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Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 23ης Ιουλίου 2001
για παροχή συµπληρωµατικών εγγυήσεων κατά το ενδοκοινοτικό εµπόριο χοίρων όσον αφορά τη
νόσο Aujeszky (ψευδολύσσα), για τα κριτήρια σχετικά µε την παροχή στοιχείων γι' αυτή τη νόσο
και για την κατάργηση των αποφάσεων 93/24/ΕΟΚ και 93/244/ΕΟΚ
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 2236]
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(2001/618/ΕΚ)
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 23ης Ιουλίου 2001
για παροχή συµπληρωµατικών εγγυήσεων κατά το ενδοκοινοτικό
εµπόριο χοίρων όσον αφορά τη νόσο Aujeszky (ψευδολύσσα), για
τα κριτήρια σχετικά µε την παροχή στοιχείων γι' αυτή τη νόσο
και για την κατάργηση των αποφάσεων 93/24/ΕΟΚ και 93/244/
ΕΟΚ
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 2236]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2001/618/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 64/432/ΕΟΚ του Συµβουλίου (1), της 26ης Ιουνίου
1964, περί προβληµάτων υγειονοµικού ελέγχου στον τοµέα των
ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών, όπως
τροποποιήθηκε και ενηµερώθηκε τελευταία από την οδηγία
2000/20/ΕΚ (2), και ιδίως το άρθρο 8, το άρθρο 9 παράγραφος 2
και το άρθρο 10 παράγραφος 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η απόφαση 93/24/ΕΟΚ της Επιτροπής (3) θεσπίζει
συµπληρωµατικές εγγυήσεις όσον αφορά τη νόσο Aujeszky
για τους χοίρους που προορίζονται για κράτη µέλη ή περιφέρειες απαλλαγµένες από τη νόσο.

(2)

Η απόφαση 93/244/ΕΟΚ της Επιτροπής (4) θεσπίζει
συµπληρωµατικές εγγυήσεις όσον αφορά τη νόσο Aujeszky
(ψευδολύσσα) για χοίρους που προορίζονται για ορισµένες
περιοχές της κοινοτικής επικράτειας όπου εφαρµόζονται
εγκεκριµένα προγράµµατα για την εξάλειψη αυτής της
νόσου.

(3)

Το ∆ιεθνές Γραφείο Επιζωοτιών είναι µία διεθνής
οργάνωση που συστάθηκε στο πλαίσιο της συµφωνίας για
την εφαρµογή των υγειονοµικών και φυτοϋγειονοµικών
µέτρων σε εφαρµογή της GATT 1994 και είναι υπεύθυνο
για τη θέσπιση διεθνών κανόνων για την υγεία των ζώων
για τις εµπορικές συναλλαγές ζώων και ζωικών προϊόντων.
Οι κανόνες αυτοί δηµοσιεύονται στο ∆ιεθνή Κώδικα
Υγείας των Ζώων.

(4)

Το κεφάλαιο του ∆ιεθνούς Κώδικα Υγείας των Ζώων για τη
νόσο Aujeszky έχει τροποποιηθεί πρόσφατα σε σηµαντικό
βαθµό.

(5)

Είναι σκόπιµο να τροποποιηθούν οι συµπληρωµατικές
εγγυήσεις που απαιτούνται στο ενδοκοινοτικό εµπόριο
χοίρων σε σχέση µε τη νόσο Aujeszky για να διασφαλιστεί
η συµµόρφωσή τους µε τους διεθνείς κανόνες γι' αυτή τη
νόσο καθώς και ο καλύτερος έλεγχος της νόσου στην
Κοινότητα.

(6)

Πρέπει να θεσπιστούν κριτήρια για τα στοιχεία που πρέπει
να παρέχονται από τα κράτη µέλη σχετικά µε τη νόσο
Aujeszky, σύµφωνα µε το άρθρο 8 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ.

