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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til rådsdirektiv 2005/94/EF av 20. desember 
2005 om fellesskapstiltak for bekjempelse av aviær influensa, 
og om oppheving av direktiv 92/40/EØF(1), særlig artikkel 66 
nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Aviær influensa er en alvorlig og meget smittsom sykdom 
hos fjørfe og andre fugler, som skyldes forskjellige typer 
influensavirus som tilhører den svært store virusfamilien 
Influenzaviridae. Aviært influensavirus kan også spres til 
pattedyr, og dermed også til mennesker, vanligvis etter 
direkte kontakt med angrepne fugler. Den helsefaren som 
er forårsaket av såkalt svakt sykdomsframkallende aviært 
influensavirus (LPAI), må på grunnlag av den kunnskapen 
vi har i dag, vurderes å være mindre enn faren ved sterkt 
sykdomsframkallende aviært influensavirus (HPAI), som 
oppstår ved mutasjon av bestemte LPAI-virus.

2) Fellesskapstiltak for å bekjempe aviær influensa 
som er forårsaket av HPAI-virus, ble vedtatt ved 
rådsdirektiv 92/40/EØF av 19. mai 1992 om innføring av 
fellesskapstiltak for å bekjempe hønsepest(2) for å verne 
dyrehelsen og bidra til å utvikle fjørfesektoren.

3) De tiltakene som er fastsatt i direktiv 92/40/EØF, har 
fått en grunnleggende gjennomgåelse i lys av nyere 
vitenskaplig kunnskap om den trusselen aviær influensa 
innebærer for dyrs og menneskers helse, utviklingen 
av nye laboratorieundersøkelser og vaksiner, samt de 
erfaringene som er høstet i forbindelse med de siste 
utbruddene av denne sykdommen både i Fellesskapet 
og tredjestater. På grunnlag av denne gjennomgåelsen 
ble direktiv 92/40/EØF opphevet og erstattet av direktiv 
2005/94/EF. I henhold til direktiv 2005/94/EF skal 
medlemsstatene innarbeide dets bestemmelser i nasjonal 
lovgivning innen 1. juli 2007.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 164 av 16.6.2006, s. 61, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 72/2007 av 6. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 60, 13.12.2007, s. 1.

(1) EUT L 10 av 14.1.2006, s. 16.
(2) EFT L 167 av 22.6.1992, s. 1. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av 

2003.

4) På grunn av den nåværende situasjonen i verden med 
hensyn til aviær influensa, er det nødvendig å fastsette 
overgangstiltak som får anvendelse på driftsenheter der 
det er mistanke om eller bekreftet utbrudd av aviær 
influensa som er forårsaket av HPAI-virus hos fjørfe eller 
andre fugler i fangenskap, i påvente av at medlemsstatene 
innarbeider direktiv 2005/94/EF.

5) Overgangstiltakene fastsatt i dette vedtak bør gjøre det 
mulig for medlemsstatene å vedta bekjempelsestiltak 
mot sykdom på en smidig måte som står i forhold til 
målene, idet det tas hensyn til de ulike risikonivåene som 
forskjellige virusstammer utgjør, samt de sannsynlige 
sosiale og økonomiske virkningene av aktuelle tiltak for 
landbrukssektoren og andre berørte sektorer, samtidig 
som det sikres at de tiltakene som treffes i hvert tilfelle, 
er optimale.

6) Av hensyn til sammenhengen og klarheten i Fellesskapets 
lovgivning bør overgangstiltakene som fastsettes i dette 
vedtaket, ta hensyn til bekjempelsestiltakene mot sykdom 
i direktiv 2005/94/EF, og definisjonene fastsatt i nevnte 
direktiv, bør også få anvendelse på dette vedtak.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Formål og virkeområde

1. Ved dette vedtak fastsettes visse overgangstiltak som får 
anvendelse i en medlemsstat der utbrudd av aviær influensa 
som skyldes sterkt sykdomsframkallende aviært influensavirus 
(HPAI), er mistenkt eller bekreftet hos fjørfe eller andre fugler 
i fangenskap.

KOMMISJONSVEDTAK

av 14. juni 2006

om visse overgangstiltak i forbindelse med sterkt sykdomsframkallende aviær influensa hos fjørfe  
eller andre fugler i fangenskap i Fellesskapet(*)
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2. Med forbehold for tiltakene som får anvendelse på 
driftsenheter og i verne- og overvåkingssonene i henhold 
til direktiv 92/40/EØF, skal tiltakene som er fastsatt i dette 
vedtak, anvendes av medlemsstatene som ikke i sin helhet har 
innarbeidet bestemmelsene i direktiv 2005/94/EF, som berøres 
av dette vedtak.

Artikkel 2

Melding

1. Medlemsstatene skal sikre at det er obligatorisk å melde 
fra til vedkommende myndighet om mistanke om og forekomst 
av HPAI umiddelbart.

2. Medlemsstatene skal melde fra om resultatene 
av all overvåking av sterkt sykdomsframkallende aviært 
influensavirus hos pattedyr, og skal omgående underrette 
Kommisjonen om positive resultater av denne overvåkingen.

Artikkel 3

Tiltak som skal gjennomføres på driftsenheter der det er 
mistanke om utbrudd

1. Ved mistanke om utbrudd skal vedkommende myndighet 
umiddelbart iverksette en undersøkelse for å bekrefte eller 
utelukke forekomsten av aviær influensa og sette driftsenheten 
under offentlig overvåking.

Vedkommende myndighet skal også sikre at tiltakene fastsatt i 
nr. 2 og 3, gjennomføres.

2. Vedkommende myndighet skal sikre at følgende tiltak 
gjennomføres på driftsenheten:

a) fjørfe, andre fugler i fangenskap og alle husdyr i klassen 
pattedyr skal telles, eller eventuelt skal antallet beregnes 
etter fjørfeart eller andre arter av fugler i fangenskap,

b) det skal utarbeides en liste for hver kategori av det 
omtrentlige antallet fjørfe, andre fugler i fangenskap og 
alle husdyr i klassen pattedyr på driftsenheten som allerede 
er syke, døde eller som vil kunne bli angrepet; denne listen 
skal ajourføres daglig for å ta hensyn til klekking, fødte 
dyr og dødsfall så lenge mistanken om utbrudd foreligger, 
og skal på anmodning framlegges for vedkommende 
myndighet,

c) alt fjørfe og andre fugler i fangenskap skal føres inn i en 
bygning på driftsenheten og holdes der. Når dette ikke er 
praktisk mulig, eller dersom dyrenes velferd er truet, skal 
de holdes innestengt et annet sted på samme driftsenhet 
slik at de ikke kommer i kontakt med annet fjørfe eller 

