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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 
om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor 
Fellesskapet(1), særlig artikkel 16 annet ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Direktiv 64/432/EØF får anvendelse på handel med storfe 
innenfor Unionen, og i direktivets kapittel II fastsettes de 
diagnostiske prøvene for enzootisk bovin leukose som 
skal brukes til å bekjempe og utrydde denne sykdommen, 
og for overvåking og kontroll, samt for å etablere og 
bevare en besetnings status som offisielt fri for enzootisk 
bovin leukose, og de sertifikatene som kreves for handel 
med storfe innenfor unionen.

2) I henhold til kapittel II i vedlegg D til direktiv 64/432/
EØF skal enzootisk bovin leukose påvises ved hjelp 
av en immundiffusjonsprøve på agar (AGID) med et 
antigen som er standardisert i forhold til det offisielle 
EU-standardserumet (EI-serum), eller ved hjelp av en 
enzymmerket antistoffprøve (ELISA) som er standardisert 
i forhold til E4-serum. Begge standardserumene leveres av 
Veterinærinstituttet ved Danmarks Tekniske Universitet.

3) Et nytt standardserum for enzootisk bovin leukose 
(E05-serum) er nylig blitt utviklet av Verdens 
dyrehelseorganisasjons (OIE) referanselaboratorium for 
enzootisk bovin leukose i Tyskland (Friedrich-Loeffler-
Institut) i samarbeid med OIEs referanselaboratorier i 
Det forente kongerike (Veterinary Laboratories Agency) 
og Polen (National Veterinary Research Institute), etter 
å ha vært gjenstand for en ringprøving blant de nevnte 
laboratorier. E05-serumet er blitt validert i forhold til 
EI- og E4-serumet med ulike AGID- og ELISA-prøver, 
og deretter oppført som et godkjent OIE-standardserum 
i del B(2) i kapittel 2.4.11 i OIEs håndbok for landdyr,

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 336 av 18.12.2009, s. 36, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 115/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 8.

(1) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64.

  sjette utgave, 2008. Dette serumet er tilgjengelig fra 
OIEs referanselaboratorium for enzootisk bovin leukose 
i Tyskland.

4) I tillegg har Veterinærinstituttet ved Danmarks Tekniske 
Universitet underrettet Kommisjonen om at det ikke 
lenger kan oppfylle sine forpliktelser når det gjelder 
levering av standardserumene som for øyeblikket er 
omhandlet i kapittel II i vedlegg D til direktiv 64/432/
EEC.

5) Vedkommende myndighet i Tyskland og Friedrich-
Loeffler-Institut har godtatt å bli leverandør av E05-
serumet, som derfor blir Den europeiske unions nye 
offisielle standardserum for enzootisk bovin leukose.

6) Direktiv 64/432/EF bør derfor endres.

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

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Kapittel II i vedlegg D til direktiv 64/432/EØF erstattes med 
teksten i vedlegget til denne beslutning.

Artikkel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 15. desember 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSBESLUTNING

av 15. desember 2009

om endring av vedlegg D til rådsdirektiv 64/432/EØF med hensyn til diagnostiske prøver for 
enzootisk bovin leukose

[meddelt under nummer K(2009) 9951]

(2009/976/EU)(*)

2015/EØS/49/40
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VEDLEGG

Kapittel II i vedlegg D til direktiv 64/432/EØF skal lyde:

«KAPITTEL II

PRØVER FOR Å PÅVISE ENZOOTISK BOVIN LEUKOSE

Enzootisk bovin leukose påvises ved hjelp av en immundiffusjonsprøve på agar (AGID) som beskrevet i avsnitt A og B 
nedenfor, eller ved en enzymmerket antistoffprøve (ELISA) som beskrevet i avsnitt C nedenfor. Immundiffusjonsprøven 
på agar er forbeholdt prøver på enkeltdyr. Dersom det gjøres en velbegrunnet innsigelse mot prøveresultatene, skal det 
utføres en tilleggskontroll ved hjelp av en immundiffusjonsprøven på agar.

AGID- og ELISA-prøvene skal standardiseres i forhold til E05-serumet, som skal være det offisielle EU-standardserumet, 
som leveres av:

Friedrich-Loeffler-Institut
Federal Research Institute for Animal Health (Bundesforchungsinstitut für Tiergesundheit)
OIE Reference Laboratory for Enzootic Bovine Leukosis (EBL)
Südufer 10
17493 Greifswald — Insel Riems
Tyskland

A. Immundiffusjonsprøve på agar for å påvise enzootisk bovin leukose

1. Det antigenet som skal brukes i prøven, skal inneholde glykoproteiner fra bovint leukosevirus. Antigenet skal 
standardiseres i forhold til E05-serumet.