(7)

Για λόγους σαφήνειας, πρέπει να καταργηθούν οι αποφάσεις 93/24/ΕΟΚ και 93/244/ΕΟΚ και να θεσπιστεί µία
ενιαία απόφαση σχετικά µε την παροχή συµπληρωµατικών

(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

121 της 29.7.1964, σ. 1977/64
L 163 της 4.7.2000, σ. 35.
L 16 της 25.1.1993, σ. 18.
L 111 της 5.5.1993, σ. 21.
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εγγυήσεων στο ενδοκοινοτικό εµπόριο χοίρων όσον αφορά
τη νόσο Aujeszky καθώς και για τα κριτήρια όσον αφορά τα
στοιχεία που πρέπει να παρέχονται γι' αυτή τη νόσο.
(8)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης κτηνιατρικής
επιτροπής,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Επιτρέπεται η αποστολή χοίρων που προορίζονται για εκτροφή ή
παραγωγή µε προορισµό κράτη µέλη ή περιφέρειές τους που
είναι απαλλαγµένες από τη νόσο Aujeszky και προέρχονται από
άλλα κράτη µέλη ή περιφέρειες τους τα οποία δεν απαριθµούνται
στο παράρτηµα Ι, µε τους ακόλουθους όρους:
α) η νόσος του Αυjeszky γνωστοποιείται υποχρεωτικά στο κράτος
µέλος καταγωγής·
β) στο κράτος µέλος ή στις περιφέρειες καταγωγής πρέπει να
εφαρµόζεται ένα σχέδιο για τον έλεγχο και την εξάλειψη
της νόσου του Aujeszky, το οποίο να πληροί κριτήρια που
προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 της οδηγίας 64/432/
ΕΟΚ, υπό την εποπτεία της αρµόδιας αρχής. Πρέπει να εφαρµόζονται κατάλληλα µέτρα για τη µεταφορά και τη
µετακίνηση χοίρων σύµφωνα µε αυτό το σχέδιο µε σκοπό
την πρόληψη διάδοσης της νόσου µεταξύ εκµεταλλεύσεων µε
διαφορετικό καθεστώς·
γ) όσον αφορά την εκµετάλλευση καταγωγής των χοίρων:
— κατά τους τελευταίους δώδεκα µήνες, δεν πρέπει να έχουν
καταγραφεί κλινικές, παθολογικές ή ορολογικές ενδείξεις
της νόσου του Aujeszky στην εν λόγω εκµετάλλευση,
— κατά τους τελευταίους δώδεκα µήνες δεν πρέπει να έχουν
καταγραφεί κλινικές, παθολογικές ή ορολογικές ενδείξεις
της νόσου του Aujeszky στις εκµεταλλεύσεις που
βρίσκονται σε ακτίνα 5 km. γύρω από την εκµετάλλευση
καταγωγής των χοίρων· ωστόσο, αυτή η διάταξη δεν εφαρµόζεται, αν σε αυτές τις εκµεταλλεύσεις εφαρµόζονται
τακτικά µέτρα ελέγχου και εξάλειψης υπό την εποπτεία
της αρµόδιας αρχής και σύµφωνα µε το σχέδιο εξάλειψης
που αναφέρεται στο στοιχείο β) και αν αυτά τα µέτρα
παρεµπόδισαν αποτελεσµατικά οποιαδήποτε διάδοση της
νόσου στην εν λόγω εκµετάλλευση,
— δεν πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί για δώδεκα µήνες
τουλάχιστον εµβολιασµός κατά της νόσου του Aujeszky,
