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KOMMISJONSVEDTAK

Nr. 26/97

2007/EØS/26/05

av 10. desember 2003
om fastsettelse av kriterier for opplysninger som skal oversendes i henhold til rådsdirektiv 64/432/EØF(*)
[meddelt under nummer K(2003) 4606]
(2003/886/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

4)

Når det gjelder infeksiøs bovin rhinotrakeitt, kan opplysningene som oversendes av medlemsstatene, brukes av
Kommisjonen til å gi eller tilbakekalle tilleggsgarantier
for medlemsstater eller regioner i medlemsstater som er
fri for denne sykdommen, som fastsatt i kommisjonsvedtak 93/42/EØF(6), eller som har et obligatorisk program i
samsvar med direktiv 64/432/EØF.

5)

Når det gjelder Brucella suis-infeksjon og smittsom
gastroenteritt, kan opplysningene som oversendes av
medlemsstatene, brukes av Kommisjonen til å gi eller
tilbakekalle tilleggsgarantier for medlemsstater eller
regioner i medlemsstater som enten har et obligatorisk
program eller er fri for sykdommen, i samsvar med
henholdsvis artikkel 9 og 10 i direktiv 64/432/EØF.

6)

Kriteriene for opplysningene medlemsstatene skal oversende om pseudorabies, er fastsatt i kommisjonsvedtak
2001/618/EF(7), særlig i vedlegg IV til nevnte vedtak.

7)

For å gjøre det mulig for Kommisjonen å foreta en
korrekt vurdering av dyrehelsesituasjonen, er det også
hensiktsmessig å harmonisere presentasjonen av de opplysningene medlemsstatene oversender om andre sykdommer oppført i direktiv 64/432/EØF, dvs. rabies,
munn- og klovsyke, ondartet lungesyke hos storfe, smittsomt blæreutslett hos gris, klassisk svinepest, afrikansk
svinepest, Brucella suis-infeksjon, smittsom gastroenteritt og miltbrann, når disse sykdommene utgjør en risiko
for storfe eller svin, samtidig som det gis adgang til visse
unntak.

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. 1226/2002(2), særlig artikkel 8 annet ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1)

I henhold til direktiv 64/432/EØF skal hver medlemsstat
oversende Kommisjonen opplysninger om forekomsten
på sitt territorium av sykdommene oppført i vedlegg E I
samt av andre sykdommer som omfattes av tilleggsgarantiene fastsatt i Fellesskapets regelverk.

2)

I kommisjonsvedtak 2002/677/EF(3) av 22. august 2002,
sist endret ved vedtak 2003/394/EF(4), er det fastsatt
standardkrav til rapporteringen om programmene for
utryddelse og bekjempelse av dyresykdommer som samfinansieres av Fellesskapet.

3)

Opplysningene som oversendes av medlemsstatene, kan
brukes av Kommisjonen til å erklære medlemsstater og
regioner i medlemsstater offisielt fri for tuberkulose,
brucellose eller enzootisk bovin leukose med hensyn til
storfebesetninger, eller oppheve midlertidig eller tilbakekalle denne statusen, i samsvar med kommisjonsvedtak
2003/467/EF(5).

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 332 av 19.12.2003, s. 53,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 119/2004 av 24. september
2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av
10.3.2005, s. 5.
(1) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64.
(2) EFT L 179 av 9.7.2002, s. 13.
(3) EFT L 229 av 27.8.2002, s. 24.
(4) EUT L 136 av 4.6.2003, s. 8.
(5) EUT L 156 av 25.6.2003, s. 74.

( 6)
( 7)

EFT L 16 av 25.1.1993, s. 50.
EFT L 215 av 9.8.2001, s. 48.

Nr. 26/98

8)

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Det er derfor hensiktsmessig å fastsette ensartede kriterier
for opplysningene medlemsstatene skal oversende om
disse sykdommene.
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Artikkel 2
Dette vedtak får første gang anvendelse på opplysningene for
år 2003, som skal oversendes Kommisjonen innen 31. mai

9)

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

2004.
Artikkel 3

GJORT DETTE VEDTAK:
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.
Artikkel 1
Med mindre noe annet kreves etter artikkel 4 og 5 i
vedtak 2002/677/EF, skal opplysningene som oversendes
Kommisjonen av medlemsstatene i henhold til artikkel 8 i
direktiv 64/432/EØF om forekomst av sykdommene oppført
i vedlegg E til nevnte direktiv, med unntak av pseudorabies,
være basert på de ensartede kriteriene fastsatt i vedlegg I-VII
til dette vedtak.

