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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 15 juli 2004
tot uitvoering van Richtlijn 64/432/EEG van de Raad voor wat betreft aanvullende garanties voor
het intracommunautaire handelsverkeer in runderen ten aanzien van infectieuze boviene rhinotracheïtis en de goedkeuring van de door sommige lidstaten ingediende uitroeiingsprogramma's
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 2114)
(Voor de EER relevante tekst)

(2004/558/EG)
Beschikking 2004/215/EG (2) van 1 maart 2004 tot uitvoering van Richtlijn 64/432/EEG voor wat betreft aanvullende garanties voor het intracommunautaire handelsverkeer in runderen ten aanzien van infectieuze boviene
rhinotracheïtis en de goedkeuring van de door sommige
lidstaten ingediende uitroeiingsprogramma's.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 64/432/EEG van de Raad van 26 juni 1964
inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het
intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens (1),
en met name op artikel 9, lid 2, en artikel 10, lid 2,

(5)

Voor Denemarken, Oostenrijk, Finland en Zweden, alsook voor de provincie Bolzano in Italië bestaan reeds
aanvullende garanties. Deze lidstaten zijn van oordeel
dat hun grondgebied vrij is van infectieuze boviene rhinotracheïtis en Italië is dezelfde mening toegedaan wat de
provincie Bolzano betreft. Overeenkomstig artikel 10, lid
1, van Richtlijn 64/432/EEG hebben zij de Commissie
documenten overgelegd waaruit blijkt dat de situatie
nog steeds gecontroleerd wordt.

(6)

Voor lidstaten of regio's daarvan die erkend zijn als vrij
van deze ziekte en die momenteel zijn opgenomen in de
bijlage bij Beschikking 93/42/EEG van de Commissie (3),
kan worden volstaan met minimumvoorschriften voor de
verzending van fok- en gebruiksrunderen naar andere
lidstaten.

(7)

Voor de standaardisatie van BHV1-tests in laboratoria
heeft het Internationaal Bureau voor Besmettelijke Veeziekten (OIE) sterk positieve, zwak positieve en negatieve
internationale OIE-standaardsera vastgesteld, die verkrijgbaar zijn bij de referentielaboratoria van het OIE voor
infectieuze boviene rhinotracheïtis die worden vermeld
in het Handboek inzake normen voor diagnostische tests
en vaccins (4).

(8)

Er zijn problemen vastgesteld met betrekking tot het
intracommunautaire handelsverkeer in runderen die afkomstig zijn uit lidstaten met een verschillende status
ten aanzien van infectieuze boviene rhinotracheïtis.

(9)

Voor de duidelijkheid en met het oog op de linguïstische
concordantie van de maatregelen dienen de goedkeuring
van het Duitse programma en de aanvullende garanties
ten aanzien van infectieuze boviene rhinotracheïtis bij
één beschikking te worden geregeld en dient Beschikking
2004/215/EG te worden ingetrokken.

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Infectieuze boviene rhinotracheïtis is de beschrijving van
de opvallendste klinische symptomen van een besmetting
met het boviene herpesvirus van het type 1 (BHV1).
Aangezien infecties met dit virus veelal een subklinisch
verloop hebben, moeten de bestrijdingsmaatregelen eerder gericht zijn op uitroeiing van de infectie dan op de
onderdrukking van de symptomen.

(2)

In deel II van bijlage E bij Richtlijn 64/432/EEG is infectieuze boviene rhinotracheïtis opgenomen onder de ziekten waarvoor nationale bestrijdingsprogramma's kunnen
worden goedgekeurd en aanvullende garanties kunnen
worden verlangd.

(3)

Duitsland had een programma ingediend tot uitroeiing
van BHV1-infecties in alle delen van zijn grondgebied,
dat voldoet aan de criteria van artikel 9, lid 1, van Richtlijn 64/432/EEG en dat voorziet in voorschriften voor
het binnenlands verkeer van runderen, die overeenkomen
met die welke eerder zijn toegepast in Oostenrijk, de
provincie Bolzano in Italië, en Zweden, waar de ziekte
met succes is uitgeroeid.