— οι χοίροι πρέπει να έχουν υποβληθεί δύο φορές τουλάχιστον σε απόσταση 4 µηνών τουλάχιστον σε ορολογικό
έλεγχο για την παρουσία αντισώµατος ADV-gE, ADV-gB ή
ADV-gD ή όλου του ιού της νόσου του Aujeszky. Από τον
έλεγχο αυτό πρέπει να αποδεικνύεται η απουσία της νόσου
του Aujeszky και ότι οι εµβολιασµένοι χοίροι είναι απαλλαγµένοι από αντισώµατα gE,
— κατά τους τελευταίους δώδεκα µήνες, δεν πρέπει να έχουν
εισαχθεί χοίροι από εκµεταλλεύσεις χαµηλότερου υγειονοµικού καθεστώτος όσον αφορά τη νόσο του Aujeszky,
εκτός αν έχουν υποβληθεί σε δοκιµές για τη νόσο του
Aujeszky µε αρνητικά αποτελέσµατα·
δ) οι χοίροι που πρόκειται να µετακινηθούν:
— δεν πρέπει να έχουν υποστεί εµβολιασµό,
— πρέπει να έχουν αποµονωθεί σε εγκαταστάσεις εγκεκριµένες από την αρµόδια αρχή, επί 30 ηµέρες πριν από τη
µετακίνηση και κατά τρόπον ώστε να εµποδίζεται οποιοσδήποτε κίνδυνος µετάδοσης της νόσου σ' αυτούς τους
χοίρους,
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— πρέπει να έχουν ζήσει εκ γενετής στην εκµετάλλευση
καταγωγής ή σε εκµετάλλευση ισοδυνάµου καθεστώτος
και να έχουν παραµείνει στην εκµετάλλευση καταγωγής
τουλάχιστον:
i) 30 µέρες, σε περίπτωση χοίρων που προορίζονται για
κρεατοπαραγωγή,
ii) 90 µέρες, σε περίπτωση χοίρων που προορίζονται για
αναπαραγωγή,
— πρέπει να έχουν υποβληθεί µε αρνητικά αποτελέσµατα σε
δύο τουλάχιστον ορολογικές δοκιµές για ADV-gB ή ADVgD ή για όλο τον ιό της νόσου του Aujeszky, σε απόσταση
τουλάχιστον 30 ηµερών µεταξύ κάθε δοκιµής. Ωστόσο, σε
περίπτωση χοίρων ηλικίας κάτω των 4 µηνών, µπορεί να
χρησιµοποιηθεί και η ορολογική δοκιµή για ADV-gE. Η
δειγµατοληψία για την τελευταία δοκιµή πρέπει να
πραγµατοποιείται µέσα σε 15 µέρες πριν από την
αποστολή. Ο αριθµός των χοίρων που υποβάλλονται σε
δοκιµή στη µονάδα αποµόνωσης πρέπει να επαρκεί για να
ανιχνεύεται:
i) ποσοστό 2 % οροθετικότητας µε δείκτη εµπιστοσύνης
95 % στη µονάδα αποµόνωσης, σε περίπτωση χοίρων
που προορίζονται για κρεατοπαραγωγή,
ii) ποσοστό 0,1 % οροθετικότητας µε δείκτη εµπιστοσύνης
95 % στη µονάδα αποµόνωσης, σε περίπτωση χοίρων
που προορίζονται για αναπαραγωγή.
Εντούτοις, η πρώτη από τις δύο δοκιµές δεν είναι αναγκαία, εφόσον:
i) στο πλαίσιο του σχεδίου που αναφέρεται στο στοιχείο
β), έχει πραγµατοποιηθεί στην εκµετάλλευση
καταγωγής µεταξύ 45 και 170 ηµερών πριν από την
αποστολή µία ορολογική επιθεώρηση από την οποία
προκύπτει η απουσία της νόσου του Aujeszky και ότι
