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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), særlig artikkel 6 nr. 2 bokstav b), og

ut fra følgende betraktninger:

1) Kommisjonsvedtak 2000/330/EF av 18. april 2000 om 
godkjenning av prøver for påvisning av antistoffer mot 
bovin brucellose innenfor rammen av rådsdirektiv 64/432/
EØF(2) er blitt betydelig endret(3). Av klarhetshensyn og 
av praktiske årsaker bør vedtaket konsolideres.

2) Storfe som er beregnet på handel innenfor Fellesskapet, 
skal når det gjelder bovin brucellose, komme fra en 
driftsenhet som er offisielt fri for bovin brucellose, og 
skal dessuten innen 30 dager før forsendelsen gjennomgå 
en serumagglutinasjonsprøve eller en annen prøve som er 
godkjent etter Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsens framgangsmåte, etter at de relevante 
protokollene er vedtatt.

3) I samsvar med artikkel 16 i direktiv 64/432/EØF skal 
Kommisjonen, etter framgangsmåten i artikkel 17 og 
på grunnlag av uttalelsen fra Vitenskapskomiteen for 
veterinære tiltak knyttet til folkehelsen, ajourføre og om 
nødvendig endre vedlegg B, C og D (kapittel II) for å 
tilpasse dem til den vitenskapelige utvikling.

4) Kommisjonen har mottatt sluttrapporten fra 
Vitenskapskomiteen for dyrs helse og velferd om endring 
av de tekniske vedleggene til direktiv 64/432/EØF for å 
ta hensyn til den vitenskapelige utvikling med hensyn til 
tuberkulose, brucellose og enzootisk bovin leukose(4).

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 68 av 6.3.2004, s. 36, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 26/2005 av 11. mars 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 38 av 28.7.2005,  
s. 3

(1) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64. Direktivet sist endret ved forordning 
(EF) nr. 21/2004 (EUT L 5 av 9.1.2004, s. 8).

(2) EFT L 114 av 13.5.2000, s. 37. Vedtaket endret ved forordning (EF)  
nr. 535/2002 (EFT L 80 av 23.3.2002, s. 22).

(3) Se vedlegg I.
(4) Dok. SANCO/B3/R10/1999.

5) I denne rapporten anbefalte Vitenskapskomiteen 
fortrinnsvis bruk av ELISA-prøver, 
komplementbindingsprøven og de bufrede brucella-
antigenprøvene for påvisning av antistoffer mot bovin 
brucellose i blant annet blodprøver tatt fra enkelte storfe. 
De anbefalte framgangsmåtene er i samsvar med de 
internasjonalt anerkjente standardene som er fastsatt i 
«Manual of standards for diagnostic tests and vaccines», 
tredje utgave, 1996, fra Verdens dyrehelseorganisasjon 
(OIE).

6) I august 2001 offentliggjorde OIE fjerde utgave, 2000, av 
nevnte håndbok, med visse endringer i beskrivelsen av 
brucelloseprøvinger.

7) Vedlegg C til direktiv 64/432/EØF bør derfor endres 
for å fastsette prøvingsmetoder som kan anvendes i 
forbindelse med overvåking og handel i Fellesskapet, 
og som i størst mulig grad gjenspeiler OIE-standardene, 
men som også tar hensyn til råd fra Vitenskapskomiteen 
og medlemsstatenes nasjonale referanselaboratorier 
som samarbeider innenfor rammen av Den europeiske 
unions nettverk av nasjonale referanselaboratorier for 
brucellose.

8) Prøvingsresultatene som framkommer ved bruk av 
ELISA-prøver, komplementbindingsprøven og de 
bufrede brucella-antigenprøvene, bør godkjennes med 
sikte på utstedelse av sertifikat dersom prøvene er foretatt 
i samsvar med godkjente protokoller på blodprøver fra 
enkelte identifiserte dyr innen 30 dager før det utstedes 
et sertifikat for de kontrollerte dyrene som er beregnet på 
handel innenfor Fellesskapet.

9) I påvente av at det tekniske vedlegg D (kapittel II) ajourføres 
i samsvar med artikkel 16 i direktiv 64/432/EØF, bør 
derfor ELISA-prøvene som angitt i Vitenskapskomiteen, 
og komplementbindingsprøven og de bufrede brucella-
antigenprøvene som angitt i vedlegg C til nevnte direktiv, 
godkjennes som undersøkelse for brucellose med sikte 
på utstedelse av et sertifikat som fastsatt i artikkel 6 nr. 2 
bokstav b) og i modell 1 av helsesertifikatet i vedlegg F.

10) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —
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GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Komplementbindingsprøven, de bufrede brucella-
antigenprøvene og ELISA-prøvene som foretas i samsvar 
med bestemmelsene i vedlegg C til direktiv 64/432/EØF, 
godkjennes med sikte på utstedelse av sertifikat.

Artikkel 2

Når en prøve nevnt i artikkel 1 i dette vedtak anvendes 
til de formål som er nevnt i artikkel 6 nr. 2 bokstav b) i 
direktiv 64/432/EØF, skal den angis i kolonnen «Prøve» i 
tabellene i nr. 3 annet strekpunkt og i modell 1 (helsesertifikat) 
i del A nr. 5 i vedlegg F til direktiv 64/432/EØF.

Artikkel 3

Vedtak 2000/330/EF oppheves.

Henvisninger til det opphevede vedtaket skal forstås 
som henvisninger til dette vedtak og leses som angitt i 
sammenligningstabellen i vedlegg II.

Artikkel 4

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 4. mars 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

________________________

VEDLEGG I

Opphevet vedtak med endring

Kommisjonsvedtak 2000/330/EF (EFT L 114 av 13.5.2000, s. 37)

 Kommisjonsforordning (EF) nr. 535/2002 (bare artikkel 2)  (EFT L 80 av 23.3.2002, s. 22)

__________________

VEDLEGG II

Sammenligningstabell

Vedtak 2000/330/EF Dette vedtak

Artikkel 1 og 2 Artikkel 1 og 2

— Artikkel 3

Artikkel 3 Artikkel 4

— Vedlegg I

— Vedlegg II