Utferdiget i Brussel, 10. desember 2003.
For Kommisjonen
David BYRNE
Medlem av Kommisjonen

(1)
(2)

Bestander

Dyr

Antall
bestander
%

Offisielt frie bestander

Antall
bestander
%

Bestander som er
angrepet
Intervall
mellom
rutineturberkulinprøver(2)
Antall dyr
som er
undersøkt

Rutinetuberkulinprøver
Antall tuberkulinprøver utført før
inntak i bestandene (jf. vedlegg A I
nr. 2 bokstav c) tredje strekpunkt nr. 1)
i direktiv 64/432/EØF)

Antall dyr med mistenkelige
tuberkulose-skader som er
undersøkt og underkastet
histo-patologiske og
bakteriologiske undersøkelser

Antall dyr som har
reagert positivt
på bakteriologisk
undersøkelse

År: ..............................................................................................

Det kreves detaljerte opplysninger på regionalt plan, med mindre status som offisielt fri er oppnådd for hele medlemsstatens territorium.
Bruk følgende bokstavkoder: a) ingen rutineprøver, b) prøver én gang i året, c) prøver annethvert år, d) prøver hvert tredje år, e) prøver hvert tredje år for 24 måneder gamle dyr, f) prøver hvert fjerde år, g) annet (spesifiseres).

I alt

Region( )

1

Samlet antall eksisterende
bestander/dyr av storfe

(*) Vennligst bekreft at det er gjennomført offisiell post mortem-kontroll av alle dyr av storfe: Ja/Nei

Medlemsstat: ............................................................................................... Rapportens dato: ..................................................................................................

Kriterier for opplysningene som skal oversendes i henhold til artikkel 8 i direktiv 64/432/EØF om forekomst av samt
overvåkings- eller utryddelsesprogrammer (ikke omfattet av vedtak 2002/677/EF) for bovin tuberkulose
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(1)
(2)

Bestander

Dyr

Antall
bestander

%

Offisielt frie
bestander

Antall
bestander

%

Bestander som er
angrepet

Antall
Antall
undersøkte
undersøkte
storfedyr
bestander

Antall
bestander
som er
angrepet

Serologiske prøver

Antall
Antall
underundersøkte
søkte
samlestorfeprøver
bestander
eller dyr
Antall
bestander
som er
angrepet

Under-søkelser av prøver av
melk på samle-tanker

Overvåking(2)

Det kreves detaljerte opplysninger på regionalt plan, med mindre status som offisielt fri er oppnådd for hele medlemsstatens territorium.
Spesifiseres.

I alt

Region(1)

Samlet antall
eksisterende
bestander/
dyr av storfe

Antall
meldte
aborter,
uansett
årsak

Epidemio-logisk under-søkelse

Undersøkelser av mistenkelige tilfeller

År: .............................................................................................

Antall positive dyr
Antall Antall dyr
dyr som som har
Antall
Antall
Antall
reagert
er undertilfeller dyr under- Antall
aborter
positivt
kastet
av isola- søkt med bestander Ved seropga.
logisk
mikrobio- på mikromed
sjon av serologisBST
Brucellabiologisk
logisk
Brucella ke blod- smittefare underinfeksjon
søkelse
underunderprøver
abortus
søkelse
søkelse

Opp-lysninger om aborter

Medlemsstat: ............................................................................................... Rapportens dato: ..................................................................................................

Kriterier for opplysningene som skal oversendes i henhold til artikkel 8 i direktiv 64/432/EØF om forekomst av samt
overvåkings- eller utryddelsesprogrammer (ikke omfattet av vedtak 2002/677/EF) for bovin brucellose
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(1)
(2)

Bestander

Dyr

Antall
undersøkte
storfebestander
Antall
undersøkte
dyr

Serologiske prøver
Antall
bestander
som er
angrepet

Antall
undersøkte
storfebestander

Antall
undersøkte
dyr eller
samleprøver

Antall
bestander
som er
angrepet

Undersøkelser av prøver av melk på samletanker

Overvåking(2)

Det kreves detaljerte opplysninger på regionalt plan, med mindre status som offisielt fri er oppnådd for hele medlemsstatens territorium.
Spesifiseres.

Region(1)

Samlet antall eksisterende
bestander/dyr av storfe

Svulster

Andre årsaker

Andre årsaker

Bekreftede

Svulster

Tilfeller(1)
Prosent
offisielt frie
bestander

År: ...............................................................................................

Mistenkelige

Medlemsstat: ............................................................................................... Rapportens dato: ..................................................................................................

(*) Vennligst bekreft at det er gjennomført offisiell post mortem-kontroll av alle slaktede dyr av storfe, herunder svulster sendt til laboratorieundersøkelse: Ja/Nei

Kriterier for opplysningene som skal oversendes i henhold til artikkel 8 i direktiv 64/432/EØF om forekomst av samt
overvåkings- eller utryddelsesprogrammer (ikke omfattet av vedtak 2002/677/EF) for enzootisk bovin leukose
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(1)
(2)
(3)
(4)

Bestander

Dyr

Antall
undersøkte
storfebestander
Antall undersøkte dyr

Serologiske prøver

Antall bestander
som er angrepet

Antall
undersøkte
storfebestander

Antall undersøkte dyr (dersom
Antall bestander
antallet ikke
som er angrepet
foreligger, angi
antall undersøkte
samleprøver)

Undersøkelser av prøver av melk på samletanker

Overvåking(2)

Antall
undersøkte dyr

Antall dyr som
er angrepet

Mistenkelige tilfeller

Offisielt frie
bestander(3)

Bestander som
er offisielt
erklært som
angrepet(4)

Prosent

År: ...............................................................................................