οι εµβολιασµένοι χοίροι είναι απαλλαγµένοι από αντισώµατα gE και
ii) οι χοίροι που πρόκειται να µετακινηθούν έχουν ζήσει
εκ γενετής στην εκµετάλλευση καταγωγής,
iii) κανένας χοίρος δεν έχει µεταφερθεί στην εκµετάλλευση καταγωγής ενώ οι χοίροι που πρόκειται να
µετακινηθούν έχουν κρατηθεί σε αποµόνωση.
Άρθρο 2
Επιτρέπεται η αποστολή χοίρων για σφαγή που προορίζονται για
κράτη µέλη ή περιφέρειες απαλλαγµένες από τη νόσο Aujeszky,
τα οποία απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι και προέρχονται από
άλλα κράτη µέλη ή περιφέρειες που δεν απαριθµούνται στο εν
λόγω παράρτηµα, µε την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι
ακόλουθοι όροι:
α) η νόσος Αυjeszky γνωστοποιείται υποχρεωτικά στο Κράτος
µέλος καταγωγής·
β) στο κράτος µέλος ή τις περιφέρειες καταγωγής των χοίρων
εφαρµόζεται σχέδιο για τον έλεγχο και την εξάλειψη της
νόσου του Aujeszky, το οποίο πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 1 στοιχείο β)·
γ) όλοι οι εν λόγω χοίροι πρέπει να µεταφέρονται απευθείας στο
σφαγείο προορισµού και πρέπει:
— είτε να προέρχονται από εκµετάλλευση η οποία πληροί
τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 1 στοιχείο γ), είτε:
— να έχουν εµβολιαστεί κατά της νόσου του Aujeszky τουλάχιστον 15 ηµέρες πριν από την αποστολή τους και να
προέρχονται από µία εκµετάλλευση καταγωγής όπου:
i) στο πλαίσιο του σχεδίου που αναφέρεται στο στοιχείο
β), κατά τους προηγούµενους δώδεκα µήνες, εφαρµόστηκαν τακτικά µέτρα παρακολούθησης και
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εξάλειψης της νόσου του Aujeszky υπό την εποπτεία της
αρµόδιας αρχής,
ii) έχουν παραµείνει επί τουλάχιστον 30 ηµέρες πριν από
την αποστολή και όπου δεν έχουν εντοπιστεί κλινικές
ή παθολογικές ενδείξεις της νόσου κατά τη στιγµή της
συµπλήρωσης του υγειονοµικού πιστοποιητικού που
αναφέρεται στο άρθρο 7, ή
— να µην έχουν εµβολιασθεί και να προέρχονται από
εκµετάλλευση όπου:
i) στο πλαίσιο του σχεδίου αναφέρεται στο στοιχείο β),
κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα µηνών, εφαρµόστηκαν τακτικά µέτρα παρακολούθησης και
εξάλειψης υπό την εποπτεία της αρµόδιας αρχής και,
κατά τους 6 τελευταίους µήνες, δεν έχουν καταγραφεί
κλινικές, παθολογικές ή ορολογικές ενδείξεις της
νόσου του Aujeszky,
ii) έχουν απαγορευθεί από την αρµόδια αρχή ο εµβολιασµός κατά της νόσου του Aujeszky και η εισαγωγή
εµβολιασµένων χοίρων, εφόσον η εκµετάλλευση
βρίσκεται στη διαδικασία της απόκτησης του ανώτατου