andre fugler i fangenskap på andre driftsenheter. Alle 
rimelige tiltak skal treffes for å begrense deres kontakt med 
viltlevende fugler,

d) forflytning av fjørfe eller andre fugler i fangenskap til og 
fra driftsenheten forbys,

e) ingen skrotter av fjørfe eller andre fugler i fangenskap, 
fjørfekjøtt, herunder slakteavfall («fjørfekjøtt»), fjørfefôr 
(«fôr»), redskaper, materiale, avfall, avføring, husdyrgjødsel 
fra fjørfe eller andre fugler i fangenskap («husdyrgjødsel»), 
halvtflytende husdyrgjødsel, brukt strø eller lignende som 
kan overføre aviær influensa, kan flyttes fra driftsenheten 
uten tillatelse fra vedkommende myndighet, og det må 
tas hensyn til egnede biosikkerhetstiltak som treffes for å 
begrense risikoen for spredning av aviær influensa mest 
mulig,

f) det er ikke lov å transportere egg ut av driftsenheten,

g) forflytning av personer, husdyr i klassen pattedyr, 
kjøretøyer og utstyr til eller fra driftsenheten skal oppfylle 
de vilkårene som er fastsatt av vedkommende myndighet 
og godkjennes av denne,

h) egnede desinfeksjonsmidler skal tas i bruk ved inn- og 
utgangene til de bygningene der det holdes fjørfe eller 
andre fugler i fangenskap, og ved selve driftsenheten i 
samsvar med instruksene fra vedkommende myndighet.

3. Vedkommende myndighet skal sørge for at det foretas en 
epidemiologisk undersøkelse.

4. Uten hensyn til nr. 1 kan vedkommende myndighet 
beslutte at det skal innleveres prøver i andre tilfeller. I slike 
tilfeller kan vedkommende myndighet gå videre uten å vedta 
noen av eller alle tiltakene som er nevnt i nr. 2.

Artikkel 4

Unntak fra bestemte tiltak på driftsenheter der det er 
mistanke om utbrudd

1. Vedkommende myndighet kan fravike de tiltakene som 
er fastsatt i artikkel 3 nr. 2 bokstav c)-e), på grunnlag av en 
risikovurdering og med hensyn til de forholdsreglene som er 
tatt, samt bestemmelsesstedet til de fuglene og produktene som 
skal flyttes.

2. Vedkommende myndighet kan også fravike de tiltakene 
som er fastsatt i artikkel 3 nr. 2 bokstav h) når det gjelder 
andre fugler i fangenskap som holdes på ikke-kommersielle 
driftsenheter.
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3. Med henvisning til artikkel 3 nr. 2 bokstav f) kan 
vedkommende myndighet tillate at egg sendes:

a) direkte til en virksomhet som framstiller eggprodukter, 
i samsvar med avsnitt X kapittel II i vedlegg III til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004(1), 
og håndteres og behandles i samsvar med kapittel XI i 
vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 852/2004(2). Når vedkommende myndighet gir en slik 
tillatelse, skal den gis i henhold til vilkårene fastsatt i 
vedlegg III til direktiv 2005/94/EF, eller

b) til disponering.

Artikkel 5

Varigheten av de tiltakene som skal gjennomføres på 
driftsenheter der det er mistanke om utbrudd

De tiltakene som skal anvendes på driftsenheter i tilfelle 
mistanke om utbrudd som fastsatt i artikkel 3, skal fortsette 
å gjelde inntil vedkommende myndighet finner det godtgjort 
at mistanken om aviær influensa på driftsenheten er blitt 
utelukket.

Artikkel 6

Ytterligere tiltak på grunnlag av en epidemiologisk 
undersøkelse

1. Vedkommende myndighet kan på grunnlag av de 
foreløpige resultatene av en epidemiologisk undersøkelse, 
gjennomføre de tiltakene som er fastsatt i nr. 2, 3 og 4, særlig 
dersom driftsenheten ligger i et område med høy fjørfetetthet.

2. Det kan innføres midlertidige restriksjoner på forflytning 
av fjørfe, andre fugler i fangenskap og egg, samt på forflytning 
av kjøretøyer brukt i fjørfesektoren i et avgrenset område eller 
i hele medlemsstaten.

Slike restriksjoner kan utvides til å gjelde forflytninger av 
husdyr i klassen pattedyr, men skal i så fall gjelde i høyst 72 
timer, med mindre en forlengelse kan begrunnes.

3. Tiltakene fastsatt i artikkel 7 kan få anvendelse på 
driftsenheten.

Dersom forholdene tillater det, kan imidlertid anvendelsen 
av disse tiltakene begrenses til å gjelde bare fjørfe eller andre 
fugler i fangenskap som mistenkes å være angrepet, og deres 
produksjonsenheter.

(1) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55. Rettet i EUT L 226 av 25.6.2004, s. 22.
(2) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1. Rettet i EUT L 226 av 25.6.2004, s. 3.

Det skal tas prøver fra fjørfe eller andre fugler i fangenskap 
dersom de avlives for å bekrefte eller utelukke mistanken om 
utbrudd.

4. Det kan opprettes en midlertidig kontrollsone rundt 
driftsenheten, og noen av eller alle tiltakene som er fastsatt 
i artikkel 3 nr. 2, skal om nødvendig gjennomføres på 
driftsenhetene innenfor denne sonen.

Artikkel 7

Tiltak som skal gjennomføres på driftsenheter der 
utbrudd er bekreftet

1. Ved utbrudd av HPAI skal vedkommende myndighet 
sikre at tiltakene fastsatt i artikkel 3 nr. 2 og 3 og nr. 2-9 i denne 
artikkel, gjennomføres.

2. Alt fjørfe og andre fugler i fangenskap på driftsenheten 
skal avlives omgående under offentlig tilsyn. Avlivingen skal 
utføres på en slik måte at det ikke er noen risiko for spredning 
av aviær influensa, særlig under transport.

Medlemsstatene kan imidlertid gi unntak for at bestemte arter 
av fjørfe eller andre fugler i fangenskap ikke skal avlives på 
grunnlag av en vurdering av risikoen for ytterligere spredning 
av aviær influensa.

Vedkommende myndighet kan treffe egnede tiltak for å 
begrense eventuell spredning av aviær influensa til viltlevende 
fugler på driftsenheten.

3. Alle skrotter og egg på driftsenheten skal disponeres 
under offentlig tilsyn.

4. Fjørfe som allerede er klekket ut av de eggene som er 
innsamlet på driftsenheten i tidsrommet mellom antatt tidspunkt 
for når HPAI ble innført på driftsenheten og tidspunktet for 
gjennomføringen av tiltakene fastsatt i artikkel 3 nr. 2, skal 
settes under offentlig tilsyn, og det skal foretas undersøkelser.

