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KOMMISJONSVEDTAK

av 15. juli 2002

om godkjenning av vaksiner mot bovin brucellose innenfor rammen av rådsdirektiv 64/432/EØF(*)

[meddelt under nummer K(2002) 2592]

(2002/598/EF)

2005/EØS/9/35

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 ved kommisjonsforordning 
(EF) nr. 535/2002(2), særlig nr. 4 i) tredje strekpunkt i vedlegg 
A kapittel II, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Fellesskapsbestemmelsene om bruken av vaksiner mot 
bovin brucellose er fastsatt i direktiv 64/432/EØF.

2) Bovin brucellose forekommer fortsatt i visse områder 
av Fellesskapet. Vaksinering anses å være et effektivt 
virkemiddel å ta i bruk under visse forhold i forbindelse 
med en analyse- og slaktepolitikk, særlig i områder med 
omfattende husdyravl.

3) En nyutviklet vaksine kan tilby flere fordeler enn 
de vaksinene som allerede er godkjent, og særskilt 
innvirker den ikke på de diagnostiske metodene som i 
samsvar med Fellesskapets regelverk anvendes innenfor 
rammen av gjeldende utryddelsesprogrammer i enkelte 
medlemsstater. 

4) I visse tilfeller er brucellose hos storfe knyttet til 
brucellose hos sau og geit, og det må gjennomføres 
utryddelsestiltak innenfor rammen av programmer for 
utryddelse av brucellose forårsaket av Brucella melitensis, 
herunder vaksinering med egnet vaksine. 

5) Kravene til framstilling og anbefalingene for bruk av 
levende vaksinestamme av typen RB 51 og Rev. 1 mot 
bovin brucellose omfattes av Manual of Standards for 
Diagnostic Tests and Vaccines fra Det internasjonale 
kontor for epizootier, fjerde utgave 2000, utgitt i 
august 2001.

6) Bruken av levende vaksinestamme av typen RB 51 og 
Rev. 1 innenfor rammen av programmer for utryddelse 
av brucellose godkjent i samsvar med rådsvedtak  
90/424/EØF av 26. juni 1990 om visse kostnader 
på det veterinære området(3), sist endret ved vedtak  
2001/572/EF(4), bør derfor godkjennes under visse vilkår 
for å ta hensyn til den vitenskapelige utvikling og 
internasjonale standarder.

7) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I dette vedtak menes med «vedkommende myndighet» en 
medlemsstats sentrale myndighet som har kompetanse til å 
utføre veterinærkontroller eller avlskontroller, eller enhver 
myndighet den har delegert denne kompetansen til, særlig med 
sikte på gjennomføringen av dette vedtak.

Artikkel 2

Følgende vaksiner mot bovin brucellose godkjennes herved 
for immunisering av hunndyr av storfe under vilkårene fastsatt 
i artikkel 3:

a) levende vaksinestamme av typen RB 51 for dyr som 
risikerer å bli angrepet av Brucella abortus,

b) levende vaksinestamme av typen Rev.1 for dyr som 
risikerer å bli angrepet av Brucella melitensis.

Artikkel 3

1. Medlemsstater som bruker vaksinene godkjent i samsvar 
med artikkel 2, skal sikre at vilkårene fastsatt i nr. 2-6 
overholdes. 

2. Lagring, levering, distribusjon og salg av vaksinene skal 
kontrolleres av vedkommende myndighet.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 194 av 23.7.2002, s. 45, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 30/2003 av 14. mars 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 29 av 5.6.2003,  
s. 17.

(1) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64. 
(2) EFT L 80 av 23.3.2002, s. 22. 

(3) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 19. 
(4) EFT L 203 av 28.7.2001, s. 16. 
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6. Vedkommende myndighet skal underrette offentlige 
helsetjenester om bruken av disse vaksinene og de diagnostiske 
og terapeutiske metodene som er tilgjengelige.

 

Artikkel 4

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 15. juli 2002.

    For Kommisjonen

    David BYRNE

    Medlem av Kommisjonen

3. Vaksinene skal brukes bare av en offentlig veterinær 
eller en veterinær som er behørig godkjent av vedkommende 
myndighet, innenfor rammen av et utryddelsesprogram for 
brucellose som er framlagt av en medlemsstat og godkjent 
av Kommisjonen i samsvar med artikkel 24 nr. 7 i vedtak  
90/424/EØF.

4. Vedkommende myndighet skal framlegge for 
Kommisjonen og de andre medlemsstatene detaljerte 
opplysninger om vaksinasjonsprogrammet, særlig når 
det gjelder vaksinasjonssone, alderen på dyrene som skal 
vaksineres, og analysesystemet som brukes til å identifisere 
vaksinerte dyr.

5. Vedkommende myndighet skal sikre at vaksinerte dyr 
ikke inngår i handel innenfor Fellesskapet, særlig ved å 
anvende supplerende metoder for merking og registrering av 
de vaksinerte dyrene.