καθεστώτος, όσον αφορά τη νόσο Aujeszky, σύµφωνα µε
το σχέδιο που αναφέρεται στο στοιχείο β),
iii) έχουν ζήσει τουλάχιστον 90 ηµέρες πριν από την
αποστολή.
Άρθρο 3
Οι χοίροι για αναπαραγωγή που προορίζονται για κράτη µέλη ή
περιφέρειες που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙ, όπου εφαρµόζεται προγράµµατα εξάλειψης της νόσου του Aujeszky, πρέπει:
α) ή να προέρχονται από κράτη µέλη ή περιφέρειες που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι, ή
β) να προέρχονται:
— από κράτη µέλη ή περιφέρειες που απαριθµούνται στο
παράρτηµα ΙΙ και
— µία εκµετάλλευση η οποία πληροί τις απαιτήσεις του
άρθρου 1 στοιχείο γ)· ή
γ) να πληρούν τους ακόλουθους όρους:
— η νόσος του Aujeszky πρέπει να γνωστοποιείται υποχρεωτικά στο κράτος µέλος καταγωγής,
— στα κράτη µέλη στην περιφέρεια καταγωγής πρέπει να
εφαρµόζεται ένα σχέδιο για τον έλεγχο και την εξάλειψη
της νόσου του Aujeszky, το οποίο πληροί τα κριτήρια που
καθορίζονται στο άρθρο 1 στοιχείο β),
— κατά τους προηγούµενους δώδεκα µήνες, δεν έχουν καταγραφεί στην εκµετάλλευση καταγωγής των εν λόγω
χοίρων κλινικές, παθολογικές ή ορολογικές ενδείξεις της
νόσου του Aujeszky,
— οι χοίροι πρέπει να έχουν αποµονωθεί σε εγκαταστάσεις
εγκεκριµένες από την αρµόδια αρχή επί 30 µέρες πριν
από τη µετακίνησή τους και είναι αποµονωµένοι κατά
τρόπον ώστε να µην υπάρχει κανένας κίνδυνος διάδοσης
της νόσου του Aujeszky,
— οι χοίροι πρέπει να έχουν υποβληθεί, µε αρνητικά αποτελέσµατα, σε ορολογική δοκιµή για την παρουσία
αντισωµάτων gE. Η δειγµατοληψία για την τελευταία
δοκιµή πρέπει να πραγµατοποιείται εντός 15 ηµερών πριν
από τη φόρτωση. Ο αριθµός των χοίρων που υποβάλλονται
σε δοκιµές πρέπει να επαρκεί ώστε να ανιχνεύεται οροθετικότητα σε ποσοστό 2 % µε δείκτη εµπιστοσύνης 95 % σ'
αυτούς τους χοίρους,
— οι χοίροι πρέπει να έχουν ζήσει εκ γενετής στην εκµετάλλευση καταγωγής ή σε µία εκµετάλλευση ισοδυνάµου
καθεστώτος και να έχουν παραµείνει στην εκµετάλλευση
καταγωγής επί 90 µέρες τουλάχιστον.
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Άρθρο 4
Οι χοίροι για κρεατοπαραγωγή που προορίζονται για κράτη µέλη
ή περιφέρειες που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙ, όπου εφαρµόζονται προγράµµατα εξάλειψης της νόσου Aujeszky, πρέπει ή:
α) να προέρχονται από κράτη µέλη ή περιφέρειες που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι· ή
β) να προέρχονται από:
— κράτη µέλη ή περιφέρειες
παράρτηµα ΙΙ και