5. Kjøtt fra slaktet fjørfe og egg som er innsamlet på 
driftsenheten i tidsrommet mellom antatt tidspunkt for når HPAI 
ble innført på driftsenheten og tidspunktet for gjennomføringen 
av tiltakene fastsatt i artikkel 3 nr. 2, skal dersom det er mulig, 
spores og disponeres under offentlig tilsyn.
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6. Alle stoffer, all husdyrgjødsel og alt avfall som kan være 
kontaminert, for eksempel fôr, skal destrueres eller behandles 
på en måte som sikrer at aviært influensavirus destrueres i 
samsvar med instruksene fra offentlig veterinær.

7. Når skrottene er disponert, skal bygningene der dyrene har 
vært holdt, beitene eller jordene, eventuelt kontaminert utstyr 
og kjøretøyer som har vært brukt til å transportere fjørfe eller 
andre fugler i fangenskap, skrotter, kjøtt, fôr, husdyrgjødsel, 
halvtflytende husdyrgjødsel, strø og annet materiale eller andre 
stoffer som kan være kontaminert, rengjøres og desinfiseres i 
samsvar med instruksene fra offentlig veterinær.

8. Andre fugler i fangenskap eller husdyr i klassen pattedyr 
skal ikke komme inn på eller forlate driftsenheten uten 
tillatelse fra vedkommende myndighet. Denne restriksjonen 
får ikke anvendelse på husdyr i klassen pattedyr som bare har 
adgang til bolighus.

9. Ved et primærutbrudd skal virusisolatet gjennomgå 
laboratorieundersøkelser for å identifisere den genetiske 
undertypen. Dette virusisolatet skal så snart som mulig sendes 
til Fellesskapets referanselaboratorium for aviær influensa, 
som nevnt i artikkel 51 nr. 1 i direktiv 2005/94/EF.

Artikkel 8

Unntak gitt for bestemte driftsenheter

1. Vedkommende myndighet kan gi unntak fra tiltakene 
fastsatt i første ledd i artikkel 7 nr. 2 ved utbrudd av HPAI i en 
ikke-kommersiell driftsenhet, et sirkus, en zoologisk hage, hos 
en fuglehandler, i et viltreservat eller et inngjerdet område der 
fjørfe eller andre fugler i fangenskap holdes for vitenskapelige 
formål eller i forbindelse med bevaring av truede arter eller 
offisielt registrerte sjeldne raser av fjørfe eller andre fugler i 
fangenskap, forutsatt at slike unntak ikke setter bekjempelsen 
av sykdommen i fare.

2. Når det er gitt et unntak i samsvar med nr. 1, skal 
vedkommende myndighet sikre at fjørfeet og andre fugler i 
fangenskap som er omfattet av unntaket:

a) føres inn i en bygning på driftsenheten og holdes der; 
når dette ikke er praktisk mulig eller dersom dyrenes 
velferd er truet, skal de holdes innestengt et annet sted 
på samme driftsenhet slik at de ikke kommer i kontakt 
med annet fjørfe eller andre fugler i fangenskap på andre 
driftsenheter; alle rimelige tiltak skal treffes for å begrense 
deres kontakt med viltlevende fugler så mye som mulig,

b) er underlagt fortsatt overvåking og prøving i samsvar 
med instruksene fra offentlig veterinær og ikke flyttes før 
laboratorieundersøkelsene viser at de ikke lenger utgjør 
noen vesentlig risiko for ytterligere spredning av HPAI, 
og

c) ikke flyttes fra opprinnelsesenheten, unntatt for slakting 
eller forflytning til en annen driftsenhet:

i)  i samme medlemsstat i samsvar med instruksene fra 
vedkommende myndighet, eller

ii) i en annen medlemsstat dersom 
bestemmelsesmedlemsstaten har gitt sitt samtykke.

3. Uten hensyn til forbudet mot forflytning av fjørfe 
eller andre fugler i fangenskap i samsvar med nr. 2 bokstav 
b), kan vedkommende myndighet på grunnlag av en 
risikovurdering tillate transport samtidig som det tas hensyn til 
biosikkerhetstiltak, av fjørfe eller fugler som ikke kan holdes 
eller overvåkes på en ordentlig måte på opprinnelsesenheten, 
til en utpekt driftsenhet i samme medlemsstat, der ytterligere 
overvåking og prøving skal utføres under offentlig overvåking; 
forutsatt at en slik tillatelse ikke setter bekjempelsen av 
sykdommen i fare.

4. Vedkommende myndighet kan gi unntak fra tiltakene 
fastsatt i artikkel 7 nr. 5, slik at egg kan sendes direkte 
til en virksomhet som framstiller eggprodukter, i samsvar 
med avsnitt X kapittel II i vedlegg III til forordning (EF) 
nr. 853/2004, og håndteres og behandles i samsvar med 
kapittel XI i vedlegg II til forordning (EF) nr. 852/2004.

5. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de 
andre medlemsstatene om eventuelle unntak som er gitt på 
grunnlag av denne bestemmelsen.

Artikkel 9

Tiltak som skal gjennomføres ved utbrudd av HPAI i 
separate produksjonsenheter

Ved utbrudd av HPAI på en driftsenhet som består av to 
eller flere separate produksjonsenheter, kan vedkommende 
myndighet gi unntak fra tiltakene fastsatt i første ledd i 
artikkel 7 nr. 2 for produksjonsenheter som inneholder fjørfe 
eller andre fugler i fangenskap der det ikke er mistanke om 
HPAI, forutsatt at slike unntak ikke setter bekjempelsen av 
sykdommen i fare.

Slike unntak for to eller flere separate produksjonsenheter 
skal bare gis dersom offentlig veterinær, idet det tas hensyn 
til oppbygning, størrelse, drift, type husdyrlokale, fôrsystem, 
vannforsyning, utstyr, personale og besøkende på driftsenheten, 
finner det godtgjort at produksjonsenhetene er helt uavhengige 
av andre produksjonsenheter når det gjelder beliggenhet og 
daglig stell av fjørfe eller andre fugler i fangenskap som holdes 
der.
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Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de andre 
medlemsstatene om eventuelle unntak som er gitt på grunnlag 
av denne bestemmelsen.

Artikkel 10

Tiltak som skal gjennomføres på kontaktenheter

1. Vedkommende myndighet skal på grunnlag av den 
epidemiologiske undersøkelsen beslutte hvorvidt en driftsenhet 
skal anses for å være en kontaktenhet.