Det kreves detaljerte opplysninger på regionalt plan, med mindre det er gitt tilleggsgarantier for hele medlemsstatens territorium i samsvar med artikkel 9 eller 10 i direktiv 64/432/EØF.
Spesifiseres.
Angi definisjonen på en fri bestand her: ……….………………………………………………………………………….
Angi definisjonen på en angrepet bestand her: ……...……...……………………………………………………………..

I alt

Region(1)

Samlet antall eksisterende
bestander/dyr av storfe

Medlemsstat: ............................................................................................... Rapportens dato: ..................................................................................................

Kriterier for opplysningene som skal oversendes i henhold til artikkel 8 i direktiv 64/432/EØF om forekomst av samt
overvåkings- eller utryddelsesprogrammer (ikke omfattet av vedtak 2002/677/EF) for infeksiøs bovin rhinotrakeitt
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Viltlevende dyr

Ikke spesifisert
Flaggermus
Andre

Dåhjort

Kronhjort

Rådyr

Mår

Grevling

Ulv

Vaskebjørn

Mårhund

Rev

Ikke spesifisert

Annet

Løshund

Svin

Dyr av hestefamilien

Storfe

Katt

Hund

Opplysningene skal oversendes i det formatet som brukes til de kvartalsmessige rapportene om forekomst av rabies som medlemsstatene sender til Verdens helseorganisasjons samarbeidssenter for rabiesovervåking og
-forskning.
Medlemsstatene kan også oversende opplysningene i det formatet som brukes til årsrapporten om forekomst av rabies som utarbeides av Verdens helseorganisasjons samarbeidssenter for rabiesovervåking og -forskning,
http://www.who-rabies-bulletin.org

Rapportens dato: ……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…......

Sau

Husdyr

Geit

Rabiestilfeller

Andre dyr av mårfamilien

Område

Andre kjøttetere

Dato
(dd.mnd.)

Tilfeller hos mennesker

Rapporteringsperiode: ..........................................................................................................................................

Mennesker eksponert

Land: ...................................................................................................................................................................

Kriterier for opplysningene som skal oversendes i henhold til artikkel 8 i direktiv 64/432/EØF om forekomst av rabies

VEDLEGG V

Villsvin
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VEDLEGG VI
Kriterier for opplysningene som skal oversendes i henhold til artikkel 8 i direktiv 64/432/EØF om forekomst
av munn- og klovsyke, ondartet lungesyke hos storfe, smittsomt blæreutslett hos gris, klassisk svinefeber og
afrikansk svinefeber
SYSTEM FOR MELDING AV DYRESYKDOMMER
Rapportens dato: ..................................................

LAND: ...........................................................

Rapporteringsperiode: ..........................................

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

Ondartet
Klassisk AfriKlassisk
Munn- BlæreutlungeBlue
svinepest kansksvineog
slett hos Kvegpest
syke hos Tongue
hos
svinepest
klovsyke svin
storfe
villsvin
pest

REGION

(A): Antall utbrudd
(B): Seneste dato for bekreftelse

Ondartet
NewVesikuSmåfeAviær smittsom
castle
lær
pest
influensa griselamdisease
stomatitt
melse

Lumpy
skin
disease

Saue- og
geitekopper

(A)
(B)
(A)
(B)
(A)
(B)
(A)
(B)
(A)
(B)
(A)
(B)
(A)
(B)
I alt
Medlemsstatene kan framlegge opplysningene i det formatet som brukes til årsrapporten i systemet for melding av dyresykdommer med hensyn til disse sykdommene.
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VEDLEGG VII
Kriterier for opplysningene som skal oversendes i henhold til artikkel 8 i direktiv 64/432/EØF om forekomst
av miltbrann (hos storfe og svin), Brucella suis-infeksjon og smittsom gastroenteritt (hos svin)

Rapportens dato: ..................................................

MEDLEMSSTAT: .............................................

(A): Antall utbrudd

Rapporteringsperiode: ..........................................

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

(B): Seneste dato for bekreftelse

REGION

Miltbrann (storfe)

(A)
(B)
(A)
(B)
(A)
(B)
(A)
(B)
(A)
(B)
(A)
(B)
(A)
(B)
(A)
(B)
I alt

Miltbrann (svin)

Brucella suis-infeksjon

Smittsom gastroenteritt