που

απαριθµούνται στο

— µία εκµετάλλευση η οποία πληροί τις απαιτήσεις του
άρθρου 1 στοιχείο γ)· ή
γ) να πληρούν τους ακόλουθους όρους:
— η νόσος Aujeszky πρέπει να γνωστοποιείται υποχρεωτικά
στο κράτος µέλος καταγωγής,
— στα κράτη µέλη ή περιφέρειες καταγωγής πρέπει να εφαρµόζεται ένα σχέδιο για τον έλεγχο και την εξάλειψη της
νόσου του Aujeszky, το οποίο πληροί τα κριτήρια που
καθορίζονται στο άρθρο 1 στοιχείο β),
— κατά τους τελευταίους δώδεκα µήνες, δεν έχουν καταγραφεί στην εκµετάλλευση καταγωγής των εν λόγω
χοίρων κλινικές, παθολογικές ή ορολογικές ενδείξεις της
νόσου του Aujeszky,
— έχει πραγµατοποιηθεί στην εκµετάλλευση καταγωγής
µεταξύ 45 και 170 ηµερών πριν από την αποστολή ορολογικός έλεγχος για τη νόσο του Aujeszky από τον οποίο
αποδεικνύεται η απουσία της και ότι οι εµβολιασµένοι
χοίροι είναι απαλλαγµένοι από αντισώµατα gE,
— οι χοίροι πρέπει να έχουν ζήσει εκ γενετής στην εκµετάλλευση καταγωγής ή να έχουν παραµείνει σε τέτοιες
εκµεταλλεύσεις επί 30 ηµέρες τουλάχιστον µετά την
εισαγωγή από µία εκµετάλλευση ισοδυνάµου καθεστώτος,
όπου έχει πραγµατοποιηθεί ορολογικός έλεγχος ισοδύναµη προς αυτή που αναφέρεται στην τέταρτη περίπτωση.
Άρθρο 5
Οι ορολογικές δοκιµές που πραγµατοποιούνται για τον έλεγχο ή
την ανίχνευση της νόσου του Aujeszky σε χοίρους σύµφωνα µε
την παρούσα απόφαση πρέπει να πληρούν τους κανόνες που
θεσπίζονται στο παράρτηµα ΙΙΙ.
Άρθρο 6
Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 παράγραφος 3 της οδηγίας 64/
432/ΕΟΚ, πρέπει να παρέχονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση
από κάθε κράτος µέλος και σύµφωνα µε τα ενιαία κριτήρια που
θεσπίζονται στο παράρτηµα IV στοιχεία για την εµφάνιση της
νόσου του Aujeszky στα οποία συµπεριλαµβάνονται λεπτοµέρειες
των προγραµµάτων ελέγχου και εξάλειψης που εφαρµόζονται στα
κράτη µέλη που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙ και στα άλλα
κράτη µέλη ή περιφέρειες που δεν απαριθµούνται στο εν λόγω
παράρτηµα όπου εφαρµόζονται προγράµµατα ελέγχου και
εξάλειψης.
Άρθρο 7
1.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων που θεσπίζονται στην
κοινοτική νοµοθεσία σχετικά µε τα υγειονοµικά πιστοποιητικά,
για τους χοίρους που προορίζονται για κράτη µέλη ή περιφέρειες
που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι ή ΙΙ, ο επίσηµος κτηνίατρος
εξακριβώνει τα σηµεία που απαριθµούνται κατωτέρω, προτού
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συµπληρώσει το µέρος Γ του υγειονοµικού πιστοποιητικού που
απαιτείται από την οδηγία 64/432/ΕΚ:
α) το καθεστώς της εκµετάλλευσης και το κράτος µέλος ή την
περιφέρεια καταγωγής των εν λόγω χοίρων όσον αφορά τη
νόσο του Aujeszky·
β) αν οι χοίροι δεν κατάγονται από ένα κράτος µέλος ή µία περιφέρεια απαλλαγµένη από τη νόσο, το καθεστώς της
εκµετάλλευσης και το κράτος µέλος ή την περιφέρεια προορισµού των εν λόγω χοίρων, όσον αφορά τη νόσο του Aujeszky·
γ) ότι τα εν λόγω ζώα πληρούν τους όρους που προβλέπονται
στην παρούσα απόφαση.
2.
Για τους χοίρους που προορίζονται για κράτη µέλη ή περιφέρειες που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι ή ΙΙ, το τµήµα Γ
παράγραφος 4 του υγειονοµικού πιστοποιητικού που αναφέρεται
στην παράγραφο 1 συµπληρώνεται ως εξής:
α) στην πρώτη περίπτωση, µετά από τη λέξη «νόσος:» πρέπει να
προστεθεί ο όρος «Aujeszky»·
β) στη δεύτερη περίπτωση, πρέπει να γίνει αναφορά στην
παρούσα απόφαση. Στην ίδια σειρά, πρέπει να αναφέρεται σε
παρένθεση ο αριθµός του άρθρου της παρούσας απόφασης που
εφαρµόζεται στους εν λόγω χοίρους.
Άρθρο 8
Τα κράτη µέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι χοίροι που προορίζονται για κράτη µέλη ή περιφέρειες που απαριθµούνται στο
παράρτηµα Ι ή ΙΙ δεν έρχονται σε επαφή µε χοίρους διαφορετικού ή άγνωστου καθεστώτος, όσον αφορά τη νόσο του
Aujeszky, κατά τη διάρκεια της µεταφοράς ή της διαµετακόµισης.
Άρθρο 9
Καταργούνται οι αποφάσεις 93/24/ΕΟΚ και 93/244/ΕΟΚ από την
ηµεροµηνία που καθορίζεται στο άρθρο 10.
Άρθρο 10
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου 2002.
Άρθρο 11
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Κράτη µέλη ή περιφέρειές τους απαλλαγµένα από τη νόσο του Aujeszky και όπου απαγορεύεται
ο εµβολιασµός
Κωδικός ISO