2. De statlige instituttene, de nasjonale referanselaboratoriene eller de offentlige instituttene som i samsvar med 
artikkel 6a er utpekt til å samordne standarder og diagnostiske metoder for prøver til påvisning av enzootisk 
bovin leukose, skal være ansvarlige for at standardantigenet til laboratoriebruk kalibreres i forhold til E05-
serumet.

3. Standardantigener til laboratoriebruk skal minst én gang årlig sendes til de statlige instituttene, de nasjonale 
referanselaboratoriene eller de offentlige instituttene som er utpekt i samsvar med artikkel 6a, for å prøves 
mot E05-serumet. I tillegg til denne standardiseringen kan det antigenet som brukes, kalibreres i samsvar med 
metoden som er beskrevet i del B.

4. Prøvens reagenser skal bestå av:

a) antigen: antigenet skal inneholde særskilte glykoproteiner fra enzootisk bovint leukosevirus som er blitt 
standardisert i forhold til E05-serumet,

b) det serum som skal prøves,

c) et kjent positivt kontrollserum,

d) agarose:

– 0,8 % agar,

– 8,5 % NaCl,

– 0,05 M Tris-buffer, pH 7,2,

– 15 ml av agaren skal helles i en petriskål med diameter 85 mm slik at agardybden blir på 2,6 mm.

5. I agaren skal det skjæres ut sju fuktfrie hull helt til skålens bunn; hullene skal danne et mønster med et hull i 
midten og seks hull i en sirkel rundt det.

Midthullets diameter: 4 mm

De ytre hullenes diameter: 6 mm

Avstanden mellom det midtre og de ytre hull: 3 mm
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6. Midthullet fylles med standardantigen. Ytre hull nr. 1 og 4 (se avsnitt B nr. 3) fylles med det kjente positive 
serumet og hull nr. 2, 3, 5 og 6 med de sera som skal prøves. Hullene skal fylles inntil menisken forsvinner.

7. De mengdene som oppnås, er følgende:

– antigen: 32 μl,

– kontrollserum: 73 μl,

– serum som skal prøves: 73 μl.

8. Inkubasjonstiden skal være 72 timer i romtemperatur (20-27 °C) i et fuktig, lukket kammer.

9. Prøven kan avleses etter 24 og 48 timer, men det kan ikke oppnås noe endelig resultat før etter 72 timer:

a) det serumet som skal prøves, er positivt dersom det danner en særskilt utfellingslinje med antigenet for 
bovint leukosevirus og danner en helt identisk linje med kontrollserumet,

b) det serumet som skal prøves, er negativt dersom det ikke danner en særskilt utfellingslinje med antigenet 
for bovint leukosevirus og dersom det ikke bøyer av kontrollserumets linje,

c) reaksjonen kan ikke anses som sikker dersom den:

i) bøyer av kontrollserumets linje mot hullet med antigenet for bovint leukosevirus uten å danne en 
synlig utfellingslinje med antigenet, eller

ii) verken kan tolkes som negativ eller positiv.

Dersom reaksjonen er tvilsom, kan prøven gjentas med konsentrert serum.

10. Hullene kan danne et annet mønster dersom E05-serum fortynnet i forholdet 1:10 i negativt serum kan påvises 
som positivt.

B. Metode for standardisering av antigen

1. Nødvendige løsninger og materialer:

a) 40 ml 1,6 % agarose i 0,05 M Tris/HCl buffer, pH 7,2 med 8,5 % NaCl,

b) 15 ml bovint leukoseserum som inneholder antistoffer bare mot glykoproteiner fra bovint leukosevirus; 
fortynning: 1:10 i 0,05 M Tris/HCl buffer, pH 7,2 med 8,5 % NaCl,

c) 15 ml bovint leukoseserum som inneholder antistoffer bare mot glykoproteiner fra bovint leukosevirus; 
fortynning: 1:5 i 0,05 M Tris/HCl buffer, pH 7,2 med 8,5 % NaCl,

d) fire petriskåler av plast med en diameter på 85 mm,

e) en gelbor med en diameter på 4-6 mm,

f) et referanseantigen,

g) det antigen som skal standardiseres,

h) et vannbad (56 °C).

2. Framgangsmåte

Agarosen (1,6 %) oppløses i Tris/HCl buffer ved forsiktig oppvarming til 100 °C. Den settes i et vannbad på 
56 °C i ca. 1 time. Fortynningene med bovint leukoseserum settes også i vannbad på 56 °C.

