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KOMMISJONSBESLUTNING

23.6.2016

2016/EØS/35/15

av 5. august 2010
om endring av vedtak 2004/558/EF om gjennomføring av rådsdirektiv 64/432/EØF med hensyn til
tilleggsgarantier for infeksiøs bovin rhinotrakeitt hos storfe beregnet på handel innenfor Unionen
[meddelt under nummer K(2010) 5352]
(2010/433/EU)(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

det ved forflytning av storfe fra et område uten BHV1status eller som er oppført i vedlegg I til en driftsenhet
i et område oppført i vedlegg II, gjennomføres en
undersøkelse for påvisning av antistoffer til BHV1viruset med negativt resultat på prøver som er tatt i løpet
av en karantene før forflytning på 30 dager.

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 9 nr. 2 og 10 nr. 2, og

5)

På grunnlag av erfaring med gjennomføring av godkjente
programmer for utryddelse av BHV1-infeksjon, kan det
tillates forflytning av storfe fra driftsenheter som er fri for
BHV1-infeksjon direkte til lukkede oppfôringsenheter
i medlemsstater eller deler av medlemsstater som er fri
for BHV1-infeksjon, forutsatt at det gjennomføres en
overvåkingsordning der vedkommende myndighet på
det stedet oppfôringsenheten ligger sikrer ytterligere
undersøkelser av dyrene ved ankomst og at de bare flyttes
til slakteriet.

6)

På nåværende tidspunkt er alle regioner i Tyskland unntatt
de administrative enhetene Regierungsbezirke Oberpfalz
og Oberfranken i delstaten Bayern oppført i vedlegg I til
vedtak 2004/558/EF.

7)

Tyskland har nå framlagt dokumentasjon til støtte for
dets søknad om å erklære de administrative enhetene
Regierungsbezirke Mittelfranken og Unterfranken i
delstaten Bayern fri for BHV1-infeksjon og fastsatt regler
for innenlands forflytning av storfe innenfor og til denne
delen av dets territorium. Tyskland har derfor anmodet
om at anvendelsen av tilleggsgarantiene fastsatt i samsvar
med artikkel 10 i direktiv 64/432/EØF også bør omfatte
nevnte administrative enheter i Bayern.

8)

Som følge av vurderingen av søknaden som Tyskland
har lagt fram, bør de to BHV1-frie administrative
enhetene i Tyskland ikke lenger være oppført i vedlegg I,
men oppføres i vedlegg II til vedtak 2004/558/EF, og
anvendelsen av tilleggsgarantiene fastsatt i samsvar med
artikkel 10 i direktiv 64/432/EØF bør også omfatte dem.

ut fra følgende betraktninger:
1)

Infeksiøs bovin rhinotrakeitt er beskrivelsen av det
tydeligste kliniske tegnet på infeksjon med bovint
herpesvirus type 1 (BHV1). Ettersom mange infeksjoner
med dette viruset har et subklinisk forløp, bør
kontrolltiltakene rettes mot å utrydde infeksjonen framfor
å fjerne symptomene.

2)

I vedlegg E (II) til direktiv 64/432/EØF er «infeksiøs bovin
rhinotrakeitt» oppført på listen over de sykdommene det
kan godkjennes nasjonale bekjempelsesprogrammer og
kreves tilleggsgarantier for.

3)

Kommisjonsvedtak 2004/558/EF av 15. juli 2004 om
gjennomføring av rådsdirektiv 64/432/EØF med hensyn
til tilleggsgarantier for infeksiøs bovin rhinotrakeitt
hos storfe beregnet på handel innenfor Fellesskapet og
godkjenning av utryddelsesprogrammene som visse
medlemsstater har lagt fram(2) inneholder i vedlegg I en
liste over de medlemsstater eller deler av medlemsstater
som gjennomfører et program for å utrydde BHV1 og i
vedlegg II de medlemsstater som allerede er fri for denne
sykdommen. I vedlegg III til nevnte vedtak er det fastsatt
kriterier for at en driftsenhet skal anses som fri for BHV1infeksjon.

4)

For å unngå overføring av BHV1 til driftsenheter som er
fri for BHV1, kreves det i henhold til nevnte vedtak at

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 205 av 6.8.2010, s. 7, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 2/2012 av 10. februar 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 34 av 21.6.2012, s. 3.
(1) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64.
(2) EUT L 249 av 23.7.2004, s. 20.
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9)
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Vedtak 2004/558/EF bør derfor endres.

10) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden
og dyrehelsen —
TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1

Nr. 35/435

fra en besetning som er vaksinert mot BHV1, eller en
serologisk prøve for påvisning av antistoffer mot hele
BHV1, utført på blodprøver tatt høyst sju dager før
forsendelse fra driftsenheten nevnt i bokstav c).

e) Alle dyrene fôres innendørs på en BHV1-fri
mottakerenhet og fjernes bare for å transporteres til
slakteriet.