Κράτος µέλος

Περιφέρειες

AT

Aυστρία

Όλη η επικράτεια

CY

Κύπρος

Όλη η επικράτεια

CZ

Τσεχική
κρατία

∆ηµο-

Όλες οι περιφέρειες

DE

Γερµανία

Όλες οι περιφέρειες

DK

∆ανία

Όλες οι περιφέρειες

FI

Φινλανδία

Όλες οι περιφέρειες

FR

Γαλλία

Τα διαµερίσµατα Aisne, Allier, Alpes-de-HauteProvence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes,
Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-duRhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Creuse, Deux-Sèvres,
Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-etLoir, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes Hauts-deSeine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne,
Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, HauteSavoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Indre-et-Loire,
Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-etCher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-etLoire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle,
Meuse, Moselle, Nièvre, Oise, Orne, Paris, Pas de
Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales,
Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-etLoire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, SeineSaint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire
de Belfort, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Var, Vaucluse,
Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

LU

Λουξεµβούργο

Όλες οι περιφέρειες

SE

Σουηδία

UK

Ηνωµένο
λειο

Όλες οι περιφέρειες
Βασί-

Όλες οι περιφέρειες της Αγγλίας, της Σκωτίας και
της Ουαλίας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Κράτη µέλη ή περιφέρειές τους όπου εφαρµόζονται εγκεκριµένα προγράµµατα ελέγχου για τη
νόσο του Aujeszky
Κωδικός ISO

Κράτος µέλος

Περιφέρειες

BE

Bέλγιο

Όλη η επικράτεια

FR

Γαλλία

Τα διαµερίσµατα Ain, Côtes-d'Armor, Finistère, Illeet-Vilaine, Morbihan και Nord

IT

Ιταλία

Η επαρχία Bolzano

NL

Κάτω Χώρες

Όλη η επικράτεια
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Κανόνες για τις ορολογικές δοκιµές της νόσου του Aujeszky - Πρωτόκολλο
ενζυµικής δοκιµής ανοσοπροσρόφησης (ELISA) για την ανίχνευση
αντισωµάτων στον ιό (ολόκληρο τον ιό) της νόσου του Aujeszky, στη
γλυκοπρωτεΐνη B (ADV-gB), στη γλυκοπρωτεΐνη D (ADV-gD) ή στη
γλυκοπρωτεΐνη E (ADV-gE)
1. Τα ινστιτούτα που απαριθµούνται στην παράγραφο 2 στοιχείο δ) αξιολογούν τις δοκιµές και τα έτοιµα παρασκευάσµατα Elisa ADV-gE σε
σχέση µε τα κριτήρια που καθορίζονται στην παράγραφο 2 στοιχεία
α), β) και γ). Η αρµόδια αρχή κάθε κράτους µέλους µεριµνά ώστε να
καταχωρίζονται µόνο εκείνα τα έτοιµα παρασκευάσµατα Elisa ADV-gE
που πληρούν αυτές τις προδιαγραφές. Τα πειράµατα που απαριθµούνται στις παραγράφους 2 στοιχεία α) και β) πρέπει να διεξάγονται
πριν εγκριθεί η δοκιµή και το πείραµα της παραγράφου 2 στοιχείο γ),
τουλάχιστον, πρέπει κατόπιν να διεξάγεται για κάθε παρτίδα.
2. Τυποποίηση, ευαισθησία και ειδικότητα της δοκιµής.
α) Η ευαισθησία της δοκιµής πρέπει να είναι τέτοιου βαθµού ώστε οι
παρακάτω κοινοτικοί οροί αναφοράς να καταγράφονται ως θετικοί:
—
—
—
—
—
—
—

Κοινοτικός
Κοινοτικός
Κοινοτικός
Κοινοτικός
Κοινοτικός
Κοινοτικός
Κοινοτικός

ορός
ορός
ορός
ορός
ορός
ορός
ορός

αναφοράς
αναφοράς
αναφοράς
αναφοράς
αναφοράς
αναφοράς
αναφοράς

ADV 1 σε αραίωση 1: 8,
ADV-gE Α,
ADV-gE B,
ADV-gE C,
ADV-gE D,
ADV-gE Ε,
ADV-gE F.

