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KOMMISJONSVEDTAK 

av 30. november 2001

om tredje endring av vedtak 2000/721/EF om endring av det italienske vaksinasjonsprogrammet for aviær influensa og av 
gjeldende handelsrestriksjoner for ferskt kjøtt fra vaksinerte kalkuner(*)

[meddelt under nummer K(2001) 3815]

(2001/847/EF)

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 bokstav a), og

ut fra følgende betraktninger:

1) 7. november 2000 gjorde Kommisjonen vedtak 
2000/721/EF om innføring av vaksinasjon som supplement 
til tiltakene for å bekjempe aviær influensa i Italia og om 
særlige tiltak for kontroll med forflytning(5).

2) Ved kommisjonsvedtak 2000/785/EF(6) og 2001/627/EF(7) 
ble det gjort visse endringer i vaksinasjonsprogrammet 
og i begrensningene på forflytning som gjelder ved 
handel innenfor Fellesskapet.

3) De italienske myndighetene har rapportert at 
sykdomssituasjonen for aviær influensa er 
bedret, og har bedt om ytterligere endringer i det 
godkjente vaksinasjonsprogrammet og de gjeldende 
handelsrestriksjonene. De tiltak for sykdomsbekjempelse 
som benyttes for øyeblikket, bør også omfatte 
bruk av en nylig utviklet iIFA-prøve (indirekte 
immunfluorescensprøve) som gjør det mulig å skille 
mellom dyr som er vaksinert med stammen H7N3, og 
dyr som er angrepet av feltstammen H7N1.

4) Den nylig utviklede iIFA-prøvens egenskaper er vurdert 
av en ekspertgruppe fra medlemsstatene og Fellesskapets 
referanselaboratorium for aviær influensa, og prøven ble 
ansett for å være en nyttig metode for å skille mellom 
vaksinerte og angrepne kalkunflokker.

5) Siden sykdomssituasjonen er bedret, kan 
vaksinasjonsprogrammet og de gjeldende 
handelsrestriksjonene for ferskt kjøtt fra vaksinerte 
kalkuner endres.

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

2003/EØS/57/08

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 315 av 1.12.2001, 
s. 61, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 115/2002 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. 5.

(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. 
(5)    EFT L 291 av 18.11.2000, s. 33. 

(6)    EFT L 311 av 12.12.2000, s. 49. 
(7)    EFT L 217 av 11.8.2001, s. 16. 
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GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedtak 2000/721/EF gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 1 utgår nr. 2 og 3.

2) I artikkel 1 skal nr. 4 lyde: 

 «Bruk av iIFA-prøven framlagt av Italia, og de ønskede 
endringene i vaksinasjonsprogrammet godkjennes 
herved.»

3) I artikkel 5 blir tidligere nr. 1 nr. 1 bokstav a), og nytt nr. 1 
bokstav b) skal lyde: 

«1. b) Som unntak fra nr. 1 bokstav a) skal ferskt 
kjøtt fra kalkuner som er vaksinert mot aviær 
influensa, ikke merkes i samsvar med artikkel 5 
i rådsdirektiv 91/494/EØF(1), men kan sendes til 
andre medlemsstater, dersom kjøttet kommer fra 
slaktede kalkunflokker som:

 i) har vært kontrollert regelmessig og 
undersøkt for aviær influensa med negativt 
resultat i samsvar med det godkjente 
vaksinasjonsprogrammet. Kontrolldyr skal 
undersøkes særlig nøye. Ved undersøkelse av: 

— vaksinerte dyr skal iIFA-prøven benyttes,

— kontrolldyr skal enten hemagglutinasjons
hemmingsprøven (HI-prøven) eller iIFA-
prøven benyttes,

 ii) har gjennomgått en klinisk undersøkelse 
foretatt av en offentlig veterinær i løpet av 
de siste 48 timer før innlastingen. Kontrolldyr 
skal undersøkes særlig nøye,

iii) har gjennomgått serologiske prøver med 
negativt resultat ved det nasjonale laboratoriet 
for aviær influensa, ved bruk av den 
prøvetakings- og påvisningsmetoden som er 
fastsatt i vedlegg III til dette vedtak,

iv) sendes direkte til et slakteri utpekt av 
vedkommende myndighet, og slaktes 
umiddelbart etter ankomst. Dyrene skal holdes 
atskilt fra andre flokker som ikke oppfyller 
disse bestemmelsene.

 Det ferske kalkunkjøttet skal ledsages av 
helsesertifikatet vist i vedlegg VI til direktiv 
71/118/EØF(*), som under avsnitt IV bokstav a) 
skal inneholde følgende attestering fra den 
offentlige veterinæren:

 «Kalkunkjøttet beskrevet ovenfor er i samsvar med 
vedtak 2000/721/EF, endret ved vedtak 2001/847/EF.»

 ________________
 (*) EFT L 55 av 8.3.1971, s. 23.»

4) Vedlegget til dette vedtak tilføyes som nytt vedlegg III til 
vedtak 2000/721/EF.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal endre de tiltak de anvender på handelen, 
for å bringe dem i samsvar med dette vedtak. 

De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

Artikkel 3

Bestemmelsene i dette vedtak får anvendelse fra 1. desember 
2001.

Artikkel 4

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 30. november 2001.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

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

«VEDLEGG III

PRØVETAKINGS- OG PÅVISNINGSMETODE

1. Innledning og allmenn bruk

 Den utviklede indirekte immunfluorescensprøven (iIFA-prøven) kan brukes for å skille mellom fjørfe som er 
vaksinert med en inaktivert vaksinestamme mot aviær influensa av type H7N3, og fjørfe som er angrepet av 
feltstammen H7N1.

2. Bruk av prøven for å sende ferskt kalkunkjøtt fra vaksinasjonsområdet i Italia til andre medlemsstater

 Kjøtt som kommer fra kalkunflokker som er vaksinert mot aviær influensa, kan sendes til andre medlemsstater 
forutsatt at:

 Den offentlige veterinæren tar blodprøver:

— fra hver gruppe kalkuner som skal slaktes, og som holdes i samme bygning på den aktuelle driftsenheten,

— i løpet av de siste 48 timene før dyrene sendes til slakteriet,

—  fra minst 10 vaksinerte dyr som er tilfeldig utvalgt fra hver gruppe.»