I vedtak 2004/558/EU gjøres følgende endringer:
1. Artikkel 2 nr. 2 bokstav b) ii) skal lyde:
«ii) de transporteres, uten å komme i kontakt med dyr
med lavere helsestatus, til en driftsenhet med ukjent
BHV1-status i mottakermedlemsstaten oppført i
vedlegg I der alle dyrene fôres innendørs i samsvar
med det godkjente nasjonale utryddelsesprogrammet
og som de bare kan transporteres til slakteriet fra.»

f) Dyrene nevnt i bokstav d) er underkastet en serologisk
prøve for antistoffer mot gE-glykoprotein i BHV1 eller
hele BHV1, utført på en blodprøve tatt 21–28 dager
etter at de kom til driftsenheten nevnt i bokstav e):

i) enten med negativt resultat i hvert enkelt tilfelle,
eller

2. I artikkel 3 gjøres følgende endringer:
a) i nr. 3 skal bokstav b) lyde:

ii) driftsenhetens status som BHV1-fri forblir
opphevet inntil de infiserte dyrene er slaktet høyst
45 dager etter ankomst til driftsenheten, og

«b) etter annet strekpunkt: «Artikkel 3 nr. … bokstav
… i kommisjonsvedtak 2004/558/EF».»
b) nye nummer skal lyde:
«4. Som unntak fra bestemmelsene i nr. 1 bokstav a) og
b) kan vedkommende myndighet i mottakermedlemsstaten
godkjenne innføring av storfe beregnet på kjøttproduksjon
til en BHV1-fri driftsenhet som definert i vedlegg III
(BHV1-fri driftsenhet) i en region i nevnte medlemsstat
oppført i vedlegg II på følgende vilkår:

–

dyr i direkte kontakt med de infiserte dyrene har
reagert negativt på en prøve for påvisning av
antistoffer mot gE-glykoprotein i BHV1 eller
hele BHV1, utført på en blodprøve tatt minst
28 dager før de infiserte dyrene ble fjernet, eller

–

dyr som delte luftrom med de infiserte dyrene
har reagert negativt på en prøve for påvisning
av antistoffer mot hele BHV1, utført på en
blodprøve tatt minst 28 dager før de infiserte
dyrene ble fjernet, eller

–

de gjenværende dyrene på driftsenheten har
reagert negativt på en prøve for påvisning
av antistoffer mot hele BHV1, utført på en
blodprøve tatt minst 28 dager før de infiserte
dyrene ble fjernet, eller

–

statusen som BHV1-fri gjenopprettes i samsvar
med nr. 4 i vedlegg III.

a) Dyrene har ikke vært vaksinert mot BHV1, kommer
fra og har siden fødselen oppholdt seg i BHV1-frie
driftsenheter.
b) Dyrene transporteres uten å komme i kontakt med dyr
med lavere helsestatus.
c) Dyrene har de siste 30 dagene, eller siden fødselen
dersom dyrene er under 30 dager gamle, vært på den
opprinnelige driftsenheten, eller i isolasjonslokaler
godkjent av vedkommende myndighet, i en
medlemsstat der infeksiøs bovin rhinotrakeitt er en
meldepliktig sykdom og der det innen et område med
5 km radius rundt driftsenheten eller isolasjonslokalet
ikke er funnet kliniske eller patologiske spor av BHV1infeksjon i løpet av de foregående 30 dager.
d) Dyrene har vært underkastet med negativt resultat
enten en serologisk prøve for påvisning av antistoffer
mot gE-glykoprotein i BHV1 dersom dyrene kommer

5.
Mottakermedlemsstatene nevnt i nr. 4 skal meddele
Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene hvilke
regioner oppført i vedlegg II bestemmelsene i nr. 4 skal
gjennomføres for og datoen for beregnet anvendelse.»

Nr. 35/436

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

3. Vedlegg I erstattes med teksten i vedlegg I til denne beslutning.
4. Vedlegg II erstattes med teksten i vedlegg II til denne beslutning.
Artikkel 2
Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 5. august 2010.

For Kommisjonen
John DALLI
Medlem av Kommisjonen

______
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VEDLEGG I

«VEDLEGG I
Medlemsstat

Regioner i medlemsstater som omfattes av tilleggsgarantiene for infeksiøs bovin rhinotrakeitt i samsvar
med artikkel 9 i direktiv 64/432/EØF

Den tsjekkiske
republikk

Alle regioner

Tyskland

Alle regioner unntatt Regierungsbezirke Oberpfalz og Oberfranken, Mittelfranksen og
Unterfranksen i delstaten Bayern

Italia

Den autonome regionen Friuli Venezia Giulia
Den autonome provinsen Trento»

VEDLEGG II

«VEDLEGG II
Medlemsstat

Regioner i medlemsstater som omfattes av tilleggsgarantiene for infeksiøs bovin rhinotrakeitt i
samsvar med artikkel 10 i direktiv 64/432/EØF

Østerrike

Alle regioner

Tyskland

Regierungsbezirke Oberpfalz og Oberfranken, Mittelfranksen og Unterfranken i delstaten
Bayern

Danmark

Alle regioner

Italia

Provinsen Bolzano

Finland

Alle regioner

Sverige

Alle regioner»
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