(4)

Het door Duitsland ingediende programma en, zoals
door de lidstaat gevraagd, aanvullende garanties ten aanzien van de handel in runderen teneinde het welslagen
van het programma te waarborgen zijn vastgesteld bij

(1) PB 121 van 29.7.1964, blz. 1977/64. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1226/2002 (PB L 5 van 9.1.2004, blz. 8).

(2) PB L 67 van 5.3.2004, blz. 24.
(3) PB L 16 van 25.1.1993, blz. 50. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij
Beschikking 2000/502/EG (PB L 200 van 8.8.2000, blz. 62).
(4) Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, 4e editie,
augustus 2000.
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De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité
voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
De door de lidstaten in de eerste kolom van de tabel in bijlage I
ingediende programma's voor de bestrijding en uitroeiing van
infecties met het boviene herpesvirus van het type 1 (BHV1),
hierna „infectieuze boviene rhinotracheïtis” of „IBR” genoemd, in
de in de tweede kolom van de tabel in bijlage I vermelde regio's
van deze lidstaten worden goedgekeurd.

Artikel 2
1.
Fok- en gebruiksrunderen die afkomstig zijn uit niet in
bijlage II genoemde lidstaten of regio's daarvan en die bestemd
zijn voor in bijlage I opgenomen lidstaten of regio's daarvan,
moeten ten minste voldoen aan de volgende aanvullende garanties:

a) zij moeten afkomstig zijn van een bedrijf waar volgens officiële berichtgeving in de laatste twaalf maanden geen klinische of pathologische verschijnselen van infectieuze boviene
rhinotracheïtis zijn geconstateerd;

b) zij moeten onmiddellijk voor verzending 30 dagen lang in
een door de bevoegde autoriteit erkende inrichting geïsoleerd
zijn geweest en alle runderen in dezelfde isolatie-inrichting
mogen al die tijd geen klinische symptomen van infectieuze
boviene rhinotracheïtis hebben vertoond;

c) zij en alle andere runderen in dezelfde isolatie-inrichting
moeten met negatief resultaat een serologische test hebben
ondergaan, uitgevoerd op bloedmonsters die minstens 21
dagen na aankomst in de isolatie-inrichting zijn genomen
en die op de volgende antistoffen zijn onderzocht:

i) in het geval van gevaccineerde runderen, antistoffen tegen
de gE-glycoproteïne van het BHV1, of

ii) in het geval van niet-gevaccineerde runderen, antistoffen
tegen het gehele BHV1.

2.
In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten
van de lidstaat van oorsprong toestaan dat runderen die voldoen
aan minstens één van de volgende alternatieve voorwaarden
worden verzonden naar bedrijven die gelegen zijn in gebieden
die zijn opgenomen in bijlage I:

a) de dieren zijn afkomstig uit een lidstaat die is opgenomen in
bijlage I en komen van BHV1-vrije bedrijven en voldoen
minstens aan de in bijlage III vastgestelde vereisten,
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b) de dieren zijn bestemd voor de vleesproductie en voldoen
aan de volgende voorwaarden:

i) de dieren

— komen van BHV1-vrije bedrijven zoals gedefinieerd in
bijlage III, of

— stammen af van gevaccineerde en geregeld gehervaccineerde moederdieren, of

— zijn overeenkomstig de instructies van de producent
geregeld gevaccineerd en gehervaccineerd met een
gE-deletievaccin, of

— hebben in de lidstaat van oorsprong met negatief
resultaat een serologische test op antistoffen ondergaan als bedoeld in lid 1, onder c), uitgevoerd op
een bloedmonster dat binnen 14 dagen van verzending is genomen, en

ii) zij worden vervoerd zonder in contact te komen met
dieren met een minder goede gezondheidsstatus naar
een bedrijf met een niet bekende BHV1-status in de lidstaat van bestemming die in bijlage I is opgenomen, waar
alle dieren overeenkomstig het goedgekeurde nationale
uitroeiingsprogramma in stallen worden vetgemest, en
van waar ze uitsluitend rechtstreeks naar het slachthuis
kunnen worden vervoerd;