Vedkommende myndighet skal sikre at tiltakene fastsatt 
i artikkel 3 nr. 2, gjennomføres på kontaktenhetene inntil 
forekomsten av HPAI er utelukket.

2. Vedkommende myndighet kan på grunnlag av den 
epidemiologiske undersøkelsen gjennomføre de tiltakene som 
er fastsatt i artikkel 7, for kontaktenheter, og særlig dersom 
kontaktenheten ligger i et område med høy fjørfetetthet.

De viktigste kriteriene for hvorvidt tiltakene fastsatt i artikkel 7 
skal gjennomføres på kontaktenheter, er oppført i vedlegg IV 
til direktiv 2005/94/EF.

3. Vedkommende myndighet skal sikre at det tas prøver 
av fjørfe og andre fugler i fangenskap når de avlives, for å 
bekrefte eller utelukke forekomsten av HPAI-virus i disse 
kontaktenhetene.

4. Vedkommende myndighet skal sikre at på hver driftsenhet 
der fjørfe eller andre fugler i fangenskap avlives og disponeres, 
og aviær influensa deretter bekreftes, blir bygningene og 
eventuelt kontaminert utstyr og kjøretøyer som har vært brukt 
til å transportere fjørfe eller andre fugler i fangenskap, skrotter, 
kjøtt, fôr, husdyrgjødsel, halvtflytende husdyrgjødsel, strø og 
annet materiale eller andre stoffer som kan være kontaminert, 
rengjort og desinfisert i samsvar med instruksene fra offentlig 
veterinær.

Artikkel 11

Opprettelse av verne- og overvåkingssoner og andre 
restriksjonssoner ved utbrudd av HPAI

1. Umiddelbart etter et utbrudd av HPAI skal vedkommende 
myndighet opprette:

a) en vernesone med en radius på minst tre kilometer rundt 
driftsenheten,

b) en overvåkingssone med en radius på minst ti kilometer 
rundt driftsenheten, medregnet vernesonen.

2. Dersom utbruddet av HPAI bekreftes blant andre fugler 
i fangenskap i en ikke-kommersiell driftsenhet, et sirkus, en 
zoologisk hage, hos en fuglehandler, i et viltreservat eller 
et inngjerdet område der andre fugler i fangenskap holdes 
for vitenskapelige formål eller i forbindelse med bevaringen 
av truede arter eller offisielt registrerte sjeldne raser av 
andre fugler i fangenskap, og der det ikke holdes fjørfe, kan 
vedkommende myndighet etter å ha foretatt en risikovurdering 
i det omfang som er nødvendig, gi unntak fra bestemmelsene 
i artikkel 11-26 med hensyn til opprettelse av verne- og 
overvåkingssonene og de tiltakene som skal gjennomføres 
der, forutsatt at slike unntak ikke setter bekjempelsen av 
sykdommen i fare.

3. Når vedkommende myndighet oppretter verne- og 
overvåkingssoner som fastsatt i nr. 1, skal den minst ta hensyn 
til følgende kriterier:

a) den epidemiologiske undersøkelsen,

b) de geografiske forholdene, særlig naturlige grenser,

c) driftsenhetenes beliggenhet og nærhet til hverandre og 
beregnet antall fjørfe,

d) forflytningsmønstre for og handel med fjørfe eller andre 
fugler i fangenskap,

e) tilgjengelige anlegg og personale for å kontrollere alle 
forflytninger av fjørfe eller andre fugler i fangenskap, 
skrotter, husdyrgjødsel og ny eller brukt strø i verne- og 
overvåkingssonene, særlig dersom fjørfe eller andre fugler 
i fangenskap som skal avlives og disponeres, må flyttes fra 
sin opprinnelsesenhet.

4. Vedkommende myndighet kan opprette andre 
restriksjonssoner rundt eller ved siden av verne- og 
overvåkingssonene, idet det tas hensyn til kriteriene fastsatt i 
nr. 3.

5. Dersom en verne-, overvåkings- eller en annen 
restriksjonssone dekker et territorium som strekker seg over 
flere medlemsstater, skal vedkommende myndigheter i de 
berørte medlemsstatene samarbeide om å opprette sonen.
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Artikkel 12

Tiltak som skal gjennomføres i verne- og 
overvåkingssoner

1. Vedkommende myndighet skal sikre at følgende tiltak 
gjennomføres i verne- og overvåkingssonene:

a) det skal innføres ordninger som gjør det mulig å spore 
alt som kan spre aviært influensavirus, herunder fjørfe, 
andre fugler i fangenskap, kjøtt, egg, skrotter, fôr, strø, 
personer som har vært i kontakt med fjørfe eller andre 
fugler i fangenskap som er angrepet, eller kjøretøyer med 
tilknytning til fjørfeindustrien,

b) eiere skal på anmodning fra vedkommende myndighet 
framlegge all relevant informasjon om fjørfeet eller andre 
fugler i fangenskap, samt egg som flyttes til eller fra 
driftsenheten.

2. Vedkommende myndighet skal treffe alle rimelige tiltak 
for å sikre at alle personer i de verne- og overvåkingssonene 
som er berørt av de aktuelle restriksjonene, er fullt innforstått 
med gjeldende restriksjoner.

Disse opplysningene kan formidles i form av advarsler, via 
medier som presse og fjernsyn eller på en annen hensiktsmessig 
måte.

3. På grunnlag av epidemiologiske opplysninger eller andre 
opplysninger kan vedkommende myndighet gjennomføre et 
forebyggende utryddelsesprogram, herunder forebyggende 
slakting eller avliving av fjørfe eller andre fugler i fangenskap, 
på risikodriftsenheter og i risikoområder.

4. Medlemsstater som gjennomfører tiltakene fastsatt i nr. 3, 
skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

Artikkel 13

Opptelling, besøk av offentlig veterinær og overvåking

Vedkommende myndighet skal sikre at følgende tiltak 
gjennomføres i vernesoner:

a) en opptelling av alle driftsenhetene skal foretas så snart 
som mulig,

b) en offentlig veterinær skal så snart som mulig besøke alle 
kommersielle driftsenheter og foreta en klinisk undersøkelse 
av fjørfe og andre fugler i fangenskap og om nødvendig 

samle inn prøver for laboratorieundersøkelser i samsvar 
med instruksene fra offentlig veterinær; resultatene av 
undersøkelsene samt besøkene skal registreres, og offentlig 
veterinær skal besøke ikke-kommersielle driftsenheter før 
vernesonen oppheves,

c) ytterligere overvåking skal gjennomføres umiddelbart 
i samsvar med instruksene fra offentlig veterinær for å 
fastslå om det er skjedd en ytterligere spredning av aviær 
influensa på de driftsenhetene som ligger i vernesonen.