β) Η ειδικότητα της δοκιµής πρέπει να είναι τέτοιου βαθµού ώστε οι
παρακάτω κοινοτικοί οροί αναφοράς να καταγράφονται ως αρνητικοί:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Κοινοτικός
Κοινοτικός
Κοινοτικός
Κοινοτικός
Κοινοτικός
Κοινοτικός
Κοινοτικός
Κοινοτικός
Κοινοτικός
Κοινοτικός

ορός
ορός
ορός
ορός
ορός
ορός
ορός
ορός
ορός
ορός

αναφοράς
αναφοράς
αναφοράς
αναφοράς
αναφοράς
αναφοράς
αναφοράς
αναφοράς
αναφοράς
αναφοράς

ADV-gE
ADV-gE
ADV-gE
ADV-gE
ADV-gE
ADV-gE
ADV-gE
ADV-gE
ADV-gE
ADV-gE

G,
H,
J,
K,
L,
M,
Ν,
O,
P,
Q.

γ) Για έλεγχο παρτίδας, ο κοινοτικός ορός αναφοράς ADV 1 πρέπει να
καταγράφεται ως θετικός σε αραίωση 1:8 και ένας από τους κοινοτικούς ορούς αναφοράς από ADV-gE G έως ADV-gE Q, όπως
απαριθµούνται στο στοιχείο β) πρέπει να καταγράφεται ως αρνητικός.
Για έλεγχο παρτίδας έτοιµων παρασκευασµάτων ADV-gB και ADVgD, ο κοινοτικός ορός αναφοράς ADV 1 πρέπει να καταγράφεται ως
θετικός σε αραίωση 1: 2 και ο κοινοτικός ορός αναφοράς Q που
αναφέρεται στο στοιχείο β) πρέπει να καταγράφεται ως αρνητικός.
δ) Τα ινστιτούτα που απαριθµούνται κατωτέρω είναι επιπλέον
υπεύθυνα για τον έλεγχο της ποιότητας της µεθόδου Elisa σε κάθε
κράτος µέλος και ιδίως για την παραγωγή και τυποποίηση εθνικών
ορών αναφοράς σύµφωνα µε τους κοινοτικούς ορούς αναφοράς.
— Βέλγιο - Centre de recherches véterinaires et agrochimiques, 1180
Bruxelles,
— ∆ανία - Statens veterinxre Institut for Virusforsknig, Lindholm, 4771
Kalvehave,
— Γερµανία - Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere,
16868 Wusterhausen, Germany,
— Ελλάδα - Ινστιτούτο λοιµωδών και παρασιτικών νόσων, 15310
Αγία Παρασκευή,
— Ισπανία - Laboratorio Central de Veterinaria de Algete Madrid,
— Γαλλία - École nationale véterinaire, Alfort, 94704 Maisons-Alfort,
— Ιρλανδία - Veterinary Research Laboratory, Abbotstown, Castleknock, Dublin 15,
— Ιταλία - Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'
Emilia-Romagna, Brescia,
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— Λουξεµβούργο - Laboratoire de Médecine Véterinaire de l' Etat,
1020 Luxembourg,
— Κάτω Χώρες - Instituut voor Veehouderij en Diergezondheid
(IDDLO), 8200 AB Lelystad,
— Αυστρία - Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei
Haustieren, 1233 Vienna,
— Πορτογαλία - Laboratório Nacional de Investigaςáo Veterinária,
1500 Lisboa,
— Φινλανδία - Eläinlääkintä - ja elintarviketutkimuslaitos, 00581
Helsinki,
— Σουηδία - Statens veterinármedicinska anstalt, 75189 Uppsala,
— Ηνωµένο Βασίλειο - Veterinary Laboratory Agency, New HAW,
Weybridge, Surrey KT15 3ΝΒ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