c) de dieren zijn afkomstig van bedrijven waar alle runderen in
het bedrijf die ouder zijn dan 15 maanden zijn gevaccineerd
en geregeld worden gehervaccineerd en alle dieren in het
bedrijf die ouder zijn dan 9 maanden met negatief resultaat
een serologische test hebben ondergaan op antistoffen tegen
de gE-glycoproteïne van het BHV1 met tussenpozen van niet
meer dan twaalf maanden en de dieren zijn met negatief
resultaat getest op antistoffen als bedoeld in lid 1, onder
c), i), op bloedmonsters die tijdens de laatste 14 dagen
voor verzending zijn genomen;

d) de dieren zijn afkomstig van BHV1-vrije bedrijven zoals vastgesteld in bijlage III, die gelegen zijn in een lidstaat waar
voor infectieuze boviene rhinotracheïtis een meldingsplicht
geldt en waar binnen een gebied met een radius van vijf km
rond de bedrijven gedurende de voorbije 30 dagen geen
klinische of pathologische verschijnselen van BHV1-infectie
zijn geconstateerd en de dieren zijn met negatief resultaat
getest op antistoffen als bedoeld in lid 1, onder c), op een
bloedmonster dat tijdens de laatste 14 dagen voor verzending is genomen.
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3.
Slachtrunderen die afkomstig zijn uit niet in bijlage II genoemde lidstaten of regio's daarvan en die bestemd zijn voor in
bijlage I opgenomen lidstaten of regio's daarvan, moeten rechtstreeks naar het slachthuis van bestemming worden vervoerd of
naar een erkend verzamelcentrum vanwaar zij overeenkomstig
artikel 7, tweede streepje, van Richtlijn 64/432/EEG naar het
slachthuis worden vervoerd om te worden geslacht.
4.
Op het gezondheidscertificaat volgens model 1 in bijlage F
bij Richtlijn 64/432/EEG dat de in lid 1 bedoelde dieren vergezelt, moet in afdeling C, punt 4, de volgende informatie
worden opgenomen:
a) na het eerste streepje: „IBR”,
b) na het tweede streepje: „Artikel 2, lid […], punt […] van
Beschikking 2004/558/EG van de Commissie”.
Artikel 3
1.
Fok- en gebruiksrunderen die afkomstig zijn uit niet in
bijlage II genoemde lidstaten of regio's daarvan en die bestemd
zijn voor lidstaten of regio's daarvan die vrij zijn van infectieuze
boviene rhinotracheïtis en opgenomen zijn in bijlage II, moeten
ten minste voldoen aan de volgende aanvullende garanties:
a) zij moeten voldoen aan de aanvullende garanties als bedoeld
in artikel 2, lid 1, onder a) en b);
b) zij en alle andere runderen in dezelfde isolatie-inrichting als
bedoeld in artikel 2, lid 1, onder b), moeten met negatief
resultaat een serologische test hebben ondergaan, uitgevoerd
op bloedmonsters die minstens 21 dagen na aankomst in de
isolatie-inrichting zijn genomen en die op antistoffen tegen
het gehele BHV1 zijn onderzocht;
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3.
Op het gezondheidscertificaat volgens model 1 in bijlage F
bij Richtlijn 64/432/EEG dat de in lid 1 bedoelde dieren vergezelt, moet in afdeling C, punt 4, de volgende informatie
worden opgenomen:
a) na het eerste streepje: „IBR”,
b) na het tweede streepje: „Artikel 3 van Beschikking
2004/558/EG van de Commissie”.
Artikel 4
Fok- en gebruiksrunderen die afkomstig zijn uit een lidstaat of
regio daarvan die is opgenomen in bijlage II, en die bestemd
zijn voor een lidstaat of regio daarvan die is opgenomen in
bijlage I of II, moeten voldoen aan de voorwaarden van artikel
2, lid 1, onder a).
Artikel 5
De lidstaten dragen er zorg voor dat de in artikel 2, lid 1, onder
c), punt ii), en in artikel 3, lid 1, onder b), bedoelde serologische
test voor de opsporing van antistoffen tegen het gehele BHV1
gestandaardiseerd is aan de hand van de sterk positieve, zwak
positieve en negatieve internationale OIE-standaardsera voor
BHV1-tests.
Artikel 6
Beschikking 2004/215/EG wordt ingetrokken.
Artikel 7
Deze beschikking is van toepassing met ingang van 26 juli
2004.
Artikel 8

c) zij mogen niet tegen infectieuze boviene rhinotracheïtis ingeënt zijn geweest.

