opprinnelsesenheten eller på en 
driftsenhet med samme status siden fødselen, og ha 
vært på opprinnelsesenheten i minst:

 i) 30 dager når det gjelder produksjonssvin,

ii) 90 dager når det gjelder avlssvin,

— skal med minst 30 dagers mellomrom med negativt 
resultat ha gjennomgått minst to serologiske prøver for 
å påvise ADV-gB- eller ADV-gD-virus eller helvirus 
av pseudorabies. Når det gjelder svin som er yngre enn 
fire måneder, kan den serologiske prøven for ADV-gE 
imidlertid også benyttes. Prøvetakingen for den siste 
prøven skal foretas innen 15 dager før forsendelse. 
Antall svin som undersøkes på isolasjonsenheten, skal 
være tilstrekkelig til å påvise:

 i) 2 % seroprevalens med 95 % konfidensgrad på 
isolasjonsenheten når det gjelder produksjonssvin,

ii) 0,1 % seroprevalens med 95 % konfidensgrad på 
isolasjonsenheten når det gjelder avlssvin.

 Den første av de to prøvene er imidlertid ikke 
nødvendig dersom:

i) det innenfor rammen av programmet nevnt 
i bokstav b), er gjennomført en serologisk 
undersøkelse på opprinnelsesenheten mellom 45 
og 170 dager før forsendelse, som har vist fravær 
av antistoffer mot pseudorabies, og at vaksinerte 
svin var fri for gE-antistoffer,

ii) svinene som skal flyttes, har vært holdt på 
opprinnelsesenheten siden fødselen.

iii) ingen svin er blitt flyttet til opprinnelsesenheten 
mens svinene som skal flyttes, er blitt holdt 
isolert.

Artikkel 2

Det er tillatt å sende slaktesvin til medlemsstater eller regioner 
oppført i vedlegg I som er fri for pseudorabies, fra andre 
medlemsstater eller regioner som ikke er oppført i vedlegg I, 
på følgende vilkår:

a) Pseudorabies skal være meldepliktig i opprinnelsesmedlem
sstaten.

b) Det skal i opprinnelsesmedlemsstaten eller -regionen være 
iverksatt et program for bekjempelse og utryddelse av 
pseudorabies som oppfyller kriteriene fastsatt i artikkel 1 
bokstav b).

c) Alle svin skal transporteres direkte til bestemmelsesslakteriet 
og enten:

— komme fra en driftsenhet som oppfyller vilkårene 
fastsatt i artikkel 1 bokstav c), eller

— være vaksinert mot pseudorabies minst 15 dager før 
forsendelse og komme fra en opprinnelsesenhet der:

i)  det innenfor rammen av programmet nevnt i 
bokstav b), i de siste 12 måneder regelmessig 
er gjennomført tiltak for å overvåke og utrydde 
pseudorabies under tilsyn av vedkommende 
myndighet,

ii) de er blitt holdt i minst 30 dager før forsendelse, 
og der det ikke er påvist noen kliniske eller 
patologiske tegn på denne sykdommen på det 
tidspunkt da helsesertifikatet nevnt i nr. 7, utstedes, 
eller

— ikke være vaksinert og komme fra en driftsenhet der:

i)  det innenfor rammen av programmet nevnt i 
bokstav b), i de siste 12 måneder regelmessig 
er gjennomført tiltak for å overvåke og utrydde 
pseudorabies under tilsyn av vedkommende 
myndighet, og det ikke har vært påvist kliniske, 
patologiske eller serologiske tegn på pseudorabies 
i de siste seks månedene,

ii) vedkommende myndighet har forbudt vaksinasjon 
mot pseudorabies og at det innføres vaksinerte 
svin, fordi driftsenheten er i ferd med å oppnå 
høyeste status med hensyn til pseudorabies i 
samsvar med programmet nevnt i bokstav b),

iii) de er blitt holdt i minst 90 dager før forsendelse.