Artikkel 14

Tiltak som skal gjennomføres på driftsenheter i 
vernesoner

Vedkommende myndighet skal sikre at følgende tiltak 
gjennomføres på driftsenheter i vernesoner:

a) alt fjørfe og andre fugler i fangenskap skal føres inn i en 
bygning på driftsenheten og holdes der. Når dette ikke er 
praktisk mulig eller dersom dyrenes velferd er truet, skal 
de holdes innestengt et annet sted på samme driftsenhet 
slik at de ikke kommer i kontakt med annet fjørfe eller 
andre fugler i fangenskap på andre driftsenheter. Alle 
rimelige tiltak skal treffes for å begrense deres kontakt med 
viltlevende fugler,

b) skrotter skal disponeres så snart som mulig,

c) kjøretøyer og utstyr som er brukt for å transportere 
levende fjørfe eller andre fugler i fangenskap, kjøtt, 
fôr, husdyrgjødsel, halvtflytende husdyrgjødsel og strø 
og annet materiale eller andre stoffer som kan være 
kontaminert, skal rengjøres og desinfiseres i samsvar med 
instruksene fra offentlig veterinær,

d) alle deler av kjøretøyer som benyttes av personalet eller 
andre personer som ankommer eller forlater driftsenhetene, 
og som kan være kontaminert, skal rengjøres og desinfiseres 
i samsvar med instruksene fra offentlig veterinær,

e) fjørfe, andre fugler i fangenskap eller husdyr i klassen 
pattedyr skal ikke komme inn på eller forlate driftsenheten 
uten tillatelse fra vedkommende myndighet. Denne 
bestemmelsen får ikke anvendelse på pattedyr som bare 
har adgang til bolighus der de:

i)  ikke har noen kontakt med driftsenhetens fjørfe eller 
andre fugler i fangenskap, og

ii) ikke har noen adgang til bur eller områder der 
driftsenhetens fjørfe eller andre fugler i fangenskap 
holdes,
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f) enhver økning av sykelighet eller dødelighet eller betydelig 
produksjonsnedgang på driftsenheter skal umiddelbart 
meldes til vedkommende myndighet, som skal foreta 
relevante undersøkelser i samsvar med instruksene fra 
offentlig veterinær,

g) alle personer som ankommer eller forlater driftsenheter, 
skal overholde egnede biosikkerhetstiltak for å forebygge 
spredning av aviær influensa,

h) eieren fører et register over alle personer som har 
besøkt driftsenhetene, unntatt besøk i boliger, for å gjøre 
det lettere å overvåke og bekjempe sykdommen, og 
disse opplysningene skal framlegges på anmodning fra 
vedkommende myndighet. Slike registre bør ikke føres 
over besøkende til driftsenheter som zoologiske hager og 
viltreservater, der de ikke har adgang til de områdene der 
fuglene blir holdt.

Artikkel 15

Forbud mot å fjerne eller spre brukt strø, husdyrgjødsel 
og halvtflytende husdyrgjødsel fra driftsenheter

Vedkommende myndighet skal sikre at det er forbudt å 
fjerne eller spre brukt strø, husdyrgjødsel eller halvtflytende 
husdyrgjødsel fra driftsenheter i vernesoner uten tillatelse fra 
myndigheten. Forflytning av husdyrgjødsel eller halvtflytende 
husdyrgjødsel kan imidlertid tillates fra driftsenheter som har 
innført biosikkerhetstiltak, til et utpekt anlegg for behandling 
eller midlertidig oppbevaring i påvente av en etterbehandling for 
å tilintetgjøre eventuelle forekomster av aviært influensavirus, 
i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1774/2002(1).

Artikkel 16

Messer, markeder eller andre samlinger av dyr og 
gjeninnsetting av viltbestand

Vedkommende myndighet skal sikre at messer, markeder, 
utstillinger eller andre samlinger av fjørfe eller andre fugler i 
fangenskap forbys i vernesonene.

Vedkommende myndighet skal sikre at fjørfe eller andre fugler 
i fangenskap for gjeninnsetting av viltbestand ikke settes ut i 
vernesoner.

Artikkel 17

Forbud mot forflytning og transport av fugler, egg, 
fjørfekjøtt og skrotter

1. Vedkommende myndighet skal sikre at det i vernesonen 
er forbud mot forflytning og transport fra driftsenhetene og ut 
på veiene, unntatt på driftsenhetenes private forbindelsesveier, 

(1) EFT L 273 av 10.10.2002, s. 1.

eller med jernbanen, av fjørfe, andre fugler i fangenskap, 
verpeklare unghøner, daggamle kyllinger, egg og skrotter.

2. Vedkommende myndighet skal sikre at transporten av 
fjørfekjøtt fra slakterier, nedskjæringsanlegg og kjølelagre er 
forbudt, med mindre kjøttet er framstilt:

a) av fjørfe med opprinnelsessted utenfor vernesonene og 
er blitt lagret og transportert atskilt fra fjørfekjøtt med 
opprinnelsessted innenfor vernesonene, eller

b) minst 21 dager før beregnet dato for den tidligste infeksjonen 
på en driftsenhet i vernesonen, og etter produksjonen er 
blitt lagret og transportert atskilt fra kjøtt som er framstilt 
etter denne datoen.

3. Forbudene i nr. 1 og 2 får imidlertid ikke anvendelse på 
transitt gjennom vernesonen på vei eller jernbane uten lossing 
eller opphold underveis.

Artikkel 18

Unntak som gjelder direkte transport av fjørfe for 
umiddelbar slakting og forflytning eller behandling av 

fjørfekjøtt

1. Som unntak fra artikkel 17 kan vedkommende myndighet 
tillate direkte transport av fjørfe fra en driftsenhet i vernesonen 
til et utpekt slakteri for umiddelbar slakting på følgende 
vilkår:

a) offentlig veterinær foretar en klinisk undersøkelse av 
fjørfeet på opprinnelsesenheten høyst 24 timer før det 
sendes til slakting,

b) ved behov er det foretatt laboratorieundersøkelser av 
fjørfeet på opprinnelsesenheten i samsvar med instruksene 
fra offentlig veterinær og med tilfredsstillende resultater,

c) fjørfeet transporteres i kjøretøyer som er forseglet av 
vedkommende myndighet eller er under vedkommende 
myndighets tilsyn,

d) vedkommende myndighet som har ansvaret for det utpekte 
slakteriet, er underrettet og har samtykket i å motta fjørfeet 
og bekrefter deretter slaktingen overfor vedkommende 
avsendermyndighet,
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e) fjørfeet fra vernesonen holdes atskilt fra annet fjørfe 
og slaktes separat eller på andre tidspunkter enn annet 
fjørfe, helst på slutten av arbeidsdagen, og etterfølgende 
rengjøring og desinfisering skal være fullført før annet 
fjørfe slaktes,

f) offentlig veterinær skal sikre at det foretas en grundig 
undersøkelse av fjørfeet på det utpekte slakteriet når 
fjørfeet ankommer og etter at det er blitt slaktet,

g) kjøttet bringes ikke i handelen i eller utenfor Fellesskapet 
og får påført stempelmerket for ferskt kjøtt, som fastsatt i 
vedlegg II til rådsdirektiv 2002/99/EF(1),

h) kjøttet anskaffes, deles opp, transporteres og lagres atskilt 
fra kjøtt beregnet på handel i og utenfor Fellesskapet, 
og det brukes på en slik måte at det ikke blandes med 
kjøttprodukter beregnet på handel i og utenfor Fellesskapet, 
med mindre det er blitt behandlet som fastsatt i vedlegg III 
til direktiv 2002/99/EF.