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

2.
Slachtrunderen die afkomstig zijn uit niet in bijlage II genoemde lidstaten of regio's daarvan en die bestemd zijn voor in
bijlage II opgenomen lidstaten of regio's daarvan, moeten rechtstreeks naar het slachthuis van bestemming worden vervoerd
om overeenkomstig artikel 7, eerste streepje, van Richtlijn
64/432/EEG te worden geslacht.

Gedaan te Brussel, 15 juli 2004.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BIJLAGE I

Lidstaat

Regio's van de lidstaat waarvoor overeenkomstig artikel 9 van Richtlijn 64/432/EEG
aanvullende garanties ten aanzien van infectieuze boviene rhinotracheïtis gelden

Duitsland

Alle regio's

BIJLAGE II

Lidstaat

Regio's van de lidstaat waarvoor overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn 64/432/EEG
aanvullende garanties ten aanzien van infectieuze boviene rhinotracheïtis gelden

Denemarken

Alle regio's

Italië

Provincie Bolzano

Oostenrijk

Alle regio's

Finland

Alle regio's

Zweden

Alle regio's
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BIJLAGE III
BHV1-vrij bedrijf
1. Een bedrijf dat runderen houdt, wordt beschouwd als vrij van BHV1-infectie als het aan de volgende voorwaarden
voldoet:

1.1. er is voor het bedrijf tijdens de laatste zes maanden geen verdenking van BHV1-infectie geconstateerd en alle
runderen op het bedrijf zijn vrij van klinische symptomen die wijzen op BHV1-infectie;

1.2. er zijn slechts runderen binnengebracht van bedrijven die gelegen zijn in lidstaten of regio's daarvan die zijn
opgenomen in bijlage II of van BHV1-vrije bedrijven, en geen van de runderen in het bedrijf is in contact
gekomen met andere runderen dan die welke komen van bedrijven die gelegen zijn in lidstaten of regio's daarvan
die zijn opgenomen in bijlage II of van BHV1-vrije bedrijven,

1.3. vrouwelijke runderen worden uitsluitend bevrucht met sperma van stieren dat is geproduceerd overeenkomstig
Richtlijn 88/407/EEG en die met negatief resultaat zijn getest op antistoffen als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder
c), i), of zijn gedekt door stieren van bedrijven die gelegen zijn in lidstaten of regio's daarvan die zijn opgenomen
in bijlage II of van BHV1-vrije bedrijven,

1.4. minstens één van de volgende bestrijdingsregelingen wordt op het bedrijf toegepast:

1.4.1. een in artikel 2, lid 1, onder c), bedoelde serologische test voor de opsporing van antistoffen is uitgevoerd
met telkens negatieve resultaten op minstens twee bloedmonsters, die zijn genomen met tussenpozen van
vijf tot zeven maanden van alle vrouwelijke en mannelijke runderen ouder dan negen maanden die voor de
fok worden gebruikt of zijn bestemd,

1.4.2. een serologische test voor de opsporing van antistoffen tegen BHV1 is uitgevoerd met een negatief
resultaat op minstens twee individuele melkmonsters, of een pool van melkmonsters van niet meer dan
vijf dieren, genomen met tussenpozen van vijf tot zeven maanden van alle melkvee, en een serologische
test als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder c), voor de opsporing van antistoffen is uitgevoerd met telkens
negatieve resultaten op minstens twee bloedmonsters, die zijn genomen met tussenpozen van vijf tot
zeven maanden van alle vrouwelijke runderen die geen melk produceren en alle mannelijke runderen
ouder dan negen maanden die voor de fok worden gebruikt of zijn bestemd,