Artikkel 3

Avlssvin beregnet på medlemsstatene eller regionene 
oppført i vedlegg II, der det er iverksatt godkjente 
utryddelsesprogrammer for pseudorabies, skal enten:
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a) komme fra medlemsstater eller regioner oppført i vedlegg 
I, eller

b) komme fra:

— medlemsstater eller regioner oppført i vedlegg II, og

— en driftsenhet som oppfyller kravene i artikkel 1 
bokstav c), eller

c) oppfylle følgende vilkår:

— pseudorabies skal være meldepliktig i opprinnelsesme
dlemsstaten,

— det skal i opprinnelsesmedlemsstaten eller -regionen 
være iverksatt et program for bekjempelse og 
utryddelse av pseudorabies som oppfyller kriteriene 
fastsatt i artikkel 1 bokstav b),

— det skal i de siste 12 månedene ikke ha vært 
påvist kliniske, patologiske eller serologiske 
tegn på pseudorabies på de aktuelle svinenes 
opprinnelsesenhet,

— svinene skal i de siste 30 dagene før forflytning ha 
vært holdt isolert i et anlegg som er godkjent av 
vedkommende myndighet, på en slik måte at enhver 
risiko for å spre pseudorabies unngås,

— svinene skal med negativt resultat ha gjennomgått 
en serologisk prøve for å påvise gE-antistoffer. 
Prøvetakingen for den siste prøven skal foretas innen 
15 dager før forsendelse. Antall svin som undersøkes, 
skal være tilstrekkelig til å påvise 2 % seroprevalens 
med 95 % konfidensgrad,

— svinene skal ha vært holdt på opprinnelsesenheten eller 
på en driftsenhet med samme status siden fødselen, og 
skal ha vært på opprinnelsesenheten i minst 90 dager.

Artikkel 4

Produksjonssvin beregnet på medlemsstatene eller 
regionene oppført i vedlegg II, der det er iverksatt godkjente 
utryddelsesprogrammer for pseudorabies, skal enten:

a) komme fra medlemsstater eller regioner oppført i 
vedlegg I, eller

b) komme fra:

— medlemsstater eller regioner oppført i vedlegg II, og

— en driftsenhet som oppfyller kravene i artikkel 1 
bokstav c), eller

c) oppfylle følgende vilkår:

— pseudorabies skal være meldepliktig i opprinnelsesme
dlemsstaten,

— det skal i opprinnelsesmedlemsstaten eller -regionen 
være iverksatt et program for bekjempelse og 
utryddelse av pseudorabies som oppfyller kriteriene 
fastsatt i artikkel 1 bokstav b),

— det skal i de siste 12 månedene ikke ha vært 
påvist kliniske, patologiske eller serologiske 
tegn på pseudorabies på de aktuelle svinenes 
opprinnelsesenhet,

— det skal mellom 45 og 170 dager før forsendelse 
være gjennomført en serologisk undersøkelse for 
pseudorabies på opprinnelsesenheten, som har vist 
fravær av sykdommen og at vaksinerte svin var fri for 
gE-antistoffer,

— svinene skal enten ha vært holdt på opprinnelsesenheten 
siden fødselen eller ha vært holdt på en slik driftsenhet 
i minst 30 dager etter at de er innført fra en driftsenhet 
med samme status, der det har vært gjennomført en 
serologisk undersøkelse tilsvarende den som er nevnt i 
fjerde strekpunkt ovenfor.

Artikkel 5

De serologiske prøvene som er gjennomført for å overvåke 
eller påvise pseudorabies hos svin i henhold til dette vedtak, 
skal oppfylle standardene fastsatt i vedlegg III.

Artikkel 6

Med forbehold for artikkel 10 nr. 3 i direktiv 64/432/EØF 
skal opplysninger om forekomsten av pseudorabies, 
herunder nærmere opplysninger om de bekjempelses- og 
utryddelsesprogrammene som er iverksatt i medlemsstatene 
oppført i vedlegg II, og i andre medlemsstater eller regioner 
som ikke er oppført i samme vedlegg, der det er iverksatt 
bekjempelses- og utryddelsesprogrammer, gis av den enkelte 
medlemsstat minst én gang i året i samsvar med de ensartede 
kriteriene fastsatt i vedlegg IV.