2. Som unntak fra artikkel 17 kan vedkommende myndighet 
tillate direkte transport av fjørfe fra et sted utenfor vernesonen 
til et utpekt slakteri innenfor vernesonen for umiddelbar 
slakting, og deretter forflytning av kjøttet fra dette fjørfeet 
forutsatt at:

a) vedkommende myndighet som har ansvaret for det 
utpekte slakteriet, er underrettet og har samtykket i å 
motta fjørfeet og bekrefter deretter slaktingen overfor 
vedkommende avsendermyndighet,

b) fjørfeet holdes atskilt fra annet fjørfe som kommer fra et 
sted innenfor vernesonen og slaktes separat eller på andre 
tidspunkter enn annet fjørfe,

c) fjørfekjøttet som produseres, deles opp, transporteres og 
lagres separat fra fjørfekjøtt fra annet fjørfe som kommer 
fra et sted innenfor vernesonen,

d) de animalske biproduktene disponeres.

(1) EFT L 18 av 23.1.2003, s. 11.

Artikkel 19

Unntak som gjelder direkte transport av daggamle 
kyllinger

1. Som unntak fra artikkel 17 kan vedkommende myndighet 
tillate direkte transport av daggamle kyllinger fra driftsenheter 
i vernesonen til en driftsenhet eller et lokale på nevnte 
driftsenhet i samme medlemsstat, fortrinnsvis beliggende 
utenfor verne- og overvåkingssonene, på følgende vilkår:

a) de transporteres i kjøretøyer som er forseglet av 
vedkommende myndighet eller er under vedkommende 
myndighets tilsyn,

b) det er gjennomført egnede biosikkerhetstiltak under 
transporten og på mottakerenheten,

c) mottakerenheten settes under offentlig overvåking når de 
daggamle kyllingene er ankommet,

d) dersom fjørfeet forlater verne- eller overvåkingssonen, 
skal det holdes på mottakerenheten i minst 21 dager.

2. Som unntak fra artikkel 17 kan vedkommende myndighet 
tillate direkte transport av daggamle kyllinger som er klekket 
ut av egg og kommer fra driftsenheter beliggende utenfor 
verne- og overvåkingssonene, til andre driftsenheter i samme 
medlemsstat, som fortrinnsvis ligger utenfor verne- og 
overvåkingssonene, forutsatt at avsenderrugeriet med sine 
logistikksystemer og hygieniske arbeidsforhold kan sikre at 
det ikke har vært noen kontakt mellom disse eggene og andre 
rugeegg eller daggamle kyllinger som kommer fra fjørfeflokker 
innenfor slike soner, og som derfor har en annen helsetilstand.

Artikkel 20

Unntak som gjelder direkte transport av verpeklare 
unghøner

Som unntak fra artikkel 17 kan vedkommende myndighet tillate 
direkte transport av verpeklare unghøner til en driftsenhet eller 
et lokale på nevnte driftsenhet, fortrinnsvis innenfor verne- og 
overvåkingssonen der det ikke finnes annet fjørfe, forutsatt at 
følgende vilkår er oppfylt:

a) offentlig veterinær foretar en klinisk undersøkelse av fjørfeet 
og andre fugler i fangenskap på opprinnelsesenheten, og 
særlig av fjørfe og andre fugler som skal forflyttes,
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b) ved behov er det foretatt laboratorieundersøkelser av 
fjørfeet på opprinnelsesenheten i samsvar med instruksene 
fra offentlig veterinær og med tilfredsstillende resultater,

c) de verpeklare unghønene transporteres i kjøretøyer som 
er forseglet av vedkommende myndighet eller er under 
vedkommende myndighets tilsyn,

d) driftsenheten eller lokalet på mottakerenheten settes under 
offentlig overvåking når de verpeklare unghønene er 
ankommet,

e) dersom fjørfeet forlater verne- eller overvåkingssonen, 
skal det være på mottakerenheten i minst 21 dager.

Artikkel 21

Unntak som gjelder direkte transport av rugeegg og egg 
beregnet på direkte konsum

1. Som unntak fra artikkel 17 kan vedkommende myndighet 
tillate direkte transport av rugeegg fra alle driftsenheter til 
et rugeri i vernesonen, utpekt av vedkommende myndighet 
(«utpekt rugeri»), eller forutsatt at driftsenheten oppfyller 
følgende vilkår fra en driftsenhet i vernesonen til et hvilket 
som helst utpekt rugeri:

a) avlsdyr av fjørfe som rugeeggene kommer fra, er blitt 
undersøkt av den offentlige veterinæren i samsvar med 
instruksene fra vedkommende myndighet, og at det 
ikke foreligger mistanke om aviær influensa på disse 
driftsenhetene,

b) rugeeggene og emballasjen desinfiseres før avsendelse, og 
eggene skal kunne spores,

c) rugeeggene transporteres i kjøretøyer som er forseglet av 
vedkommende myndighet eller er under vedkommende 
myndighets tilsyn,

d) det er gjennomført biosikkerhetstiltak på det utpekte 
rugeriet i samsvar med instruksene fra vedkommende 
myndighet.

2. Som unntak fra artikkel 17 kan vedkommende myndighet 
tillate direkte transport av egg:

a) til et pakkeri som vedkommende myndighet har 
utpekt («utpekt pakkeri»), forutsatt at de pakkes i 
engangsemballasje og at alle biosikkerhetstiltak som 
vedkommende myndighet krever, er gjennomført,

b) til en virksomhet som framstiller eggprodukter, i samsvar 
med avsnitt X kapittel II i vedlegg III til forordning (EF) 
nr. 853/2004, og håndteres og behandles i samsvar med 
kapittel XI i vedlegg II til forordning (EF) nr. 852/2004, 
eller

c) til disponering.