Deretter blandes 15 ml av agaroseløsningen som holder 56 °̊C, med 15 ml bovint leukoseserum (1:10), dette 
ristes raskt og helles i to petriskåler, 15 ml i hver. Framgangsmåten gjentas med det bovine leukoseserumet 
med en fortynning på 1:5.
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Når agarosen er blitt hard, lages det huller i den på følgende måte: 

 

3. Tilsetting av antigen

a) Petriskål 1 og 3:

i) hull A — ufortynnet referanseantigen,

ii) hull B — referanseantigen, fortynning 1:2,

iii) hull C og E — referanseantigen,

iv) hull D — ufortynnet antigen som skal prøves,

b) Petriskål 2 og 4:

i) hull A — ufortynnet antigen som skal prøves,

ii) hull B — antigen som skal prøves, fortynning 1:2,

iii) hull C — antigen som skal prøves, fortynning 1:4,

iv) hull D — antigen som skal prøves, fortynning 1:8.

4. Tilleggsveiledning

a) Forsøket skal utføres med to serumfortynninger (1:5 og 1:10) for å oppnå størst mulig utfelling.

b) Dersom utfellingsdiameteren er for liten for begge fortynningene, må serumet fortynnes enda mer.

c) Dersom utfellingsdiameteren er for stor for begge fortynningene, og dersom den forsvinner, må det velges et serum som er mindre 
fortynnet.

d) Agarosens sluttkonsentrasjon skal være 0,8 %, og seraenes sluttkonsentrasjon henholdsvis 5 % og 10 %.
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e) Skriv inn diametermålene i følgende koordinatsystem. Den fortynningen som skal brukes, er den hvor 
diameteren er den samme for det antigenet som skal undersøkes, som for referanseantigenet.

C. Enzymmerket antistoffprøve (ELISA) for å påvise enzootisk bovin leukose

1. Følgende materialer og reagenser skal benyttes:

a) mikroplater, skåler eller andre former for fast fase,

b) antigenet bindes til den faste fasen med eller uten bruk av polyklonale eller monoklonale oppfangende 
antistoffer. Dersom antigenet påføres direkte på den faste fasen, må alle prøver som skal undersøkes og 
som har gitt positive reaksjoner, undersøkes på nytt mot kontrollantigenet. Kontrollantigenet bør være 
identisk med antigenet, bortsett fra at det ikke inneholder antigenene for bovint leukosevirus. Dersom 
oppfangende antistoffer påføres den faste fasen, skal antistoffene ikke reagere med andre antigener enn 
antigenene for bovint leukosevirus.

c) den biologiske væsken som skal undersøkes,

d) en tilsvarende positiv og negativ kontroll,

e) konjugat,

f) et substrat som er tilpasset det enzymet som blir brukt,

g) en stoppeløsning om nødvendig,

h) løsninger til fortynning av de prøvene som skal undersøkes, til framstilling av reagenser og til vask,

i) et avlesingssystem som egner seg til det substratet som blir brukt.
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2. Standardisering av prøven og prøvens følsomhet

ELISA-prøven skal være så følsom at E05-serumet reagerer positivt når det fortynnes ti ganger (serumprøver) 
eller 250 ganger (melkeprøver) mer enn den fortynningen som fås ved samleprøver. Når prøver (serum og 
melk) undersøkes separat, skal E05-serumet, som fortynnes i forholdet 1:10 (i negativt serum) eller 1:250 (i 
negativ melk), reagere positivt når det undersøkes i den samme fortynning som brukes for prøver på enkeltdyr. 
Instituttene oppført i avsnitt A nr. 2 har ansvar for kvalitetskontrollen med ELISA-metoden og skal særlig for 
hvert parti fastsette hvor mange prøver som skal inngå i en samleprøve på grunnlag av titeret som oppnås med 
E05-serum.

3. Vilkår for å benytte ELISA-prøven for å påvise enzootisk bovin leukose

a) ELISA-metoden kan brukes på en prøve av serum eller melk

b) Dersom ELISA-metoden brukes for å utstede et sertifikat i samsvar med artikkel 6 nr. 2 bokstav c), 
eller for å etablere og bevare en besetningsstatus i samsvar med vedlegg D kapittel I, skal serum- eller 
melkeprøvene blandes på en slik måte at prøvene som skal undersøkes, med sikkerhet kan spores tilbake 
til det enkelte dyret i blandingen. Eventuelle bekreftende prøver skal foretas på prøver fra enkeltdyr.

c) Dersom ELISA-prøver brukes på en samleprøve av melk, skal denne prøven tas fra melk som er samlet 
inn fra en besetning der minst 30 % av kuene er i laktasjon. Eventuelle bekreftende prøver skal foretas på 
serum- eller melkeprøver fra enkeltdyr.»

______________