Artikkel 7

1. Med forbehold for bestemmelsene i Fellesskapets 
regelverk for helsesertifikater for svin som skal sendes til 
medlemsstater eller regioner oppført i vedlegg I eller II, skal den 
offentlige veterinæren før utfylling av del C i helsesertifikatet 
som kreves ved direktiv 64/432/EØF, bekrefte:

a) den status de aktuelle svinenes opprinnelsesenhet og 
opprinnelsesmedlemsstat eller -region har når det gjelder 
pseudorabies,

b) dersom svinene ikke stammer fra en medlemsstat eller en 
region som er fri for sykdommen, den status de aktuelle 
svinenes mottakerenhet og mottakermedlemsstat eller -
region har når det gjelder pseudorabies,

c) at de aktuelle svinene oppfyller vilkårene fastsatt i dette 
vedtak.
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2. For svin som er beregnet på medlemsstater eller regioner 
oppført i vedlegg I eller II, skal del C nr. 4 i helsesertifikatet 
nevnt i nr. 1, utfylles som følger:

a) i første strekpunkt innsettes ordet «pseudorabies» etter 
ordet «sykdom»,

b) i annet strekpunkt skal det vises til dette vedtak. I samme 
linje skal nummeret på den artikkelen i dette vedtak som 
gjelder de aktuelle svinene, angis i parentes.

Artikkel 8

Medlemsstatene skal sørge for at svin som skal sendes til 
medlemsstater eller regioner oppført i vedlegg I eller II, ikke 
kommer i kontakt med svin med en annen eller ukjent status 
med hensyn til pseudorabies, under transport eller transitt.

Artikkel 9

Vedtak 93/24/EØF og 93/244/EØF oppheves fra datoen fastsatt 
i artikkel 10.

Artikkel 10

Dette vedtak får anvendelse fra 1. juli 2002.

Artikkel 11

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 23. juli 2001.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

Medlemsstater eller regioner i medlemsstater som er fri for pseudorabies, og som ikke tillater vaksinasjon

Danmark: alle regioner

Det forente kongerike: alle regioner i England, Skottland og Wales

Frankrike: departementene Aisne, Allier, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, 
Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, 
Côte d’Or, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Gers, 
Gironde, Haute-Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, 
Haute-Saône, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-
et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Marne, Meurthe-
et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Oise, Pyrénées-Atlantiques, Puy-de-Dôme, 
Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-Maritime, Somme, Vaucluse, Tarn, 
Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne 

Finland: alle regioner

Tyskland: delstatene Thüringen, Sachsen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-
Anhalt, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg

Østerrike: alle regioner

Sverige: alle regioner

Luxembourg: hele territoriet.

VEDLEGG II

Medlemsstater eller regioner i medlemsstater der det er iverksatt godkjente programmer for bekjempelse av 
pseudorabies

Tyskland: alle regioner unntatt delstatene Thüringen, Sachsen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-
Anhalt, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg
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VEDLEGG III

Standarder for serologiske prøver for pseudorabies — protokoll for enzymmerket antistoffprøve (ELISA) 
for påvisning av antistoffer mot pseudorabiesvirus (helvirus), glykoprotein B (ADV-gB), glykoprotein D 

(ADV-gD) eller glykoprotein E (ADV-gE)

1. Institusjonene oppført i nr. 2 bokstav d), skal vurdere ELISA ADV-gE-prøver og -sett etter kriteriene fastsatt i nr. 2 
bokstav a), b) og c). Vedkommende myndighet i den enkelte medlemsstat skal påse at det bare registreres ELISA 
ADV-gE-sett som oppfyller disse kriteriene. Undersøkelsene oppført i nr. 2 bokstav a) og b), må foretas før prøven 
godkjennes, og deretter må hvert parti minst gjennomgå undersøkelsen i nr. 2 bokstav c).

2. Prøvens standardisering, følsomhet og spesifisitet

a) Prøven må være tilstrekkelig følsom til å gi positivt utslag på følgende av Fellesskapets referansesera:

— Fellesskapets referanseserum ADV1 fortynnet 1:8

— Fellesskapets referanseserum ADV-gE A,

— Fellesskapets referanseserum ADV-gE B,

— Fellesskapets referanseserum ADV-gE C,

— Fellesskapets referanseserum ADV-gE D,

— Fellesskapets referanseserum ADV-gE E,

— Fellesskapets referanseserum ADV-gE F.

b) Prøven må være tilstrekkelig spesifikk til å gi negativt utslag på følgende av Fellesskapets referansesera:

— Fellesskapets referanseserum ADV-gE G,

— Fellesskapets referanseserum ADV-gE H,

— Fellesskapets referanseserum ADV-gE J,

— Fellesskapets referanseserum ADV-gE K,

— Fellesskapets referanseserum ADV-gE L,

— Fellesskapets referanseserum ADV-gE M,

— Fellesskapets referanseserum ADV-gE N,

— Fellesskapets referanseserum ADV-gE O,

— Fellesskapets referanseserum ADV-gE P,

— Fellesskapets referanseserum ADV-gE Q.

c) Ved kontroll av partier må Fellesskapets referanseserum ADV1 gi positivt utslag ved en fortynning på 1:8, og ett 
av Fellesskapets referansesera fra ADV-gE G til ADV-gE Q, som oppført i bokstav b), må gi negativt utslag.

 Ved kontroll av partier av ADV-gB- og ADV-gD-sett må Fellesskapets referanseserum ADV1 gi positivt utslag ved 
en fortynning på 1:2, og Fellesskapets referanseserum Q, som nevnt i bokstav b), må gi negativt utslag.

d) I tillegg har instituttene oppført nedenfor, ansvaret for å kontrollere ELISA-metodens kvalitet i hver enkelt 
medlemsstat, og særlig for å produsere og standardisere nasjonale referansesera i samsvar med Fellesskapets 
referansesera.

— Belgia – Centre de Recherches vétérinaires et agrochimiques, 1180 Brussel,

— Danmark – Statens veterinære Institut for Virusforskning, Lindholm, 4771 Kalvehave,

— Tyskland – Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere, 16868 Wusterhausen,

— Hellas – Veterinary Institute of Infectious and Parasitic Diseases, 15310 Ag. Paraskevi,

— Spania – Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, Madrid,

— Frankrike – École nationale vétérinaire, Alfort, 94704 Maisons-Alfort,

— Irland – Veterinary Research Laboratory, Abbotstown, Castleknock, Dublin 15,

— Italia – Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, Brescia,

— Luxembourg – Laboratoire de Médecine Vétérinaire de l’État, 1020 Luxembourg,

— Nederland – Instituut voor Veehouderij en Diergezondheid (ID-DLO), 8200 AB Lelystad,

— Østerrike – Bundesanstalt für veterinärmedizinische Untersuchungen in Mödling, 2340 Mödling,

— Portugal – Laboratório Nacional de Investigação Veterinária, 1500 Lisboa,

— Finland – Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos, 00581 Helsinki,

— Sverige – Statens veterinärmedicinska anstalt, 75189 Uppsala,

— Det forente kongerike – Veterinary Laboratory Agency, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB.
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VEDLEGG IV

Kriterier for hvilke opplysninger som skal gis om forekomsten av pseudorabies og om programmene 
for bekjempelse og utryddelse av denne sykdommen i henhold til artikkel 8 i 

rådsdirektiv 64/432/EØF

1. Medlemsstat: .................................................................................................................................................................

2. Dato:..............................................................................................................................................................................

3. Rapporteringsperiode:...................................................................................................................................................

4. Antall driftsenheter der det er påvist pseudorabies ved hjelp av kliniske, serologiske eller virologiske 

undersøkelser: ...............................................................................................................................................................

5. Opplysninger om vaksinasjon mot pseudorabies, serologiske undersøkelser og klassifisering av driftsenheter 
(tabellen nedenfor fylles ut):

Region
Antall driftsenheter 

for svin

Antall driftsenheter for 
svin som omfattes av 

et kartleggingsprogram 
for pseudorabies(1)

Antall driftsenheter 
for svin som ikke er 

infisert av pseudorabies 
(med vaksinasjon)(2)

Antall driftsenheter 
for svin som ikke er 

infisert av pseudorabies 
(uten vaksinasjon)(3)

Til sammen

(1)   Program som er under tilsyn av vedkommende myndighet.
(2)   Driftsenheter for svin der det er gjennomført serologiske prøver for pseudorabies med negativt resultat, i samsvar med et 

offisielt program for utryddelse av pseudorabies, og der det er gjennomført vaksinasjoner i de foregående 12 månedene.
(3)   Driftsenheter for svin som oppfyller vilkårene i artikkel 1 bokstav c).

6. Ytterligere opplysninger om serologisk overvåking på sædstasjoner, med henblikk på eksport, som ledd i andre 

overvåkingsprogrammer osv.:.......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................................................