Artikkel 22

Unntak for direkte transport av skrotter

Som unntak fra artikkel 17 kan vedkommende myndighet 
tillate direkte transport av skrotter forutsatt at de transporteres 
for disponering.

Artikkel 23

Rengjøring og desinfisering av transportmidler

Vedkommende myndighet skal sikre at kjøretøyene og utstyret 
som brukes til transport som fastsatt i artikkel 18-22, rengjøres 
og desinfiseres umiddelbart etter transporten i samsvar med 
instruksene fra offentlig veterinær.

Artikkel 24

Tiltakenes varighet

1. De tiltakene som er fastsatt i artikkel 13-23, skal gjelde 
i minst 21 dager etter at det foreløpige rengjørings- og 
desinfiseringsarbeidet på den infiserte driftsenheten er fullført 
i samsvar med instruksene fra offentlig veterinær, og inntil 
driftsenhetene i vernesonen er blitt undersøkt i samsvar med 
instruksene fra offentlig veterinær.

2. Når de tiltakene som er fastsatt i artikkel 13-23, ikke 
lenger skal anvendes i samsvar med nr. 1 i denne artikkel, 
skal de tiltakene som er fastsatt i artikkel 25, anvendes i 
den tidligere vernesonen inntil de oppheves i samsvar med 
artikkel 26.

Artikkel 25

Tiltak som skal gjennomføres i overvåkingssoner

Vedkommende myndighet skal sikre at følgende tiltak 
gjennomføres i overvåkingssoner:

a) en opptelling av alle kommersielle driftsenheter for fjørfe 
skal foretas så snart som mulig,
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b) det er forbudt å forflytte fjørfe, verpeklare unghøner, 
daggamle kyllinger og egg innenfor overvåkingssonen 
uten tillatelse fra vedkommende myndighet, noe som sikrer 
at egnede biosikkerhetstiltak gjennomføres for å forebygge 
spredning av aviær influensa. Dette forbudet får ikke 
anvendelse på transitt gjennom overvåkingssonen på vei 
eller med jernbane uten lossing og opphold underveis,

c) det er forbudt å forflytte fjørfe, verpeklare unghøner, 
daggamle kyllinger og egg til driftsenheter, slakterier, 
pakkerier eller en virksomhet som framstiller eggprodukter 
utenfor overvåkingssonen, men vedkommende myndighet 
kan tillate direkte transport av:

i)  fjørfe for umiddelbar slakting til et utpekt slakteri med 
forbehold for artikkel 18 nr. 1, bokstav a), b) og d),

  Vedkommende myndighet kan tillate direkte transport 
av fjørfe fra et sted utenfor verne- og overvåkingssonene 
til et utpekt slakteri innenfor overvåkingssonen for 
umiddelbar slakting, og senere forflytning av kjøttet 
fra dette fjørfeet,

ii) verpeklare unghøner til en driftsenhet der det ikke 
finnes annet fjørfe i samme medlemsstat. Nevnte 
driftsenhet skal settes under offentlig overvåking etter 
at de verpeklare unghønene er ankommet, og de 
verpeklare unghønene skal være på mottakerenheten i 
minst 21 dager,

iii) daggamle kyllinger:

til en driftsenhet eller et lokale på denne – 
driftsenheten i samme medlemsstat, forutsatt at 
det gjennomføres egnede biosikkerhetstiltak, at 
driftsenheten settes under offentlig overvåking 
etter transporten, og at de daggamle kyllingene 
skal være på mottakerenheten i minst 21 dager, 
eller

som er klekket ut av rugeegg som kommer – 
fra driftsenheter for fjørfe utenfor verne- og 
overvåkingssoner, til andre driftsenheter, forutsatt 
at avsenderrugeriet med sine logistikksystemer og 
arbeidsforhold med hensyn til biosikkerhet kan 
sikre at det ikke har vært noen kontakt mellom 
disse eggene og andre rugeegg eller daggamle 

kyllinger fra fjørfeflokker innenfor slike soner, og 
at de derfor har en annen helsetilstand,

iv) rugeegg til et utpekt rugeri innenfor eller utenfor 
overvåkingssonen; eggene og emballasjen skal 
desinfiseres før avsendelse, og eggene skal kunne 
spores,

v) egg beregnet på direkte konsum til et pakkeri, 
forutsatt at de pakkes i engangsemballasje og at 
alle biosikkerhetstiltak som vedkommende myndighet 
krever, er gjennomført,

vi) egg til en virksomhet som framstiller eggprodukter, 
i samsvar med avsnitt X kapittel II i vedlegg III 
til forordning (EF) nr. 853/2004, og håndteres og 
behandles i samsvar med kapittel XI i vedlegg II til 
forordning (EF) nr. 852/2004, og som ligger innenfor 
eller utenfor overvåkingssonen,

vii) egg som skal disponeres.

d) alle personer som ankommer eller forlater driftsenheter i 
overvåkingssonen, skal overholde egnede biosikkerhetstiltak 
for å forebygge spredning av aviær influensa,

e) kjøretøyer og utstyr som er brukt til å transportere 
levende fjørfe eller andre fugler i fangenskap, skrotter, 
fôr, husdyrgjødsel, halvtflytende husdyrgjødsel og strø 
og annet materiale eller andre stoffer som kan være 
kontaminert, rengjøres og desinfiseres i samsvar med 
instruksene fra offentlig veterinær,

f) fjørfe, andre fugler i fangenskap eller husdyr i klassen 
pattedyr får ikke komme inn på eller forlate en driftsenhet 
der det blir holdt fjørfe, uten tillatelse fra vedkommende 
myndighet. Denne restriksjonen får ikke anvendelse på 
pattedyr som bare har adgang til bolighus der de:

i)  ikke har noen kontakt med driftsenhetens fjørfe eller 
andre fugler i fangenskap, og

ii) ikke har noen adgang til bur eller områder der 
driftsenhetens fjørfe eller andre fugler i fangenskap 
holdes,

g) enhver økning av sykelighet eller dødelighet eller betydelig 
produksjonsnedgang på driftsenheter skal umiddelbart 
meldes til vedkommende myndighet, som skal foreta 
egnede undersøkelser i samsvar med instruksene fra 
offentlig veterinær,
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h) det er forbudt å fjerne eller spre brukt strø, husdyrgjødsel 
eller halvtflytende husdyrgjødsel uten tillatelse fra 
vedkommende myndighet. Det kan gis tillatelse til å flytte 
husdyrgjødsel fra en driftsenhet i overvåkingssonen der 
det er gjennomført biosikkerhetstiltak, til et utpekt anlegg 
for behandling eller midlertidig lagring i påvente av en 
etterbehandling for å tilintetgjøre eventuell forekomst 
av aviært influensavirus i samsvar med forordning (EF) 
nr. 1774/2002,

i) messer, markeder, utstillinger eller andre samlinger av 
fjørfe eller andre fugler i fangenskap forbys,

j) fjørfe for gjeninnsetting av viltbestanden skal ikke slippes 
fri.