1.4.3. in melkveebedrijven waar minstens 30 % van de runderen melkgevende melkkoeien zijn, is een serologische test voor de opsporing van antistoffen tegen BHV1 uitgevoerd met telkens negatieve resultaten op
minstens drie melkmonsters die, afhankelijk van de specificatie van de gebruikte test, zijn verzameld uit
een groep van niet meer dan 50 dieren en zijn genomen met tussenpozen van minstens drie maanden, en
is een serologische test voor de opsporing van antistoffen als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder c),
uitgevoerd met telkens negatieve resultaten op minstens één bloedmonster, dat is genomen bij alle vrouwelijke runderen die geen melk produceren en bij alle mannelijke runderen ouder dan negen maanden die
voor de fok worden gebruikt of zijn bestemd,

1.4.4. alle runderen in het bedrijf zijn afkomstig van bedrijven die zich bevinden in lidstaten of regio's daarvan
die zijn opgenomen in bijlage II of van BHV1-vrije bedrijven.

2. De BHV1-vrije status van een bedrijf dat runderen houdt, wordt gehandhaafd indien:

2.1. verder wordt beantwoord aan de voorwaarden in de punten 1.1 tot en met 1.3, en

2.2. minstens één van de volgende bestrijdingsregelingen wordt toegepast:

2.2.1. alle runderen op het bedrijf ouder dan 24 maanden reageerden negatief op een serologische test voor de
opsporing van antistoffen als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder c), uitgevoerd op een bloedmonster dat is
genomen met tussenpozen van niet meer dan twaalf maanden,
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2.2.2. de serologische test voor de opsporing van antistoffen tegen BHV1 is uitgevoerd met een negatief resultaat
op minstens één individueel melkmonster, of een pool van melkmonsters van niet meer dan vijf dieren,
genomen met tussenpozen van niet meer dan twaalf maanden van alle melkvee, en alle vrouwelijke
runderen die geen melk produceren en mannelijke runderen op het bedrijf ouder dan 24 maanden hebben
negatief gereageerd op een serologische test voor de opsporing van antistoffen als bedoeld in artikel 2, lid
1, onder c), uitgevoerd op een bloedmonster dat met tussenpozen van niet meer dan twaalf maanden is
genomen,
2.2.3. in melkveebedrijven waar minstens 30 % van de runderen melkgevende melkkoeien zijn, is een serologische test voor de opsporing van antistoffen tegen BHV1 uitgevoerd met negatieve resultaten op minstens
twee melkmonsters die, afhankelijk van de specificatie van de gebruikte test, zijn verzameld uit een groep
van niet meer dan 50 dieren en zijn genomen met tussenpozen van minstens drie maanden en niet meer
dan twaalf maanden, en is een serologische test voor de opsporing van antistoffen als bedoeld in artikel 2,
lid 1, onder c), uitgevoerd met telkens negatieve resultaten op minstens één bloedmonster, dat met
tussenpozen van niet meer dan twaalf maanden is genomen bij alle vrouwelijke runderen die geen
melk produceren en mannelijke runderen ouder dan 24 maanden.
3. De BHV1-vrije status van een bedrijf dat runderen houdt, wordt opgeschort wanneer tijdens de in de punten 2.2.1 tot
en met 2.2.3 bedoelde test een dier positief reageert op een test voor de opsporing van antistoffen als bedoeld in
artikel 2, lid 1, onder c).
4. De BHV1 vrije status die is opgeschort overeenkomstig punt 3 wordt slechts opnieuw toegekend na uitvoering van een
serologisch onderzoek met telkens een negatief resultaat op twee ogenblikken, met een tussenpoos van minstens twee
maanden en ten vroegste 30 dagen na de verwijdering van de seropositieve dieren, dat serologische tests omvat voor
de opsporing van antistoffen als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder c), van alle runderen op het bedrijf, uitgevoerd op
bloedmonsters, of in het geval van melkkoeien, tests voor de opsporing van antistoffen tegen BHV1 uitgevoerd op
individuele melkmonsters, of pools van melkmonsters van niet meer dan vijf dieren.
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