Artikkel 26

Tiltakenes varighet

De tiltakene som er fastsatt i artikkel 25, skal gjelde i 
minst 30 dager etter at det foreløpige rengjørings- og 
desinfiseringsarbeidet på den infiserte driftsenheten er fullført 
i samsvar med instruksene fra offentlig veterinær.

Artikkel 27

Tiltak som skal gjennomføres i andre restriksjonssoner

1. Vedkommende myndighet kan fastsette at noen eller alle 
tiltakene fastsatt i artikkel 13-26 skal gjennomføres innenfor 
andre restriksjonssoner som fastsatt i artikkel 11 nr. 4 («andre 
restriksjonssoner»).

2. På grunnlag av epidemiologiske opplysninger eller andre 
opplysninger kan vedkommende myndighet gjennomføre et 
forebyggende utryddelsesprogram, herunder forebyggende 
slakting eller avliving av fjørfe eller andre fugler i fangenskap på 
risikodriftsenheter og i risikoområder i andre restriksjonssoner 
i henhold til kriteriene i vedlegg IV til direktiv 2005/94/EF.

Gjeninnsetting av dyr på disse driftsenhetene skal gjennomføres 
i henhold til instruksene fra vedkommende myndighet.

3. Medlemsstater som gjennomfører tiltakene fastsatt i nr. 1 
og 2, skal underrette Kommisjonen om dette.

Artikkel 28

Laboratorieundersøkelser og andre tiltak vedrørende svin 
og andre arter

1. Etter at det er bekreftet forekomst av HPAI på en 
driftsenhet, skal vedkommende myndighet sikre at det foretas 

laboratorieundersøkelser på alle svin som oppholder seg på 
driftsenheten, for å bekrefte eller utelukke at disse svinene er 
eller har vært angrepet av sterkt sykdomsframkallende aviært 
influensavirus.

Ingen svin skal flyttes fra driftsenheten før resultatene fra disse 
undersøkelsene foreligger.

2. Når laboratorieundersøkelsene fastsatt i nr. 1, bekrefter 
positive funn av HPAI-virus hos svin, kan vedkommende 
myndighet tillate forflytning av disse svinene til andre 
driftsenheter for svin eller til utpekte slakterier, forutsatt 
at ytterligere egnede undersøkelser har vist at risikoen for 
spredning av aviær influensa er ubetydelig.

3.  Når laboratorieundersøkelsene fastsatt i nr. 1, bekrefter 
alvorlig helsefare, skal vedkommende myndighet sikre at 
svinene avlives så snart som mulig under offentlig tilsyn på 
en måte som forebygger spredningen av aviært influensavirus, 
særlig under transport, og i samsvar med rådsdirektiv 93/119/
EF(1).

4. Etter at det er bekreftet aviær influensa på en driftsenhet, 
kan vedkommende myndighet på grunnlag av en risikovurdering 
gjennomføre de tiltakene som er fastsatt i nr. 1, 2 og 3, for alle 
andre pattedyr på driftsenheten, og disse tiltakene kan også 
utvides til å omfatte kontaktenheter.

5. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen innenfor 
rammen av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 
dyrehelsen om resultatene av de undersøkelsene og tiltakene 
som er gjennomført i henhold til nr. 1-4.

6. Etter at det er bekreftet HPAI-virus hos svin eller alle 
andre pattedyr på en driftsenhet, kan vedkommende myndighet 
iverksette overvåking for å fastslå og forebygge ytterligere 
spredning av HPAI til andre arter.

Artikkel 29

Gjeninnsetting på driftsenheter

1. Medlemsstatene skal sikre at nr. 2-5 i denne artikkel 
overholdes når tiltakene som er fastsatt i artikkel 7, er 
gjennomført.

2. Gjeninnsetting av dyr på kommersielle driftsenheter for 
fjørfe skal ikke finne sted de første 21 dagene etter at endelig 
rengjøring og desinfisering i samsvar med instruksene fra 
offentlig veterinær, er fullført.

(1) EFT L 340 av 31.12.1993, s. 21. Direktivet sist endret ved forordning (EF) 
nr. 1/2005 (EUT L 3 av 5.1.2005, s. 1).
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3. Følgende tiltak skal gjennomføres i et tidsrom på 21 
dager etter datoen for gjeninnsetting av dyr på de kommersielle 
driftsenhetene for fjørfe:

a) fjørfeet skal gjennomgå minst én klinisk undersøkelse som 
foretas av offentlig veterinær. Denne kliniske undersøkelsen 
eller, dersom det foretas flere enn én, den endelige kliniske 
undersøkelsen skal foretas så tett som mulig opp mot 
slutten av ovennevnte tidsrom på 21 dager,

b) laboratorieundersøkelser foretas i samsvar med instruksene 
fra vedkommende myndighet,

c) fjørfe som dør i gjeninnsettingsfasen skal undersøkes i 
samsvar med instruksene fra vedkommende myndighet,

d) alle personer som ankommer eller forlater de kommersielle 
driftsenhetene for fjørfe, skal overholde egnede relevante 
biosikkerhetstiltak for å forebygge spredningen av aviær 
influensa,

e) i gjeninnsettingsfasen kan ikke noe fjørfe forlate den 
kommersielle driftsenheten for fjørfe uten tillatelse fra 
vedkommende myndighet,

f) eieren skal føre register over produksjonsopplysningene, 
herunder opplysninger om sykelighet og dødelighet, og 
disse opplysningene skal ajourføres regelmessig,

g) enhver vesentlig endring i produksjonsopplysningene som 
nevnt i bokstav f), og andre avvik skal umiddelbart meldes 
til vedkommende myndighet.

4. Vedkommende myndighet kan på grunnlag av en 
risikovurdering beslutte at framgangsmåtene fastsatt i nr. 3, 
også kan gjennomføres på andre driftsenheter enn kommersielle 
driftsenheter for fjørfe, eller på andre arter på en kommersiell 
driftsenhet for fjørfe.

5. Gjeninnsetting av fjørfe på kontaktenhetene skal skje 
i samsvar med instruksene fra vedkommende myndighet på 
grunnlag av en risikovurdering.

Artikkel 30

Gyldighet

Dette vedtak får anvendelse til 30. juni 2007.

Artikkel 31

Adressater

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 14. juni 2006.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen


