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I
(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

RÅDETS DIREKTIV 2001/88/EG
av den 23 oktober 2001
om ändring av direktiv 91/630/EEG om fastställande av lägsta djurskyddskrav vid svinhållning

av att röra sig och att böka, samt att svins välbefinnande
verkar äventyras om de har alltför begränsat utrymme.

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 37 i detta,

(5)

Suggor har gärna socialt samspel med andra svin när de
har rörelsefrihet och omväxlande miljö. Den nuvarande
metoden att permanent hålla suggor i mycket begränsade utrymmen bör följaktligen förbjudas. Producenterna
bör emellertid få tillräckligt med tid för att göra de nödvändiga strukturella ändringarna på sina produktionsanläggningar.

(6)

Det är nödvändigt att upprätthålla en jämvikt mellan de
olika aspekter som skall beaktas när det gäller välbefinnande och även hälsa, ekonomiska och sociala aspekter
samt miljöpåverkan.

(7)

Kommissionen bör lämna in en ny rapport där nya
forskningsrön och praktiska erfarenheter beaktas för att
ytterligare förbättra välbefinnandet hos svin, särskilt när
det gäller aspekter som inte omfattas av direktiv
91/630/EEG.

(8)

De åtgärder som krävs för att genomföra detta direktiv
bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av
den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas
vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (5).

med beaktande av kommissionens förslag (1),
med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),
med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs
yttrande (3),
efter att ha hört Regionkommittén, och
av följande skäl:
(1)

(2)

Enligt protokollet om djurskydd och djurens välfärd,
som fogats till fördraget, krävs det att gemenskapen och
medlemsstaterna vid utformning och genomförande av
gemenskapens jordbrukspolitik fullt ut skall ta hänsyn
till djurens välfärd, samtidigt som de skall respektera
medlemsstaternas lagar och andra författningar samt
sedvänjor, särskilt i fråga om religiösa riter, kulturella
traditioner och regionalt arv.
Enligt artikel 6 i rådets direktiv 91/630/EEG (4) skall
kommissionen lämna en rapport om intensiva svinuppfödningssystem som särskilt skall ta upp skyddet av de
suggor som hålls under en varierande grad av instängdhet och i grupp och lägga fram lämpliga förslag till ändring av bestämmelserna.

(3)

Eftersom svin är levande djur ingår de i varulistan i
bilaga I till fördraget.

(4)

I yttrandet från Vetenskapliga veterinärmedicinska kommittén av den 30 september 1997 dras slutsatsen att
svin bör hållas i en miljö som svarar mot deras behov

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

EGT C 154 E, 29.5.2001, s. 114.
Yttrande avgett den 14 juni 2001 (ännu ej offentliggjort i EGT).
EGT C 221, 7.8.2001, s. 74.
EGT L 340, 11.12.1991, s. 33.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Direktiv 91/630/EEG ändras härmed på följande sätt:
1) Artikel 3 skall ersättas med följande:
Artikel 3
Medlemsstaterna skall säkerställa följande:
(5) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
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1. Alla anläggningar skall uppfylla följande krav:
a) Den fria golvarean för varje avvand smågris, avelseller slaktsvin som hålls i grupp, med undantag för
gyltor efter betäckning och suggor, måste vara
minst:
Levande vikt
kg

m2

högst 10 kg

0,15

över 10 men högst 20 kg

0,20

>över 20 men högst 30 kg

0,30

>över 30 men högst 50 kg

0,40

>över 50 men högst 85 kg

0,55

>över 85 men högst 110 kg

0,65

över 110 kg

1,00

b) Den totala fria golvarean för varje gylta efter
betäckning och för varje sugga när gyltor och/eller
suggor hålls i grupp måste vara minst 1,64 m2
respektive 2,25 m2. När dessa djur hålls i grupp
med mindre än sex individer skall den fria
golvarean ökas med 10 %. När dessa djur hålls i
grupper om 40 eller fler individer kan den fria
golvarean minskas med 10 %.

2. Golvytorna skall uppfylla följande krav:
a) För gyltor efter betäckning och dräktiga suggor: En
del av den area som krävs i 1 b på minst 0,95 m2
per gylta och minst 1,3 m2 per sugga, måste vara
en sammanhängande fast golvarea varav högst
15 % får reserveras för dräneringsöppningar.
b) Om spaltgolv av betong används när svin hålls i
grupp
i)

får spaltvidden vara högst
 11 mm för smågrisar
 14 mm för avvanda smågrisar
 18 mm för avels- eller slaktsvin
 20 mm för gyltor efter betäckning och suggor
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ii) måste stavbredden vara minst
 50 mm för smågrisar och avvanda smågrisar
 80 mm för avels- eller slaktsvin, gyltor efter
betäckning och suggor.
3. Det skall vara förbjudet att uppföra eller bygga om
anläggningar i vilka suggor och gyltor hålls uppbundna. Från och med den 1 januari 2006 skall det vara
förbjudet att binda upp suggor och gyltor.
4. a) Suggor och gyltor skall hållas i grupp under tiden
från och med 4 veckor efter betäckning till en
vecka före den beräknade tidpunkten för grisningen. Den box där gruppen med suggor eller gyltor
hålls måste ha sidor som är längre än 2,8 m. Om
färre än 6 individer hålls i en grupp måste den box
där gruppen hålls ha sidor som är längre än 2,4 m.
b) Trots vad som föreskrivs i bestämmelserna i punkt
a får suggor och gyltor som hålls i anläggningar
med mindre än 10 suggor hållas i individuella
boxar under den period som avses i punkt a, under
förutsättning att de lätt kan vända sig i boxen.
5. Utan att det påverkar kraven i bilagan skall suggor och
gyltor ha konstant tillgång till bökbart material som
åtminstone uppfyller de relevanta kraven i den ovannämnda bilagan.
6. Suggor och gyltor som hålls i grupp måste utfodras
med hjälp av ett system som garanterar att varje djur
kan få tillräckligt med mat även när det finns konkurrenter om maten.
7. För att de skall kunna äta sig mätta och med hänsyn
till behovet att tugga måste alla dräktiga sinsuggor och
-gyltor ges tillräckligt med foder som ger bukfylla eller
med högt fiberinnehåll samt foder med högt energiinnehåll.
8. Svin som måste hållas i grupp, och som är särskilt
aggressiva, som har angripits av andra svin eller som är
sjuka eller skadade får tillfälligt hållas i individuella
boxar. I sådant fall skall den individuella box som
används ge utrymme för djuret att lätt kunna vända sig
om detta inte strider mot särskilda råd från veterinär.
9. Från och med den 1 januari 2003 skall bestämmelserna
i punkterna 1 b, 2, 4, 5 och sista meningen i punkt 8
tillämpas på alla anläggningar som uppförs, byggs om
eller används för första gången efter det datumet. Från
och med den 1 januari 2013 skall dessa bestämmelser
tillämpas på alla anläggningar.
Bestämmelserna i punkt 4 a skall inte tillämpas på
anläggningar med färre än 10 suggor.
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2) Följande artikel skall införas:

Artikel 5a

Medlemsstaterna skall säkerställa
1. att varje person som anställer eller anlitar personer för
att sköta svin ser till att den person som sköter djuren
har fått råd och anvisningar om de relevanta bestämmelserna i artikel 3 och i bilagan,
2. att lämpliga utbildningar finns tillgängliga. Sådana
utbildningar måste särskilt inriktas på välbefinnandeaspekter.

3) Artikel 6 skall ersättas med följande:

L 316/3

d) Utvecklingen av system för att hålla dräktiga suggor i
grupp med hänsyn både till patologiska, zootekniska,
fysiologiska och etologiska aspekter hos de olika systemen och till dessas inverkan på hälsa och miljö samt
till klimatförhållandena.
e) En bedömning av kraven på utrymme, inklusive area
för betäckning, för vuxna avelsgaltar i individuella boxar.
f)

Utvecklingen av system för lösgående suggor i betäckningsavdelningen och för digivande suggor som svarar
mot suggornas behov utan att smågrisarnas överlevnad
äventyras.

g) Attityder och förhållningssätt som kan förutses hos
konsumenterna när det gäller griskött i det fall att djurens välbefinnande förbättras i olika grad.
h) De socioekonomiska effekterna av de olika svinhållningssystemen och deras inverkan på gemenskapens
ekonomiska partner.

Artikel 6

1.
Helst före den 1 januari 2005 och i varje fall den 1
juli 2005 skall kommissionen förelägga rådet en rapport
som bygger på ett yttrande från Vetenskapliga kommittén
för djurs hälsa och välbefinnande. När rapporten utarbetas
skall hänsyn tas till socioekonomiska och sanitära konsekvenser, inverkan på miljön och olika klimatförhållanden.
Hänsyn skall även tas till utvecklingen av metoder och system för svinproduktion och köttförädling som kan minska
behovet av kastrering genom kirurgiskt ingrepp. Vid behov
skall rapporten åtföljas av lämpliga lagstiftningsförslag om
effekterna av olika utrymmeskrav och typer av golv för
avvanda smågrisars och avels- eller slaktsvins välbefinnande. Rådet skall fatta beslut om dessa förslag med kvalificerad majoritet.

Denna rapport kan vid behov åtföljas av lämpliga lagstiftningsförslag.
4) Artikel 10 skall ersättas med följande:
Artikel 10
1.
Kommissionen skall biträdas av Ständiga veterinärkommittén (nedan kallad kommittén), som inrättats genom
beslut 68/361/EEG (*).
2.
När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5
och 7 i rådets beslut 1999/468/EG (**) tillämpas.

2.
Senast den 1 januari 2008 skall kommissionen till
rådet lämna en rapport som bygger på ett yttrande från
Vetenskapliga kommittén för djurs hälsa och välbefinnande.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall
vara tre månader.

Rapporten skall särskilt omfatta följande:

3.

a) Beläggningsgradens inverkan, inklusive gruppstorlek
och grupperingsmetoder, på svinens välbefinnande och
hälsa i olika uppfödningssystem.
b) Betydelsen av stallens utformning och olika typer av
golv för svinens välbefinnande och hälsa, med hänsyn
till olika klimatförhållanden.
c) Riskfaktorer i samband med svansbitning och rekommendationer för att minska behovet av svanskupering.

Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

(*) EGT L 255, 18.10.1968, s. 23.
(**) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

Artikel 2
1.
Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som behövs för att följa detta direktiv senast den 1
januari 2003. De skall genast underrätta kommissionen om
detta.
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2.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de
innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en
sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om
hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

1.12.2001

Artikel 4
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Luxemburg den 23 oktober 2001.

Artikel 3
Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i
Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

På rådets vägnar
A. NEYTS-UYTTEBROECK

Ordförande
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RÅDETS DIREKTIV 2001/89/EG
av den 23 oktober 2001
om gemenskapsåtgärder för bekämpning av klassisk svinpest
(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

(6)

Vid ett utbrott av sjukdomen är det också nödvändigt
att förhindra att den sprids genom att noggrant kontrollera djurens förflyttning och användningen av produkter
som kan vara smittade, rengöra och desinfektera smittade utrymmen, upprätta övervaknings- och skyddszoner kring utbrottet samt, om det är nödvändigt, vaccinera djuren.

(7)

Vid smitta kan vaccinerade svin bli till synes friska smittbärare och sprida sjukdomen ytterligare. Användningen
av vacciner bör därför endast tillåtas i nödsituationer.

(8)

I enlighet med utlåtandet från Vetenskapliga kommittén
kan markörvacciner, som kan framkalla en skyddande
immunitet som genom lämpliga laboratorietester kan
särskiljas från den immunitet som förvärvas vid naturlig
smitta med virus av vild typ, bli ett användbart kompletterande instrument för att bekämpa klassisk svinpest i
områden med hög täthet av svinbesättningar, så att
masslakt av djur undviks. Det bör därför införas ett
gemenskapsförfarande för godkännande av sådana särskiljande tester, när de återstående begränsningarna i
samband med dessa tester har övervunnits, och för godkännande av att medlemsstaterna börjar använda markörvacciner när så är lämpligt i nödsituationer.

(9)

Särskilda utrotningsåtgärder bör vidtas i fall då sjukdomen bryter ut hos viltlevande svin.

(10)

Bestämmelser bör fastställas som säkerställer att harmoniserade förfaranden och metoder används för diagnos
av klassisk svinpest, vilka omfattar upprättandet av ett
referenslaboratorium för hela gemenskapen samt referenslaboratorier i medlemsstaterna.

(11)

Bestämmelser bör fastställas som säkerställer att det
finns nödvändig beredskap för att handla effektivt i nödsituationer orsakade av ett eller flera utbrott av klassisk
svinpest, särskilt genom upprättandet av bekämpningsplaner och inrättandet av centrum för sjukdomsbekämpning samt expertgrupper.

(12)

Vissa av de åtgärder som hittills har vidtagits i gemenskapen i enlighet med direktiv 80/217/EEG vid ett
utbrott av klassisk svinpest bör ändras för att hänsyn

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 37 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag (1),
med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),
med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3),
med beaktande av Regionkommitténs yttrande (4), och
av följande skäl:
(1)

Rådets direktiv 80/217/EEG av den 22 januari 1980 om
införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av
klassisk svinpest (5) har ändrats väsentligt åtskilliga
gånger. I samband med ytterligare ändringar i direktivet
bör detta nu, av tydlighets- och rationalitetsskäl, arbetas
om till en enda text.

(2)

Eftersom levande djur finns förtecknade i bilaga I till fördraget är det en av gemenskapens uppgifter på veterinärområdet att förbättra hälsotillståndet hos svinbesättningarna och på så sätt underlätta handeln med svin
och produkter av svin för att garantera sektorns utveckling.

(3)

Om det sker ett utbrott av klassisk svinpest måste
bekämpningsåtgärder vidtas på gemenskapsnivå för att
utrota sjukdomen så att svinsektorns fortsatta utveckling
garanteras och för att bidra till att skydda djurhälsan i
gemenskapen.

(4)

Ett utbrott av klassisk svinpest kan anta epizootiska proportioner och orsaka dödlighet och störningar i sådan
omfattning att det hotar svinuppfödningens lönsamhet
som helhet.

(5)

Bestämmelser bör antas så snart fall av klassisk svinpest
kan misstänkas, så att omedelbara och verksamma åtgärder kan vidtas så snart fall av sjukdomen bekräftas,
inklusive utslaktning på den smittade anläggningen.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EGT C 29 E, 30.1.2001, s. 199.
Yttrande avgett den 14 juni 2001 (ännu ej offentliggjort i EGT).
EGT C 123, 25.4.2001, s. 69.
EGT C 148, 18.5.2001, s. 21.
EGT L 47, 21.2.1980, s. 11. Direktivet senast ändrat genom 1994
års anslutningsakt.
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Artikel 2

skall tas till nya vetenskapliga rön, utvecklingen av nya
diagnosmetoder och vacciner samt de erfarenheter som
gjorts i samband med de utbrott av klassisk svinpest
som nyligen inträffade i gemenskapen.

(13)

(14)

Erfarenheten visar att utfodring av svin med matavfall
kan medföra risk för spridning av klassisk svinpest särskilt om åtgärderna för kontroll av behandlingen av
detta inte varit tillräckligt effektiva. I avvaktan på
gemenskapsåtgärder vad gäller behandlingen av matavfall bör användning av matavfall vid utfodring av svin
förbjudas med omedelbar verkan. Dessutom bör skyldigheten att förstöra matavfall från transportmedel i internationell trafik bibehållas på grund av detta avfalls särskilda farlighet.

För att säkerställa kontinuiteten i samordningen av det
diagnosarbete som utförs i de behöriga nationella laboratoriernas regi, bör virologiska institutionens laboratorium vid Veterinärhögskolan (Institut für Virologie, Tierärztlichen Hochschule) i Hannover som utsetts genom
rådets beslut 81/859/EEG (1) fortsatt godkännas som
gemenskapens referenslaboratorium och beslutet bör
med hänsyn till rättssäkerheten upphävas.

(15)

Det bör ges möjlighet att genom snabba förfaranden
anpassa detta direktiv och dess bilagor med hänsyn till
de senaste vetenskapliga och tekniska rönen.

(16)

De åtgärder som krävs för att genomföra detta direktiv
bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av
den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas
vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (2).

(17)

1.12.2001

Definitioner
I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:
a) svin: varje djur av familjen Suidae, även viltlevande svin.
b) viltlevande svin: andra svin än sådana som hålls eller föds
upp på en anläggning.
c) anläggning: varje jordbruksföretag eller annan anläggning
beläget på en medlemsstats territorium där svin föds upp
eller hålls på permanent eller tillfällig basis. Denna definition omfattar inte slakterier, transportmedel och inhägnade
områden där viltlevande svin hålls och får jagas. Dessa
inhägnade områden måste vara av en sådan storlek och
struktur att de åtgärder som avses i artikel 5.1 inte är tilllämpliga.
d) diagnostikhandbok: den diagnostikhandbok för klassisk svinpest som avses i artikel 17.3 i detta direktiv.
e) svin som misstänks vara smittat av klassisk svinpest-virus: varje
svin eller slaktkropp av svin som uppvisar kliniska symtom
eller postmortala organskador eller reaktioner på laboratorieprov som utförts enligt diagnostikhandboken och som
tyder på möjlig förekomst av klassisk svinpest.
f)

fall av klassisk svinpest eller svin som har smittats med klassisk
svinpest: varje svin eller slaktkropp av svin
 hos vilket kliniska symtom på eller postmortala organskador till följd av klassisk svinpest har bekräftats officiellt, eller

Detta direktiv bör inte inverka på medlemsländernas
skyldigheter när det gäller tidsfristerna för att överföra
de direktiv som anges i del B i bilaga VII.

 hos vilket sjukdomens förekomst har konstaterats officiellt efter en laboratorieundersökning som har utförts i
enlighet med diagnostikhandboken.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

g) utbrott av klassisk svinpest: en anläggning där ett eller flera
fall av klassisk svinpest har upptäckts.

Artikel 1

h) primärt utbrott: ett utbrott i den mening som avses i artikel
2 d i rådets direktiv 82/894/EEG av den 21 december
1982 om anmälan av djursjukdomar inom gemenskapen (3).

Syfte

i)
Genom detta direktiv införs minimiåtgärder för bekämpning av
klassisk svinpest inom gemenskapen.

smittat område: ett område i en medlemsstat där åtgärder
för sjukdomsutrotning har vidtagits i enlighet med artikel
15 eller 16 efter det att ett eller flera fall av klassisk svinpest hos viltlevande svin har konstaterats.

(1) EGT L 319, 7.11.1981, s. 20. Beslutet ändrat genom beslut
87/65/EEG (EGT L 34, 5.2.1987, s. 54).
(2) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(3) EGT L 378, 31.12.1982, s. 58. Direktivet senast ändrat genom
kommissionens beslut 2000/556/EG (EGT L 235, 19.9.2000,
s. 27).
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primärt fall av klassisk svinpest hos viltlevande svin: varje fall
av klassisk svinpest som upptäcks hos viltlevande svin i ett
område där inga åtgärder har vidtagits i enlighet med artikel 15 eller 16.

k) metapopulation av viltlevande svin: varje grupp eller delpopulation av viltlevande svin med begränsad kontakt med
andra grupper eller delpopulationer.
l)

mottaglig population av viltlevande svin: den del av en population av viltlevande svin som inte har utvecklat immunitet
mot klassisk svinpest-virus.

m) ägare: fysisk eller juridisk person som äger svin eller har
ansvar för deras skötsel, oavsett om detta sker mot ersättning eller inte.
n) behörig myndighet: den behöriga myndigheten i den mening
som avses i artikel 2.6 i rådets direktiv 90/425/EEG av den
26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i
handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (1).
o) officiell veterinär: den veterinär som den behöriga myndigheten i medlemsstaten har utsett.
p) bearbetning: en av de behandlingar av högriskmaterial som
föreskrivs i artikel 3 i rådets direktiv 90/667/EEG (2) och
som utförs på ett sådant sätt att risken för spridning av
klassisk svinpest-virus undviks.
q) matavfall: avfall från mat avsedd som föda för människor
vilket härrör från restauranger, storkök eller andra kök,
inklusive centralkök, samt jordbrukarens eller svinuppfödarens eget hushåll.
r) markörvaccin: ett vaccin som kan framkalla en skyddande
immunitet som genom laboratorietester utförda enligt diagnostikhandboken kan särskiljas från den immunitet som
förvärvas vid naturlig smitta med virus av vild typ.
s) avlivning: avlivning av svin i den mening som avses i artikel
2.6 i rådets direktiv 93/119/EEG av den 22 december
1993 om skydd av djur vid tidpunkten för slakt eller avlivning (3).
t)

slakt: slakt av svin i den mening som avses i artikel 2.7 i
direktiv 93/119/EEG.

(1) EGT L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktivet senast ändrat genom
direktiv 92/118/EEG (EGT L 62, 15.3.1993, s. 49).
(2) Rådets direktiv 90/667/EEG av den 27 november 1990 om fastställande av veterinära bestämmelser om bortskaffande och bearbetning av animaliskt avfall och dess utsläppande på marknaden
samt om förhindrande av sjukdomsalstrande organismer i foder av
animaliskt ursprung (EGT L 363, 27.12.1990, s. 51). Direktivet
senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.
(3) EGT L 340, 31.12.1993, s. 21
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u) område med hög täthet av svinbesättningar: ett geografiskt
område inom en radie av 10 km från en anläggning med
svin som med säkerhet har smittats eller misstänks ha smittats med klassisk svinpest och där antalet svin uppgår till
fler än 800 djur per kvadratkilometer; anläggningen i fråga
skall ligga i en sådan region, som definieras i artikel 2.2 p i
rådets direktiv 64/432/EEG (4), där antalet svin som hålls
på anläggningen uppgår till fler än 300 svin per kvadratkilometer, eller högst 20 km från en sådan region.
v) kontaktanläggning: en anläggning som kan ha drabbats av
klassisk svinpest till följd av det geografiska läget, förflyttning av personer, svin eller fordon eller på något annat
sätt.

Artikel 3
Anmälan om klassisk svinpest
1.
Medlemsstaterna skall föreskriva obligatorisk skyldighet
att omedelbart anmäla förekomst av och misstänkt förekomst
av klassisk svinpest till den behöriga myndigheten.
2.
Utan att det påverkar tillämpningen av gällande gemenskapslagstiftning om anmälan av utbrott av djursjukdomar,
skall de medlemsstater på vars territorium förekomsten av klassisk svinpest har konstaterats göra följande:
a) I enlighet med bilaga I anmäla sjukdomen till kommissionen och övriga medlemsstater samt underrätta dessa om
följande:
 De utbrott av klassisk svinpest som har konstaterats på
anläggningarna.
 De fall av klassisk svinpest som har konstaterats på
slakterier eller i transportmedel.
 De primära fall av klassisk svinpest som har konstaterats hos viltlevande svin.
 Resultaten av den epidemiologiska undersökning som
har utförts i enlighet med artikel 8.
b) Underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om
ytterligare fall som konstaterats hos viltlevande svin i ett
område som har smittats med klassisk svinpest, i enlighet
med artikel 16.3 a och 16.4.
3.
Bestämmelserna i bilaga I får kompletteras eller ändras i
enlighet med förfarandet i artikel 26.2.
(4) Rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom
gemenskapen (EGT 121, 29.7.1964, s. 1977). Direktivet senast
ändrat genom kommissionens beslut 2001/298/EG (EGT
L 102, 12.4.2001, s. 63).
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Artikel 4
Åtgärder vid misstanke om klassisk svinpest hos svin på
en anläggning

1.
Om en anläggning har ett eller flera svin som misstänks
vara smittade med klassisk svinpest-virus, skall medlemsstaterna se till att den behöriga myndigheten omedelbart påbörjar
officiella undersökningar, i enlighet med förfarandena i
diagnostikhandboken, så att förekomsten av sjukdomen kan
bekräftas eller uteslutas.

När en officiell veterinär besöker anläggningen skall det också
företas en kontroll av registret och de identifikationsmärken
för svin som avses i artiklarna 4 och 5 i rådets direktiv
92/102/EEG av den 27 november 1992 om identifikation och
registrering av djur (1).

2.
Om den behöriga myndigheten anser att den misstänkta
förekomsten av klassisk svinpest på en anläggning inte kan uteslutas, skall anläggningen sättas under officiell övervakning och
föreskriva att följande regler följs:

a) Alla svin i de olika kategorierna på anläggningen skall räknas och en förteckning sammanställas över antalet svin i
varje kategori som redan insjuknat, dött eller som sannolikt
kommer att smittas. Förteckningen skall uppdateras efterhand för att beakta alla svin som föds eller dör så länge
misstanken kvarstår. Uppgifterna i förteckningen skall visas
upp på begäran och får kontrolleras vid varje besök.

f)
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All persontrafik till eller från anläggningen skall skriftligen
godkännas av den behöriga myndigheten.

g) All fordonstrafik till eller från anläggningen skall skriftligen
godkännas av den behöriga myndigheten.
h) Lämpliga desinficeringsmedel skall användas vid in- och
utgångar till de byggnader där svinen är inhysta och till
själva anläggningen, alla personer som kommer till eller
lämnar anläggningen för svinhållning skall följa de hygienföreskrifter som behövs för att minska risken för spridning
av klassisk svinpest-virus. Dessutom skall alla transportmedel desinfekteras innan de lämnar anläggningen.
i)

En epidemiologisk undersökning skall utföras i enlighet
med artikel 8.

3.
Om den epidemiologiska situationen så kräver och särskilt om anläggningen med misstänkt smittade svin ligger i ett
område med hög täthet av svinbesättningar får den behöriga
myndigheten
a) tillämpa åtgärderna i artikel 5.1 på den anläggning som
avses i punkt 2 i denna artikel; den behöriga myndigheten
får dock, om den bedömer att omständigheterna tillåter
det, begränsa tillämpningen av dessa åtgärder till de svin
som misstänks vara smittade med klassisk svinpest-virus
samt den del av anläggningen där de hålls, förutsatt att
dessa svin har inhysts, hållits och utfodrats helt separat från
anläggningens övriga svin. Under alla omständigheter skall
ett tillräckligt antal prover tas från svinen när de avlivas så
att förekomsten av klassisk svinpest-virus kan bekräftas
eller uteslutas, i enlighet med diagnostikhandboken,

b) Alla svin i anläggningen skall hållas kvar i de utrymmen
där de normalt hålls eller stängas in på något ställe där de
kan isoleras.

b) upprätta en tillfällig kontrollzon runt den anläggning som
avses i punkt 2; en del av eller alla de åtgärder som avses i
punkterna 1 och 2 skall tillämpas på anläggningarna för
svinhållning inom denna zon.

c) Inga svin får föras till eller från anläggningen. Den behöriga myndigheten får vid behov utsträcka förbudet att
lämna anläggningen till att även omfatta andra djurarter
samt kräva att lämpliga åtgärder för att oskadliggöra gnagare och insekter tillämpas.

4.
De åtgärder som avses i punkt 2 får inte upphävas förrän
misstanken om klassisk svinpest har uteslutits officiellt.

Artikel 5
d) Inga slaktkroppar av svin får lämna anläggningen utan
godkännande av den behöriga myndigheten.

Åtgärder vid bekräftelse av klassisk svinpest hos svin på
en anläggning

e) Varken kött, grisprodukter, sperma, ägg eller embryon från
svin, djurfoder, redskap, material eller avfall som kan befaras överföra klassisk svinpest får lämna anläggningen utan
godkännande av den behöriga myndigheten; kött, grisprodukter, sperma, ägg eller embryon får inte flyttas från
anläggningen för handel inom gemenskapen.

1.
Så snart klassisk svinpest är officiellt bekräftad på en
anläggning, skall medlemsstaterna se till att den behöriga myndigheten utöver de åtgärder som avses i artikel 4.2 meddelar
föreskrifter om följande:

(1) EGT L 355, 5.12.1992, s. 32. Direktivet ändrat genom 1994 års
anslutningsakt.

a) Alla svin på anläggningen skall avlivas utan dröjsmål under
officiell kontroll och på ett sådant sätt att det inte finns
någon risk för att klassisk svinpest-viruset skall spridas
under transporten eller avlivningen.
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b) Ett tillräckligt antal prover skall tas, i enlighet med diagnostikhandboken, från svinen när de avlivas så att det kan fastställas hur klassisk svinpest-viruset införts på anläggningen
och hur länge det kan ha funnits där innan sjukdomen
anmäldes.

c) Slaktkroppar av svin som har dött eller avlivats skall bearbetas under officiell kontroll.

d) Kött från svin som har slaktats under perioden mellan den
tidpunkt då smittan antas ha kommit till anläggningen och
den tidpunkt då de officiella åtgärderna började tillämpas
skall i möjligaste mån spåras och bearbetas under officiell
kontroll.

e) Sperma, ägg och embryon från svin som samlats in på
anläggningen mellan den tidpunkt då sjukdomen antas ha
kommit till anläggningen och den tidpunkt då de officiella
åtgärderna började tillämpas skall spåras och förstöras
under officiell övervakning på ett sådant sätt att det inte
finns någon risk för att klassisk svinpest-viruset sprids.

f)

Alla ämnen och avfall som kan befaras vara smittade, t.ex.
foder, skall behandlas på ett sådant sätt att ett klassisk svinpest-virus med säkerhet förintas; allt engångsmaterial som
kan vara smittat, särskilt sådant som använts i samband
med slakt, skall förstöras; dessa bestämmelser skall tillämpas enligt den officielle veterinärens anvisningar.

g) Byggnaderna där svinen hållits, fordonen som använts för
att transportera svinen eller slaktkroppar av svinen samt all
utrustning, strö, gödsel eller slam som kan befaras vara
smittat skall, sedan svinen avlägsnats, rengöras och desinfekteras eller behandlas i enlighet med artikel 12.
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Kommissionen skall i samtliga fall omedelbart undersöka situationen tillsammans med den berörda medlemsstaten och så
snart som möjligt i Ständiga veterinärkommittén. Vid behov
skall åtgärder för att förhindra att smittan sprids vidtas i enlighet med förfarandet i artikel 27.2, som får innefatta nödvaccination enligt förfarandet i artikel 19.

Artikel 6
Åtgärder vid bekräftelse av klassisk svinpest på
anläggningar som består av olika produktionsenheter
1.
Om klassisk svinpest bekräftas i anläggningar som består
av två eller flera separata produktionsenheter och för att pågående gödning av slaktsvin skall kunna avslutas, får den behöriga myndigheten för friska svinproduktionsenheter inom en
smittad anläggning besluta om att bevilja undantag från artikel
5.1 a under förutsättning att den officielle veterinären har
bekräftat att strukturen och storleken på samt avståndet mellan
dessa produktionsenheter och den verksamhet som bedrivs där
är sådan att produktionsenheterna har helt åtskilda anordningar för inhysning, hållande och utfodring, så att viruset inte
kan spridas från en produktionsenhet till en annan.
2.
Om undantaget i punkt 1 utnyttjas, skall medlemsstaterna
utarbeta närmare bestämmelser för hur detta skall tillämpas
med hänsyn till de garantier som kan ges för djurens hälsa.
3.
De medlemsstater som utnyttjar detta undantag skall
omedelbart underrätta kommissionen om detta. Kommissionen
skall i samtliga fall omedelbart undersöka situationen tillsammans med den berörda medlemsstaten och så snart som möjligt i Ständiga veterinärkommittén. Vid behov skall åtgärder för
att förhindra att sjukdomen sprids antas i enlighet med förfarandet i artikel 27.2.

Artikel 7
h) Vid ett primärt utbrott av sjukdomen skall isolatet av klassisk svinpest-viruset genomgå det laboratorieförfarande
som fastställs i diagnostikhandboken så att den genetiska
typen kan fastställas.

i)

En epidemiologisk undersökning skall utföras i enlighet
med artikel 8.

2.
Om ett utbrott har konstaterats i ett laboratorium, en
djurpark, en safaripark eller ett inhägnat område där svin hålls
i vetenskapligt syfte eller i syfte att bevara arten eller en ovanlig ras, får medlemsstaten i fråga besluta om undantag från
punkterna 1 a och 1 e, under förutsättning att gemenskapens
grundläggande intressen inte hotas.

Detta beslut skall omedelbart meddelas kommissionen.

Åtgärder på kontaktanläggningar
1.
En anläggning skall erkännas som en kontaktanläggning
om den officielle veterinären upptäcker, eller på grundval av
den epidemiologiska undersökning som utförts i enlighet med
artikel 8 anser, att klassisk svinpest kan ha införts, antingen
från andra anläggningar till den anläggning som avses i artiklarna 4 eller 5, eller från den anläggning som avses i artiklarna
4 eller 5 till andra anläggningar.
Bestämmelserna i artikel 4 skall tillämpas på sådana anläggningar till dess misstanken om klassisk svinpest har undanröjts
officiellt.
2.
Den behöriga myndigheten skall tillämpa de åtgärder
som anges i artikel 5.1 på de kontaktanläggningar som avses i
punkt 1 i denna artikel, om det behövs med hänsyn till den
epidemiologiska situationen.

L 316/10

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

Ett tillräckligt antal prover skall tas i enlighet med diagnostikhandboken från svinen när de avlivas så att förekomsten av
klassisk svinpest-virus på dessa anläggningar kan bekräftas eller
uteslutas.
3.
De viktigaste kriterierna och riskfaktorerna som skall
beaktas för tillämpning av åtgärderna i artikel 5.1 a på kontaktanläggningar anges i bilaga V. Dessa kriterier och riskfaktorer får senare ändras eller kompletteras med hänsyn till vetenskapliga rön och erfarenheter enligt förfarandet i artikel 26.2.

Artikel 8
Epidemiologisk undersökning
Medlemsstaterna skall se till att den epidemiologiska undersökningen när det gäller misstänkta fall eller utbrott av klassisk
svinpest utförs på grundval av enkäter som utarbetas inom
ramen för de beredskapsplaner som avses i artikel 22.
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a) resultaten av den epidemiologiska undersökning som har
utförts i enlighet med artikel 8,
b) de geografiska förhållandena, särskilt naturliga eller artificiella avgränsningar,
c) anläggningarnas läge och närhet till varandra,
d) mönster för förflyttning och handel när det gäller svin och
tillgången till slakterier,
e) tillgänglig utrustning och personal för kontroll av svinens
förflyttning inom zonerna, särskilt om de svin som skall
avlivas måste flyttas från sin ursprungsanläggning.
3.
Om en zon innefattar delar av flera medlemsstaters territorium skall de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna tillsammans fastställa en sådan zon.

En sådan undersökning skall minst behandla följande:
a) Den tid under vilken klassisk svinpest-virus kan ha funnits
på anläggningen innan sjukdomen anmäldes eller misstanke uppstod.
b) Den möjliga källan till klassisk svinpest på anläggningen
och identifiering av andra anläggningar där svin kan ha
infekterats eller smittats från samma källa.
c) De sätt på vilka personer, fordon, svin, slaktkroppar, sperma, kött eller materiel kan ha fört viruset till eller från
anläggningarna i fråga.
Om resultaten av denna undersökning visar att klassisk svinpest kan ha spridits från eller till anläggningar belägna i andra
medlemsstater skall kommissionen och medlemsstaterna i fråga
omedelbart underrättas.

Artikel 9
Upprättande av skydds- och övervakningszoner
1.
Så snart diagnosen klassisk svinpest hos svinen i en
anläggning har bekräftats officiellt, skall den behöriga myndigheten fastställa en skyddszon med minst tre kilometers radie
kring den plats där sjukdomen har brutit ut, och detta område
skall i sin tur ingå i en övervakningszon med minst tio kilometers radie.
De åtgärder som avses i artiklarna 10 och 11 skall tillämpas i
berörda zoner.
2.
När zonerna upprättas skall den behöriga myndigheten ta
hänsyn till

4.
Den behöriga myndigheten skall vidta alla åtgärder som
behövs, däribland också användning av tydliga skyltar och varningsmeddelanden och utnyttjande av media såsom press och
television, för att säkerställa att alla personer i skydds- och
övervakningszonerna är fullt medvetna om de restriktioner
som gäller i enlighet med artiklarna 10 och 11, samt med alla
medel som de anser lämpliga säkerställa att dessa åtgärder vidtas.

Artikel 10
Åtgärder i skyddszonen
1.
Medlemsstaterna skall se till att följande åtgärder vidtas i
skyddszonen:
a) En inventering av alla anläggningar skall göras så snart
som möjligt; senast sju dagar efter det att skyddszonen fastställts skall dessa anläggningar besökas av en officiell veterinär som skall utföra en klinisk undersökning av svinen
samt kontrollera det register och de identifikationsmärken
för svinen som avses i artiklarna 4 och 5 i direktiv
92/102/EEG.
b) Förflyttning och transport av svin på allmänna och
enskilda vägar, vid behov med undantag för anläggningarnas bruksvägar, skall vara förbjuden, om inte den behöriga myndigheten har lämnat sitt tillstånd till de förflyttningar som avses i punkt f. Tillämpning av detta förbud
kan underlåtas vad gäller transittransporter av svin på
landsväg eller järnväg utan lossning eller uppehåll. Dessutom kan enligt förfarandet i artikel 27.2 undantag beviljas
för slaktsvin som kommer från platser utanför skyddszonen
och som förs till ett slakteri inom skyddszonen för omedelbar slakt.
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c) Lastbilar och andra fordon och utrustning som används för
transport av svin eller annan boskap eller av material som
kan vara smittat (t.ex. slaktkroppar, foder, gödsel, slam etc.)
skall rengöras, desinfekteras och behandlas så snart som
möjligt efter nedsmittningen, i enlighet med bestämmelserna och förfarandena i artikel 12. Ingen lastbil eller annat
fordon som har använts för transport av svin får lämna
zonen utan att ha rengjorts och desinfekterats samt därefter
ha inspekterats och godkänts av den behöriga myndigheten.

b) en bearbetningsanläggning eller en lämplig plats där svinen
omedelbart avlivas och deras slaktkroppar bearbetas under
officiell kontroll, eller

d) Inga andra husdjur får föras till eller från någon anläggning
utan att den behöriga myndigheten har lämnat sitt tillstånd.

3.
Om hänvisning görs till denna punkt får den behöriga
myndigheten tillåta att svin flyttas från anläggningen i fråga på
följande villkor:

e) Uppgift om alla döda eller sjuka svin i en anläggning skall
omedelbart lämnas till den behöriga myndigheten som
skall låta utföra lämpliga undersökningar i enlighet med
förfarandena i diagnostikhandboken.
f)

Svinen får inte flyttas från den anläggning där de hålls
under minst 30 dagar efter det att en preliminär rengöring
och desinfektion av de smittade anläggningarna slutförts.
Under förutsättning att villkoren i punkt 3 är uppfyllda får
den behöriga myndigheten efter 30 dagar tillåta att svin
flyttas från anläggningen i fråga för att transporteras direkt
till
 ett slakteri som utsetts av den behöriga myndigheten,
helst inom skydds- eller övervakningszonen, för att
omedelbart slaktas,
 en bearbetningsanläggning eller en lämplig plats där
svinen omedelbart avlivas och deras slaktkroppar bearbetas under officiell kontroll, eller
 i undantagsfall, till andra lokaliteter inom skyddszonen.
De medlemsstater som utnyttjar denna bestämmelse
skall omedelbart via Ständiga veterinärkommittén informera kommissionen om detta.

g) Sperma, ägg och embryon från svin får inte lämna anläggningar belägna inom skyddszonen.
h) Personer som kommer till eller lämnar anläggningar för
svinhållning skall vidta de hygieniska åtgärder som behövs
för att minska risken för att klassisk svinpest-virus sprids.
2.
Om förbuden enligt punkt 1 upprätthålls i mer än 30
dagar på grund av att ytterligare fall av sjukdomen inträffar
och det som en följd härav uppstår djurhälsoproblem eller
andra problem med svinhållningen, får den behöriga myndigheten, under förutsättning att villkoren i punkt 3 är uppfyllda
och efter en motiverad ansökan från ägaren, tillåta att svin flyttas från en anläggning inom skyddszonen för att transporteras
direkt till
a) ett slakteri som utsetts av den behöriga myndigheten, helst
inom skydds- eller övervakningszonen, för att omedelbart
slaktas,

c) i undantagsfall, till andra lokaliteter inom skyddszonen. De
medlemsstater som utnyttjar denna bestämmelse skall omedelbart via Ständiga veterinärkommittén informera kommissionen om detta.

a) En officiell veterinär har utfört en klinisk undersökning av
svinen på anläggningen, särskilt av dem som skall förflyttas, och också kontrollerat kroppstemperaturen hos en del
av dem, samt kontrollerat det register och de identifikationsmärken för svin som avses i artiklarna 4 och 5 i direktiv 92/102/EEG.

b) De kontroller och undersökningar som avses ovan har inte
påvisat klassisk svinpest, och direktiv 92/102/EEG har
följts.

c) Svinen transporteras i fordon som har plomberats av den
behöriga myndigheten.

d) Det fordon och den utrustning som har använts vid transporten av svinen rengörs och desinfekteras omedelbart
efter transporten i enlighet med artikel 12.

e) Om svinen skall slaktas eller avlivas skall ett tillräckligt
antal prover tas från svinen i enlighet med diagnostikhandboken så att förekomsten av klassisk svinpest-virus på
dessa anläggningar kan bekräftas eller uteslutas.

f)

Om svinen skall transporteras till ett slakteri skall följande
gälla:
 Den behöriga myndighet som ansvarar för slakteriet
skall underrättas om att svinen skall sändas dit och
underrätta den avsändande behöriga myndigheten när
svinen har anlänt.
 Vid ankomsten till slakteriet skall dessa svin hållas och
slaktas avskilda från andra svin.
 Vid besiktning före och efter slakt vid det slakteri som
utsetts skall den behöriga myndigheten ge akt på alla
tecken som kan tyda på förekomsten av klassisk svinpest-virus.
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 Färskt kött från dessa svin skall bearbetas eller märkas
med den särskilda stämpel som avses i artikel 5a i
rådets direktiv 72/461/EEG (1) och därefter behandlas i
enlighet med artikel 4.1 i rådets direktiv
80/215/EEG (2). Detta skall ske vid en inrättning som
utsetts av den behöriga myndigheten. Köttet skall sändas till denna inrättning på villkor att sändningen
plomberas före avsändningen och förblir plomberad
under hela transporten.
4.
Åtgärderna inom skyddszonen skall fortsätta att tillämpas
åtminstone tills följande villkor har uppfyllts:
a) De smittade anläggningarna har rengjorts och desinfekterats.
b) Svin på alla anläggningar har genomgått kliniska undersökningar och laboratorieundersökningar som utförts i enlighet med diagnostikhandboken för påvisande av eventuell
förekomst av klassisk svinpest-virus.
De undersökningar som avses i punkt b får äga rum tidigast
30 dagar efter det att den preliminära rengöringen och desinfektionen i de smittade anläggningarna har slutförts.
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bestämmelserna och förfarandena i artikel 12. Ingen lastbil
eller annat fordon som har använts för transport av svin
får lämna zonen utan att ha rengjorts och desinfekterats.
d) Under de första sju dagarna efter det att övervakningszonen har upprättats får inga andra husdjur föras till eller
från någon anläggning utan att den behöriga myndigheten
har lämnat sitt tillstånd.
e) Uppgift om alla döda eller sjuka svin i en anläggning skall
omedelbart lämnas till den behöriga myndigheten som
skall låta utföra lämpliga undersökningar i enlighet med
förfarandena i diagnostikhandboken.
f)

Svinen får inte flyttas från den anläggning där de hålls
under minst 21 dagar efter det att en preliminär rengöring
och desinfektion av de smittade anläggningarna slutförts.
Under förutsättning att villkoren i artikel 10.3 är uppfyllda
får den behöriga myndigheten efter 21 dagar tillåta att svin
flyttas från anläggningen i fråga för att transporteras direkt
till
 ett slakteri som utsetts av den behöriga myndigheten,
helst inom skydds- eller övervakningszonen, för att
omedelbart slaktas,

Artikel 11
Åtgärder i den upprättade övervakningszonen
1.
Medlemsstaterna skall se till att följande åtgärder vidtas i
övervakningszonen:
a) En inventering skall göras av alla anläggningar för svinhållning.
b) Förflyttning och transport av svin på allmänna och
enskilda vägar, vid behov med undantag för anläggningarnas bruksvägar, skall vara förbjudet, om inte den behöriga myndigheten har lämnat sitt tillstånd. Tillämpning av
förbudet kan underlåtas vad gäller transittransporter av
svin på landsväg eller järnväg utan lossning och inte heller
på slaktsvin som kommer från platser utanför skyddszonen
och som förs till ett slakteri inom övervakningszonen för
omedelbar slakt.
c) Lastbilar och andra fordon och utrustning, som används
för att transportera svin eller annan boskap eller material
som kan vara smittade (t.ex. slaktkroppar, foder, gödsel,
slam etc.) skall rengöras, desinfekteras och behandlas så
snart som möjligt efter nedsmittningen, i enlighet med
(1) Rådets direktiv 72/461/EEG av den 12 december 1972 om hygienproblem som påverkar handeln med färskt kött inom gemenskapen
(EGT L 302, 31.12.1972, s. 24). Direktivet senast ändrat genom
1994 års anslutningsakt.
(2) Rådets direktiv 80/215/EEG av den 22 januari 1980 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med köttprodukter inom gemenskapen (EGT L 47, 21.2.1980, s. 4). Direktivet senast ändrat genom
1994 års anslutningsakt.

 en bearbetningsanläggning eller en lämplig plats där
svinen omedelbart avlivas och deras slaktkroppar bearbetas under officiell kontroll, eller
 i undantagsfall, till andra lokaliteter inom skydds- eller
övervakningszonen. De medlemsstater som utnyttjar
denna bestämmelse skall omedelbart via Ständiga veterinärkommittén informera kommissionen om detta.
Om svinen skall transporteras till ett slakteri får dock, efter
en motiverad begäran av en medlemsstat och i enlighet
med förfarandet i artikel 27.2, undantag från artikel 10.3 e
och 10.3 f fjärde strecksatsen beviljas, särskilt när det gäller
märkning av kött från dessa svin och användning av kött
efter märkning samt för de behandlade produkternas destination.
g) Sperma, ägg och embryon från svin får inte lämna anläggningar belägna inom övervakningszonen.
h) Alla personer som kommer till eller lämnar anläggningen
för svinhållning skall vidta de hygienåtgärder som behövs
för att minska risken för att klassisk svinpest-virus sprids.
2.
Om förbuden i punkt 1 upprätthålls i mer än 30 dagar
på grund av att ytterligare fall av sjukdomen inträffar och om
det som en följd härav uppstår djurhälsoproblem eller andra
problem med svinhållningen, får den behöriga myndigheten,
under förutsättning att villkoren i artikel 10.3 är uppfyllda och
efter en motiverad ansökan från ägaren, tillåta att svin flyttas
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från en anläggning inom övervakningszonen för att transporteras direkt till
a) ett slakteri som utsetts av den behöriga myndigheten, helst
inom skydds- eller övervakningszonen, för att omedelbart
slaktas,
b) en bearbetningsanläggning eller en lämplig plats där svinen
omedelbart avlivas och deras slaktkroppar bearbetas under
officiell kontroll, eller
c) i undantagsfall, till andra lokaliteter inom skydds- eller
övervakningszonen. De medlemsstater som utnyttjar denna
bestämmelse skall omedelbart via Ständiga veterinärkommittén informera kommissionen om detta.
3.
Åtgärderna inom övervakningszonen skall fortsätta att
tillämpas åtminstone tills följande villkor har uppfyllts:
a) De smittade anläggningarna har rengjorts och desinfekterats.
b) Svin på alla anläggningar har genomgått kliniska undersökningar och, vid behov, laboratorieundersökningar i enlighet
med diagnostikhandboken för påvisande av eventuell förekomst av klassisk svinpest-virus.
De undersökningar som avses i punkt b får inte äga rum förrän
20 dagar efter det att den preliminära rengöringen och desinfektionen i de smittade anläggningarna har slutförts.
Artikel 12
Rengöring och desinfektion
1.
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2.
Det skall vid återinsättning av svin tas hänsyn till den
verksamhet som bedrivs i anläggningen i fråga, och den skall
ske på något av följande sätt:
a) När det gäller svinbesättningar som hålls utomhus skall
återinsättningen av svin börja med att kontrollsvin sätts in
som har kontrollerats och befunnits fria från antikroppar
mot klassisk svinpest-virus eller som kommer från anläggningar som inte är belagda med restriktioner orsakade av
klassisk svinpest. Kontrollsvinen skall enligt den behöriga
myndighetens krav placeras ut i hela den smittade anläggningen, och förekomsten av antikroppar skall kontrolleras
genom provtagning 40 dagar efter det att de placerats i
anläggningen, i enlighet med diagnostikhandboken.
Om inget av svinen har utvecklat antikroppar mot klassisk
svinpest-virus får full återinsättning ske. Inget svin får
lämna anläggningen innan negativa resultat av den serologiska undersökningen finns tillgängliga.
b) När det gäller alla andra former av uppfödning skall återinsättning av svin ske antingen i enlighet med föreskrifterna i
punkt a eller genom fullständig återinsättning under förutsättning att
 alla svin anländer inom en tid av tjugo dagar och kommer från anläggningar som inte är belagda med restriktioner orsakade av klassisk svinpest,
 den nyinsatta besättningen undersöks serologiskt i
enlighet med diagnostikhandboken. Stickprovskontroll
för undersökningen skall utföras tidigast 40 dagar efter
de sista svinens ankomst,

Medlemsstaterna skall se till att

a) de desinfektionsmedel som används och koncentrat av
dessa är officiellt godkända av den behöriga myndigheten,
b) rengöring och desinfektion utförs under officiell kontroll
och i enlighet med
 den officielle veterinärens anvisningar samt
 de principer och förfaranden för rengöring, desinfektion och behandling som anges i bilaga II.
2.
De principer och förfaranden för rengöring och desinfektion som anges i bilaga II kan senare komma att ändras eller
kompletteras med hänsyn till vetenskaplig utveckling och erfarenhet, i enlighet med förfarandet i artikel 26.2.
Artikel 13
Återinsättning av svin på anläggningar efter
sjukdomsutbrott
1.
Inga svin får återinsättas på den anläggning som avses i
artikel 5 förrän tidigast 30 dagar efter det att rengöringen och
desinfektionen har slutförts i enlighet med artikel 12.

 inget svin får lämna anläggningen innan negativa resultat av den serologiska undersökningen finns tillgängliga.
3.
Om mer än 6 månader har gått efter det att rengöringen
och desinfektionen av anläggningen har slutförts, får den behöriga myndigheten emellertid tillåta undantag från bestämmelserna i punkt 2 ovan med hänsyn till den epidemiologiska
situationen.

Artikel 14
Åtgärder vid misstänkt eller bekräftad klassisk svinpest
hos svin på ett slakteri eller i ett transportmedel
1.
Om det finns misstanke om klassisk svinpest på ett slakteri eller i ett transportmedel, skall medlemsstaterna se till att
den behöriga myndigheten omedelbart påbörjar officiella
undersökningar i enlighet med förfarandena i diagnostikhandboken, så att förekomsten av sjukdomen kan bekräftas eller
uteslutas.
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2.
Om ett fall av klassisk svinpest upptäcks vid ett slakteri
eller i ett transportmedel skall den behöriga myndigheten se till
att
a) alla mottagliga djur på slakteriet eller i transportmedlet
avlivas utan dröjsmål,
b) slaktkroppar, slaktbiprodukter och animaliskt avfall av djur
som kan vara smittade eller smittförande bearbetas under
officiell kontroll,
c) rengöring och desinfektion av byggnader och utrustning
inklusive fordon sker under den officielle veterinärens övervakning och i enlighet med artikel 12,
d) en epidemiologisk undersökning utförs i tillämpliga delar
enligt artikel 8,
e) isolatet av klassisk svinpest-viruset genomgår det laboratorieförfarande som anges i diagnostikhandboken så att den
genetiska virustypen kan bestämmas,
f)

åtgärderna i artikel 7 tillämpas på den anläggning som de
smittade svinen eller slaktkropparna kommer från samt på
andra kontaktanläggningar; om ingenting annat framkommer av den epidemiologiska undersökningen skall åtgärderna i artikel 5.1 tillämpas i de smittade svinens eller
slaktkropparnas ursprungsanläggning,

g) inga svin tas emot för slakt eller transport förrän tidigast
24 timmar efter det att rengöringen och desinfektionen
enligt artikel 12 har slutförts.

Artikel 15
Åtgärder vid misstänkt eller bekräftad klassisk svinpest
hos viltlevande svin
1.
Omedelbart efter det att den behöriga myndigheten i en
medlemsstat fått uppgift om att viltlevande svin misstänks vara
smittade, skall medlemsstaten vidta lämpliga åtgärder för att
bekräfta eller utesluta sjukdomens förekomst genom att upplysa ägare till svin samt jägare om detta och genom att undersöka, även genom laboratorieundersökningar, alla viltlevande
svin som skjutits eller hittats döda.
2.
Så snart ett primärt fall av klassisk svinpest har bekräftats
hos viltlevande svin skall medlemsstatens behöriga myndighet,
för att minska spridningen av sjukdomen, omedelbart vidta följande åtgärder:
a) En expertgrupp skall upprättas bestående av veterinärer,
jägare, viltforskare och epidemiologer. Expertgruppen skall
bistå den behöriga myndigheten i följande uppgifter:
 Den epidemiologiska situationen skall studeras och det
smittade området skall avgränsas i enlighet med
bestämmelserna i artikel 16.3 b.
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 Lämpliga åtgärder skall vidtas för det smittade området
utöver de åtgärder som avses i punkterna b och c;
dessa åtgärder får omfatta tillfälligt förbud mot att jaga
och utfodra viltlevande svin.
 En utrotningsplan skall utarbetas och överlämnas till
kommissionen i enlighet med artikel 16.
 Kontroller skall genomföras för utvärdering av huruvida de åtgärder som vidtagits för att utrota klassisk
svinpest från det smittade området är effektiva.
b) Anläggningar för svinhållning i det område som definierats
som smittat skall ställas under officiell övervakning och följande bestämmelser skall följas:
 En officiell inventering skall genomföras omfattande
alla kategorier av svin i samtliga anläggningar, ägaren
skall vara skyldig att hålla inventeringen aktuell. Uppgifterna från inventeringen skall redovisas på begäran
och får kontrolleras vid varje inspektion. I anläggningar
med frigående svin får den första inventeringen dock
grundas på en uppskattning.
 Alla svin i anläggningen skall hållas kvar i sina stallar
eller på någon annan plats där de kan hållas avskilda
från viltlevande svin. De viltlevande svinen får inte ha
tillgång till något material som senare kan komma i
kontakt med svinen i anläggningen.
 Inga svin får föras till eller från anläggningen annat än
då den behöriga myndigheten ger sitt tillstånd med
hänsyn till den epidemiologiska situationen.
 Lämpliga desinfektionsmedel skall användas vid in- och
utgångar till de byggnader där svinen är inhysta och till
själva anläggningen.
 Lämpliga hygienåtgärder skall vidtas av alla personer
som kommer i kontakt med viltlevande svin, för att risken för att klassisk svinpest-virus sprids skall minska
och detta kan inbegripa ett tillfälligt förbud för personer som har varit i kontakt med viltlevande svin att ha
tillträde till en anläggning för svinhållning.
 Förekomst av klassisk svinpest skall undersökas hos alla
de svin i en anläggning som har dött eller insjuknat
med symtom på klassisk svinpest.
 Inte någon del av ett viltlevande svin som skjutits eller
hittats dött får föras in i en anläggning för svinhållning,
och inte heller något material eller någon utrustning
som skulle kunna ha smittats med klassisk svinpest-virus.
 Varken svin eller sperma, embryon eller ägg från svin
får flyttas från det smittade området för handel inom
gemenskapen.
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c) Alla viltlevande svin som skjutits eller hittas döda i det
område som definierats som smittat skall besiktigas av en
officiell veterinär och undersökas med avseende på förekomsten av klassisk svinpest i enlighet med diagnostikhandboken. Slaktkroppar av alla djur som befunnits positiva skall bearbetas under officiell kontroll. Om provtagningen ger ett negativt resultat i fråga om klassisk svinpest
skall medlemsstaterna tillämpa de åtgärder som avses i artikel 11.2 i rådets direktiv 92/45/EEG (1). Delar som inte är
avsedda att användas som livsmedel skall bearbetas under
officiell kontroll.

2.
Sedan åtgärderna i den plan som avses i punkt 1 har
godkänts, skall dessa åtgärder ersätta de inledande åtgärder
som avses i artikel 15 vid en tidpunkt som skall bestämmas i
samband med godkännandet.

d) Isolatet av klassisk svinpest-virus skall genomgå det laboratorieförfarande som anges i diagnostikhandboken så att
den genetiska virustypen kan fastställas.

b) Ett definierat smittat område inom den berörda medlemsstaten. Vid definieringen av det smittade området skall den
behöriga myndigheten ta hänsyn till

3.
Den plan som avses i punkt 1 skall innehålla uppgifter
om följande:
a) Resultaten av de epidemiologiska undersökningar och kontroller som utförts i enlighet med artikel 15 samt sjukdomens geografiska utbredning.

 resultaten av de epidemiologiska undersökningarna och
sjukdomens geografiska utbredning,

3.
Om ett fall av klassisk svinpest har inträffat hos viltlevande svin i ett område som ligger nära en annan medlemsstats territorium, skall de berörda medlemsstaterna samarbeta
vid upprättandet av dessa sjukdomsbekämpande åtgärder.

Artikel 16
Planer för utrotning av klassisk svinpest i en population
av viltlevande svin
1.
Utan att det påverkar tillämpningen av åtgärderna i artikel 15, skall medlemsstaterna inom 90 dagar efter det att ett
primärt fall av klassisk svinpest hos viltlevande svin har konstaterats till kommissionen överlämna en skriftlig plan avseende
de åtgärder som vidtagits för att utrota sjukdomen inom det
område som definierats som smittat och avseende de åtgärder
som genomförs i anläggningarna inom detta område.

Kommissionen skall granska planen för att bestämma om den
gör det möjligt att nå det önskade målet. Planen, vid behov
med ändringar, skall godkännas i enlighet med förfarandet i
artikel 27.2.
Planen får senare ändras eller kompletteras med hänsyn till hur
läget utvecklas.
Om dessa ändringar avser en omdefiniering av det smittade
området skall medlemsstaterna se till att kommissionen och de
övriga medlemsstaterna underrättas om dessa ändringar utan
dröjsmål.
Om ändringarna gäller andra bestämmelser i planen, skall medlemsstaterna lämna in den ändrade planen till kommissionen
för granskning och eventuellt godkännande i enlighet med förfarandet i artikel 27.2.
(1) Rådets direktiv 92/45/EEG av den 16 juni 1992 om frågor om
människors och djurs hälsa i samband med nedläggning av vilt och
utsläppandet på marknaden av viltkött (EGT L 268, 14.9.1992,
s. 35). Direktivet senast ändrat genom direktiv 97/79/EG (EGT L
24, 30.1.1998, s. 31).

 populationen av viltlevande svin i området,
 förekomsten av större naturliga eller konstgjorda hinder för de viltlevande svinens förflyttning.
c) Upprättande av ett nära samarbete mellan biologer, jägare,
jägarorganisationer, viltvårdsorganisationer och veterinärmyndigheter (djurhälsa och folkhälsa).
d) Genomförande av en informationskampanj som skall öka
jägarnas medvetenhet om de åtgärder som de skall vidta
inom ramen för utrotningsplanen.
e) Särskilda åtgärder som vidtagits för att fastställa antalet
metapopulationer av viltlevande svin i och kring det smittade området samt var de befinner sig.
f)

Det ungefärliga antalet metapopulationer av viltlevande
svin och deras storlek i och kring det smittade området.

g) Särskilda insatser som gjorts för att bestämma smittans
omfattning i populationen av viltlevande svin genom
undersökning av viltlevande svin som skjutits av jägare
eller hittats döda samt genom laboratorieundersökningar,
inbegripet epidemiologiska undersökningar stratifierade
efter ålder.
h) De åtgärder som vidtagits för att minska spridningen av
sjukdomen till följd av de viltlevande svinens förflyttning
och/eller kontakt mellan olika metapopulationer av viltlevande svin; bland dessa åtgärder får jaktförbud ingå.
i)

De åtgärder som beslutats för att minska den del av populationen av viltlevande svin som är mottaglig för smitta,
särskilt smågrisar.

j)

De krav som jägarna skall uppfylla för att hindra att sjukdomen sprids.

k) Metoden för avlägsnande av viltlevande svin som hittats
döda eller skjutna, som skall grunda sig på följande:
 Bearbetning under officiell kontroll, eller
 besiktning utförd av en officiell veterinär och laboratorieprover i enlighet med diagnostikhandboken. Kadaver
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av alla djur som befunnits positiva skall bearbetas
under officiell kontroll. Om provtagningen ger ett
negativt resultat i fråga om klassisk svinpest skall medlemsstaterna tillämpa de åtgärder som avses i artikel
11.2 i direktiv 92/45/EEG. Delar som inte är avsedda
att användas som livsmedel skall bearbetas under officiell kontroll.
l)

1.12.2001

Närmare bestämmelser om de upplysningar som medlemsstaterna skall lämna i denna fråga får antas i enlighet med förfarandet i artikel 26.2.

Artikel 17
Diagnostiska förfaranden och biosäkerhetskrav

Den epidemiologiska undersökning som skall utföras på
varje viltlevande svin, som skjutits eller hittats dött. Vid
denna undersökning skall det i ett formulär lämnas uppgifter om följande:

1.

 Det geografiska område där djuret hittats dött eller
skjutits.

a) diagnostiska förfaranden, provtagning och laboratorietester
för att spåra förekomsten av klassisk svinpest utförs i enlighet med diagnostikhandboken,

 Den dag då djuret hittats dött eller skjutits.
 Den person som hittat eller skjutit djuret.
 Svinets ålder och kön.
 Om det skjutits: symtom innan det sköts.
 Om det hittats dött: slaktkroppens tillstånd.

Medlemsstaterna skall se till att

b) ett nationellt laboratorium i varje medlemsstat ansvarar för
samordning av standarder och metoder för diagnos i enlighet med bestämmelserna i bilaga III.
2.
De nationella laboratorier som avses i punkt 1 b skall
samarbeta med gemenskapens referenslaboratorium enligt
bilaga IV. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i beslut 90/424/EEG, särskilt artikel 28 i detta, skall laboratoriets befogenheter och skyldigheter vara de som anges i
samma bilaga.

 Resultat av laboratorieundersökningar.
m) Övervakningsprogram och förebyggande åtgärder som gäller för anläggningar som är belägna inom det definierade
smittade området samt, vid behov, i dess omgivningar,
inklusive transport och förflyttning av djur inom, från och
till området. Dessa åtgärder skall minst omfatta förbud mot
att flytta svin, deras sperma, embryon eller ägg från det
smittade området för handel inom gemenskapen.
n) Andra kriterier som skall gälla för upphävande av åtgärder
som vidtagits för att utrota sjukdomen inom det definierade området och av åtgärder som tillämpas på anläggningarna inom området.
o) Den myndighet som ansvarar för övervakning och samordning av de avdelningar som har ansvaret för att genomföra
planen.
p) Den ordning som upprättats så att den expertgrupp som
utsetts i enlighet med artikel 15.2 a regelbundet kan
granska resultaten av utrotningsplanen.
q) De åtgärder för kontroll av sjukdomen vilka skall införas
efter utgången av en period på minst 12 månader efter det
senaste konstaterade fallet av klassisk svinpest hos viltlevande svin i det område som definierats som smittat;
dessa övervakningsåtgärder skall gälla under minst 12
månader och skall minst innefatta de åtgärder som redan
införts i enlighet med punkterna g, k och l.
4.
En rapport om den epidemiologiska situationen i det
definierade området och resultaten av utrotningsplanen skall
översändas till kommissionen och de övriga medlemsstaterna
en gång i halvåret.

3.
För att förfarandena för diagnos av klassisk svinpest skall
vara enhetliga skall en diagnostikhandbok för klassisk svinpest
godkännas inom två månader från den dag då detta direktiv
träder i kraft och i enlighet med förfarandet i artikel 26.2, och
innehålla minst följande:
a) Minimikraven för biosäkerhet och kvalitetsstandarderna för
de laboratorier som diagnostiserar klassisk svinpest och för
transport av proven.
b) Kriterier och förfaranden som skall följas när kliniska
undersökningar eller besiktningar efter slakt genomförs för
att bekräfta eller utesluta förekomsten av klassisk svinpest.
c) Kriterier och förfaranden som skall följas vid insamling av
prov från levande svin eller slaktkroppar av svin för att
bekräfta eller utesluta klassisk svinpest genom laboratorieundersökningar, som innefattar provtagningsmetoder för
serologiska eller virologiska screeningtester genomförda
inom ramen för de åtgärder som anges i detta direktiv.
d) Laboratorietester som skall användas för diagnos av klassisk svinpest och som innefattar följande:
 Tester för differentialdiagnos mellan klassisk svinpestvirus och andra Pestivirus.
 Om det finns tillgängligt och anses lämpligt, tester för
att särskilja det antikroppsmönster som orsakas av ett
markörvaccin från det mönster som uppstår efter
naturlig smitta med klassisk svinpest-virus av vild typ.
 Kriterier för utvärdering av resultaten av laboratorietesterna.
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e) Laboratorietekniker för den genetiska typningen av isolat
av klassisk svinpest-virus.
4.
För att lämpliga villkor för biosäkerhet skall vara garanterade för att skydda djurhälsan skall klassisk svinpest-virus, dess
genom och antigener samt vacciner för forskning, diagnos eller
tillverkning endast hanteras eller användas på platser, inrättningar eller laboratorier som har godkänts av den behöriga
myndigheten.
Förteckningen över godkända platser, inrättningar och laboratorier skall översändas till kommissionen senast den 1 januari
2003, och i fortsättningen uppdateras.
5.
Bilagorna III och IV och diagnostikhandboken får kompletteras eller ändras i enlighet med förfarandet i artikel 26.2.

Artikel 18
Användning, tillverkning och försäljning av vaccin mot
klassisk svinpest
1.

Medlemsstaterna skall se till att

a) användning av vaccin mot klassisk svinpest är förbjuden,
b) vacciner mot klassisk svinpest på gemenskapens territorium hanteras, tillverkas, förvaras, levereras, distribueras
och säljs under officiell kontroll.
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3.
Om en medlemsstat har för avsikt att införa vaccination
skall den till kommissionen översända en plan för nödvaccination som åtminstone skall innefatta uppgifter om följande:
a) Den sjukdomssituation som har föranlett begäran om nödvaccination.
b) Utsträckningen av det geografiska område där nödvaccinationen skall utföras och antalet anläggningar för svinhållning i detta område.
c) De kategorier av svin och det ungefärliga antalet svin som
skall vaccineras.
d) Det vaccin som skall användas.
e) Vaccinationskampanjens varaktighet.
f)

Identifiering och registrering av de vaccinerade djuren.

g) Åtgärder för förflyttning av svin och produkter av svin.
h) De kriterier som skall beaktas vid avgörandet av om vaccination eller de åtgärder som avses i artikel 7.2 skall tillämpas på kontaktanläggningar.
i)

Andra frågor som har avseende på nödsituationen, inbegripet de kliniska undersökningar och laboratorieundersökningar som skall genomföras på prov från anläggningar
där vaccination genomförts och andra anläggningar i vaccinationsområdet, särskilt om ett markörvaccin skall användas.

2.
Vid behov får regler för produktion, förpackning och distribution samt för lager av vaccin mot klassisk svinpest i
gemenskapen antas i enlighet med förfarandet i artikel 26.2.

Kommissionen skall omedelbart granska planen i samarbete
med den berörda medlemsstaten. Planen för nödvaccination får
godkännas enligt förfarandet i artikel 27.2, eller också får ändringar och tillägg begäras före ett godkännande.

Artikel 19

I enlighet med förfarandet i artikel 27.2 får planen för nödvaccination senare ändras eller kompletteras med hänsyn till hur
situationen utvecklas.

Nödvaccination på anläggningar för svinhållning
1.
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 18.1 a får
nödvaccination företas på anläggningar för svinhållning i enlighet med förfarandena och bestämmelserna i punkterna 29 i
denna artikel, om klassisk svinpest har bekräftats på anläggningar för svinhållning och tillgängliga epidemiologiska uppgifter tyder på att den kan komma att sprida sig.
2.
Utan att det påverkar artikel 5.2 anges de viktigaste kriterierna och riskfaktorerna för användning av nödvaccination i
bilaga VI. Dessa kriterier och riskfaktorer får senare ändras eller
kompletteras med hänsyn till vetenskaplig utveckling och erfarenhet, i enlighet med förfarandet i artikel 26.2.

4.
Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 10 och
11 skall varje medlemsstat som utför nödvaccination under
vaccinationsperioden se till att
a) inga levande svin lämnar vaccinationsområdet, utom om
de skall transporteras till ett slakteri som har utsetts av den
behöriga myndigheten och som ligger i vaccinationsområdet eller nära det området för omedelbar slakt, eller till en
destruktionsanläggning eller till en lämplig plats där de
omedelbart avlivas och deras slaktkroppar bearbetas under
officiell kontroll,
b) allt färskt griskött från svin som nödvaccinerats antingen
bearbetas eller märks och behandlas i enlighet med bestämmelserna i artikel 10.3 f fjärde strecksatsen,
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c) sperma, ägg och embryon från svin som skall vaccineras
under de trettio dagar som föregår vaccinationen spåras
och förstörs under officiell kontroll.
5.
Bestämmelserna i punkt 4 skall gälla under minst sex
månader efter det att vaccinationen i det berörda området har
avslutats.
6.
I enlighet med förfarandet i artikel 27.2 och före
utgången av den sexmånadersperiod som avses i punkt 5 skall
åtgärder vidtas för att förbjuda att
a) seropositiva svin lämnar den anläggning där de hålls, utom
för omedelbar slakt,
b) sperma, embryon och ägg samlas in från seropositiva svin,
c) smågrisar från seropositiva suggor lämnar ursprungsanläggningen utom för att transporteras till
 ett slakteri för omedelbar slakt,
 en anläggning som utsetts av den behöriga myndigheten, för att därifrån sändas direkt till slakteriet,
 en anläggning efter ett serologiskt prov för antikroppar
mot klassisk svinpest-virus som visar ett negativt resultat.
7.
Genom undantag från punkt 3 får en medlemsstat besluta
att införa nödvaccination under förutsättning att gemenskapens
intressen inte äventyras och att följande villkor är uppfyllda:
a) En plan för nödvaccination upprättas i enlighet med artikel
22. Den särskilda planen och beslutet om nödvaccination
anmäls till kommissionen innan vaccinationen inleds.
b) Utöver informationen i punkt 3 anges det i planen att alla
svin på anläggningarna där vaccinet skall användas kommer att slaktas eller avlivas så snabbt som möjligt efter det
att vaccinationen avslutats i enlighet med punkt 4 a, och
att det färska köttet från dessa svin antingen kommer att
bearbetas eller märkas och behandlas i enlighet med
bestämmelserna i artikel 10.3 f fjärde strecksatsen.
Sedan detta beslut fattats skall vaccinationsplanen omedelbart
granskas av Ständiga veterinärkommittén. Planen får godkännas enligt förfarandet i artikel 27.2, eller också får ändringar
och tillägg begäras före ett godkännande.
8.
Trots punkterna 5 och 6 får åtgärderna enligt punkt 4
hävas efter det att
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a) alla svin på anläggningar där vaccinet använts har slaktats
eller avlivats i enlighet med punkt 4 a och det färska köttet
från dessa svin antingen har bearbetats eller märkts och
behandlats i enlighet med artikel 10.3 f fjärde strecksatsen,
b) alla anläggningar där vaccinerade svin har hållits har rengjorts och desinfekterats i enlighet med artikel 12.
Om de åtgärder som anges i punkt 4 upphävs skall medlemsstaterna säkerställa följande:
a) Svinen skall återinsättas på ovannämnda anläggningar tidigast 10 dagar efter det att anläggningarna har rengjorts
och desinfekterats, och efter det att alla svin på de anläggningar där vaccination har skett har slaktats eller avlivats.
b) Efter återinsättning skall svin på alla anläggningar i vaccinationsområdet genomgå de kliniska undersökningar och
laboratorieundersökningar som föreskrivs i diagnostikhandboken för spårande av eventuell förekomst av klassisk svinpest-virus. Om svin återinsätts på anläggningar där vaccination har skett skall dessa undersökningar inte ske förrän
tidigast 40 dagar efter återinsättningen, och svinen får inte
lämna anläggningen under denna period.
9.
Om ett markörvaccin har använts under vaccinationskampanjen får undantag från punkterna 4, 5 och 6 medges i
enlighet med förfarandet i artikel 27.2, särskilt när det gäller
märkning av kött från vaccinerade svin och användning av
detta kött, samt de behandlade produkternas destination. Ett
sådant medgivande skall förenas med följande villkor:
a) Vaccinationsplanen skall ha godkänts innan vaccinationen
inleddes i enlighet med punkt 3.
b) En särskild begäran skall ha lämnats in till kommissionen
av medlemsstaten i fråga, åtföljd av en uttömmande rapport om genomförandet av vaccinationskampanjen, dess
resultat och den övergripande epidemiologiska situationen.
c) En kontroll på plats av genomförandet av vaccinationskampanjen skall ha genomförts i enlighet med förfarandet i
artikel 21.
Besluten om undantag från punkterna 4, 5 och 6 skall vara
grundade på risken för att klassisk svinpest-virus sprids genom
förflyttning av eller handel med de vaccinerade svinen, deras
avkomma eller produkter av dessa.

Artikel 20
Nödvaccination av viltlevande svin
1.
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 18.1 a får
nödvaccination införas på viltlevande svin i enlighet med förfarandena och bestämmelserna i punkterna 2 och 3 i denna
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artikel, om klassisk svinpest har konstaterats hos viltlevande
svin och tillgängliga epidemiologiska uppgifter tyder på att
sjukdomen kan komma att sprida sig.
2.
Om en medlemsstat har för avsikt att införa vaccination
skall den till kommissionen översända en plan för nödvaccination som skall innefatta uppgifter om följande:
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3.
Den berörda medlemsstaten skall översända en rapport
om resultaten av vaccinationskampanjen till kommissionen och
de övriga medlemsstaterna en gång i halvåret, tillsammans med
rapporten i artikel 16.4.

Artikel 21

a) Den sjukdomssituation som har föranlett begäran om nödvaccination.

Gemenskapskontroller

b) Utsträckningen av det geografiska område inom vilket nödvaccination skall ske. Under alla förhållanden skall detta
område utgöra en del av det smittade område som definierats i enlighet med artikel 16.3 b.

Experter från kommissionen får, när så krävs för en enhetlig
tillämpning av detta direktiv, i samarbete med de behöriga
myndigheterna i medlemsstaterna genomföra kontroller på
plats. Den medlemsstat på vars territorium en kontroll utförs
skall ge all nödvändig hjälp till experterna så att de kan fullgöra sina uppgifter. Kommissionen skall underrätta den behöriga myndigheten om resultaten av de utförda kontrollerna.

c) Den typ av vaccin som skall användas samt vaccinationsförfarandet.
d) De särskilda ansträngningar som måste göras för att vaccinera smågrisar.
e) Vaccinationskampanjens förväntade varaktighet.
f)

Det uppskattade antalet viltlevande svin som skall vaccineras.

Tillämpningsföreskrifter för denna artikel, särskilt sådana som
syftar till att reglera formerna för samarbete med de nationella
myndigheterna, skall fastställas enligt det förfarande som avses
i artikel 26.2.

Artikel 22

g) De åtgärder som har vidtagits för att undvika en hög
omgruppering av populationen av viltlevande svin.

Beredskapsplaner

h) De åtgärder som vid behov har vidtagits för att undvika att
vaccinvirus sprids till svin som hålls i anläggningar.

1.
Varje medlemsstat skall upprätta en beredskapsplan med
uppgifter om de åtgärder som skall vidtas nationellt, om klassisk svinpest bryter ut.

i)

j)

Förväntade resultat av vaccinationskampanjen och de parametrar som skall beaktas för att kontrollera om kampanjen
har varit effektiv.
Den myndighet som har till uppgift att övervaka och samordna de avdelningar som har ansvaret för att genomföra
planen.

k) Den ordning som införts för att den expertgrupp som
utsetts i enlighet med artikel 15.2 a regelbundet skall
kunna granska resultaten av vaccinationskampanjen.
l)

Andra förhållanden som har betydelse för nödsituationen.

Kommissionen skall omedelbart granska planen i samarbete
med den berörda medlemsstaten, särskilt för att se till att den
är förenlig med de åtgärder som tillämpas i enlighet med utrotningsplanen i artikel 16.1.
Om vaccinationsområdet ligger nära en annan medlemsstats
territorium där det också har införts åtgärder för att utrota
klassisk svinpest hos viltlevande svin, skall det säkerställas att
vaccinationsplanen är förenlig med de åtgärder som tillämpas i
den andra medlemsstaten.
Planen för nödvaccination får godkännas enligt förfarandet i
artikel 27.2, eller också får ändringar och tillägg begäras före
ett godkännande.
I enlighet med förfarandet ovan får planen för nödvaccination
senare ändras eller kompletteras med hänsyn till hur situationen utvecklas.

Denna plan skall medge tillgång till lokaler, utrustning, personal och lämpligt material som behövs för en snabb och effektiv
bekämpning av sjukdomen. Planen skall innehålla exakta uppgifter om
a) varje medlemsstats behov av vaccin i händelse av en nödvaccination,
b) de regioner i varje medlemsstat där områden med hög täthet av svinbesättningar kan påträffas så att en ökad medvetenhet om sjukdomen garanteras i dessa regioner.
2.
De kriterier och krav som skall gälla för att utarbeta
beredskapsplanen skall vara de som fastställs i bilaga VII.
I enlighet med förfarandet i artikel 26.2 får dessa kriterier och
krav ändras eller kompletteras med hänsyn till den särskilda
karaktären hos klassisk svinpest samt eventuella framsteg i
åtgärderna för att bekämpa sjukdomen.
3.
Kommissionen skall granska planerna för att avgöra om
de kommer att ge avsedd verkan samt föreslå den berörda
medlemsstaten de ändringar som behövs, särskilt för att säkerställa att planerna är förenliga med de övriga medlemsstaternas
planer.
Planerna med eventuella ändringar skall godkännas i enlighet
med förfarandet i artikel 26.2.
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Planerna får senare ändras eller kompletteras i enlighet med
förfarandet i artikel 26.2 för att hänsyn skall tas till utvecklingen. Under alla förhållanden skall medlemsstaterna vart femte år
uppdatera planen och översända den till kommissionen för
godkännande i enlighet med förfarandet i artikel 26.2.

Artikel 23
Centrum för sjukdomsbekämpning samt expertgrupper
1.
Medlemsstaterna skall se till att ett fullt fungerande nationellt centrum för sjukdomsbekämpning omedelbart kan inrättas vid utbrott av klassisk svinpest.
2.
Det nationella centrumet för sjukdomsbekämpning skall
leda och övervaka de lokala centrum för sjukdomsbekämpning
som avses i punkt 3. Det skall särskilt ha i uppdrag att
a) fastställa nödvändiga bekämpningsåtgärder,
b) säkerställa att de lokala centrumen för sjukdomsbekämpning snabbt och effektivt genomför ovannämnda åtgärder,
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Vid ett sjukdomsutbrott skall expertgruppen bistå den behöriga
myndigheten åtminstone med följande:
a) Den epidemiologiska undersökningen.
b) Provtagning, tester och tolkning av laboratorietester.
c) Fastställande av åtgärder för sjukdomsbekämpning.
6.
Medlemsstaterna skall säkerställa att de nationella och
lokala centrumen för sjukdomsbekämpning och expertgrupperna har den personal, de resurser och den utrustning inbegripet kommunikationssystem som krävs samt en tydlig och
effektiv ledningsstruktur och förvaltning så att åtgärderna för
sjukdomsbekämpning i detta direktiv snabbt kan genomföras.
Närmare bestämmelser om personal, resurser, utrustning, ledningsstruktur samt förvaltning av nationella och lokala centrum för sjukdomsbekämpning och expertgrupper skall fastställas i beredskapsplanerna i artikel 22.

c) förse de lokala centrumen för sjukdomsbekämpning med
personal och andra resurser,

7.
Ytterligare kriterier och krav som rör funktionen och
uppgifterna för nationella centrum för sjukdomsbekämpning,
lokala centrum för sjukdomsbekämpning och expertgrupper
får fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 26.2.

d) informera kommissionen, övriga medlemsstater, nationella
veterinära instanser och nationella myndigheter samt jordbrukets och handelns organ,

Artikel 24
Användning av matavfall

e) vid behov organisera nödvaccination och fastställa vaccinationszoner,
f)

ansvara för kontakterna med diagnoslaboratorier,

g) ansvara för kontakterna med pressen och andra medier,
h) ansvara för kontakterna med polismyndigheter för att
säkerställa genomförandet av särskilda rättsliga åtgärder.
3.
Medlemsstaterna skall se till att fullt fungerande lokala
centrum för sjukdomsbekämpning omedelbart kan inrättas vid
utbrott av klassisk svinpest.
4.
Vissa av de nationella centrumens funktioner får dock
överföras till de lokala centrumen för sjukdomsbekämpning,
som ingriper på den förvaltningsnivå som anges i artikel 2.2 p
i direktiv 64/432/EEG eller en annan nivå, under förutsättning
att detta inte stör det nationella centrumets funktion.
5.
Medlemsstaterna skall upprätta en permanent fungerande
expertgrupp som skall upprätthålla expertkunskaperna för att
kunna bistå den behöriga myndigheten så att denna har beredskap inför eventuella sjukdomsutbrott.

1.

Medlemsstaterna skall se till att

a) användning av matavfall för utfodring av svin förbjuds,
b) matavfall från transportmedel i internationell trafik såsom
fartyg, landfordon och flygplan samlas in och förstörs
under officiell kontroll,
c) uppgifter om tillämpningen av bestämmelserna i punkterna
a, b och c samt om relevanta kontroller som utförs av
medlemsstaterna översänds till kommissionen senast den
31 oktober varje år med början 2003. Kommissionen skall
överlämna dessa uppgifter till Ständiga veterinärkommittén
som inrättats genom beslut 68/361/EEG (1).
2.
Föreskrifter för de kontrollåtgärder som skall tillämpas
och de uppgifter som skall tillhandahållas om detta av medlemsstaterna, särskilt när det gäller bestämmelserna i punkt 1
c, får fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 26.2.
(1) EGT L 255, 18.10.1968, s. 23.
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3.
Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 skall tillämpas fram
till dagen för genomförande av gemenskapslagstiftning om
användning av matavfall för utfodring av svin inom ramen för
reglerna om animaliska biprodukter som inte är avsedda att
användas som livsmedel eller djurfoder.
Artikel 25
Förfaranden avseende ändring av detta direktiv och dess
bilagor och antagande av ytterligare föreskrifter för
tillämpningen av detta direktiv
1.
Detta direktiv får vid behov anpassas till de senaste vetenskapliga och tekniska rönen av rådet med kvalificerad majoritet
på förslag av kommissionen.
2.
Bilagorna till detta direktiv skall dock ändras i enlighet
med förfarandet i artikel 26.2.
3.
Eventuella föreskrifter för tillämpningen av detta direktiv
får antas i enlighet med förfarandet i artikel 26.2.
Artikel 26
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fråga om tidsfristerna för överföring av de nämnda direktiv
som anges i del B i bilaga VII.
Hänvisningar till det upphävda direktivet 80/217/EEG skall förstås som hänvisningar till detta direktiv och läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga VIII.
2.

Beslut 81/859/EEG upphör att gälla.

Artikel 29
Övergångsbestämmelser
1.
Trots vad som sägs i artikel 28.1 första stycket skall bilagorna I och IV i direktiv 80/217/EEG fortsätta att gälla för de
ändamål som avses i detta direktiv till dess beslutet om godkännande av den diagnostikhandbok som avses i artikel 17.3 i
detta direktiv träder i kraft.
2.
Planer för utrotning av klassisk svinpest hos viltlevande
svin som godkänts i enlighet med artikel 6a i direktiv
80/217/EEG och som gäller den dag då detta direktiv träder i
kraft skall fortsätta att gälla för de ändamål som avses i detta
direktiv.

Normalt föreskrivande förfarande
1.
Kommissionen skall biträdas av Ständiga veterinärkommittén som inrättats genom rådets beslut 68/361/EEG.

Medlemsstaterna skall dock före den 1 oktober 2002 till kommissionen översända ändringar i dessa planer med beaktande
av bestämmelserna i artikel 16.3.

2.
När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7
i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Planerna med eventuella ändringar skall godkännas i enlighet
med förfarandet i artikel 27.2.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara
tre månader.

3.
Beredskapsplaner för bekämpning av klassisk svinpest
som godkänts i enlighet med artikel 14b i direktiv 80/217/EEG
och som gäller den dag då detta direktiv träder i kraft skall
fortsätta att gälla för de ändamål som avses i detta direktiv.

Artikel 27
Påskyndat föreskrivande förfarande
1.
Kommissionen skall biträdas av Ständiga veterinärkommittén som inrättats genom beslut 68/361/EEG.
2.
När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7
i beslut 1999/468/EG tillämpas.
Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara
15 dagar.

Medlemsstaterna skall dock före den 1 januari 2003 till kommissionen översända ändringar i dessa planer med beaktande
av bestämmelserna i artikel 22.
Planerna med eventuella ändringar skall godkännas i enlighet
med förfarandet i artikel 26.2.
4.
I avvaktan på att detta direktiv genomförs får ytterligare
nationella bestämmelser om bekämpning av klassisk svinpest
antas i enlighet med artikel 26.2.

Artikel 30
Artikel 28
Upphävanden
1.
Direktiv 80/217/EEG, i dess lydelse enligt de rättsakter
som förtecknas i del A i bilaga VII, upphör att gälla den 1 juli
2002 utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter i

Överföring till nationell lagstiftning och tillämpning
Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och
andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 oktober 2002. De skall genast underrätta
kommissionen om detta.
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Medlemsstaterna skall tillämpa dessa bestämmelser från och
med den 1 november 2002.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla
en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.
Artikel 31

1.12.2001

Artikel 32
Adressater
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 23 oktober 2001.

Ikraftträdande

På rådets vägnar

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i
Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

A. NEYTS-UYTTEBROECK

Ordförande

1.12.2001
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BILAGA I
Sjukdomsanmälan och ytterligare epidemiologiska upplysningar som skall lämnas av en medlemsstat där
förekomsten av klassisk svinpest har bekräftats
1. Inom 24 timmar efter det att ett primärt utbrott, ett primärt sjukdomsfall hos viltlevande svin eller ett fall på ett
slakteri eller transportfordon har konstaterats skall den berörda medlemsstaten anmäla följande uppgifter genom
systemet för anmälan av djursjukdomar i enlighet med artikel 5 i rådets direktiv 82/894/EEG.
a)

Datum för avsändning.

b) Tidpunkt för avsändning.
c)

Medlemsstatens namn.

d)

Sjukdomens namn.

e)

Antal utbrott eller fall.

f)

Datum då klassisk svinpest först misstänktes.

g)

Datum för fastställande.

h) De metoder som använts för att bekräfta misstankarna.
i)

Uppgift om huruvida sjukdomen har bekräftats hos viltlevande svin eller hos svin på en anläggning, ett slakteri
eller i ett transportfordon.

j)

Den geografiska plats där utbrottet eller fallet av klassisk svinpest har konstaterats.

k)

De sjukdomsbekämpande åtgärder som har vidtagits.

2. Vid fall av primära utbrott eller fall i slakterier eller transportfordon skall den berörda medlemsstaten, utöver uppgifterna i punkt 1, även översända följande uppgifter:
a)

Antalet mottagliga svin runt utbrottet på slakteriet eller i transportfordonet.

b) Antalet döda svin av varje kategori på anläggningen, slakteriet eller i transportfordonet.
c)

Antalet svin i varje kategori där klassisk svinpest konstaterats samt dödligheten i sjukdomen.

d)

Antalet avlivade svin runt utbrottet, på slakteriet eller i transportfordonet.

e)

Antalet bearbetade slaktkroppar.

f)

Vid utbrott, dess avstånd till närmaste anläggning för svinhållning.

g)

Om klassisk svinpest har konstaterats på ett slakteri eller i ett transportfordon skall uppgift lämnas om den
geografiska belägenheten för de smittade svinens eller slaktkropparnas ursprungsanläggning(ar).

3. Vid ett sekundärt utbrott skall de uppgifter som avses i punkterna 1 och 2 översändas inom de tidsgränser som
anges i artikel 4 i rådets direktiv 82/894/EEG.
4. Den berörda medlemsstaten skall se till att de uppgifter som skall lämnas i samband med ett utbrott eller fall av
klassisk svinpest på en anläggning, ett slakteri eller i transportfordon i enlighet med punkterna 1, 2 och 3, så snart
som möjligt kompletteras med en skriftlig rapport till kommissionen och övriga medlemsstater innehållande minst
följande uppgifter:
a)

Det datum då svinen på anläggningen, slakteriet eller i transportfordonet avlivades och deras slaktkroppar bearbetades.

b) Resultaten av de prov som tagits när svinen avlivades.
c)

Antalet svin som har avlivats och bearbetats, antalet svin som skall slaktas senare samt senaste dag för sådan
slakt i de fall undantaget i artikel 6.1 har tillämpats.
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d)

Alla uppgifter om den troliga smittkällan eller om smittkällan, om denna har kunnat fastställas.

e)

Vid ett primärt utbrott eller fall av klassisk svinpest på ett slakteri eller i transportfordon, den genetiska virustyp som orsakat utbrottet eller fallet.

f)

Om svin har avlivats på kontaktanläggningar eller på anläggningar med svin som misstänks ha smittats med
klassisk svinpest-virus, skall följande uppgifter lämnas:
 Datum för avlivning och antal svin i varje kategori som avlivats på varje anläggning.
 Den epidemiologiska länken mellan utbrottet eller fallet av klassisk svinpest och varje kontaktanläggning
eller orsakerna till misstanken om klassisk svinpest på varje misstänkt anläggning.
 Resultaten av laboratorietester av prov som tagits på svinen på anläggningarna och uppgift om när svinen
avlivades.
I de fall svinen på kontaktanläggningarna inte har avlivats skall detta beslut motiveras.

1.12.2001
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BILAGA II
Principer och förfaranden för rengöring och desinfektion
1. Allmänna principer och förfaranden:
a)

Rengöring och desinfektion och vid behov åtgärder för att oskadliggöra gnagare och insekter skall utföras
under officiell kontroll och i enlighet med den officielle veterinärens anvisningar.

b) De desinfektionsmedel som används och deras koncentrationer skall vara officiellt godkända av den behöriga
myndigheten så att klassisk svinpest-viruset säkert destrueras.
c)

Desinfektionsmedlens aktivitet bör kontrolleras före användning, eftersom aktiviteten för vissa desinfektionsmedel minskar efter långvarig lagring.

d)

Valet av desinfektionsmedel och förfaranden för desinfektion bör göras med hänsyn till hur de lokaler, fordon
och föremål som skall behandlas är beskaffade.

e)

De sätt som avfettnings- och desinfektionsmedel används på får inte inverka på deras effektivitet. Särskild hänsyn skall tas till tillverkarens uppgifter om tekniska parametrar som tryck, minimitemperatur och den minsta
tid som preparatet behöver för att uppnå full verkningsgrad.

f)

Oavsett vilket desinfektionsmedel som används bör följande allmänna regler gälla:
 Strö och avföring skall genomdränkas med desinfektionsmedel.
 Mark, golv, ramper och väggar skall tvättas och rengöras genom att noga borstas och skuras efter det att
all utrustning som hindrar en effektiv rengöring och desinfektion om möjligt har avlägsnats eller monterats
ned.
 Därefter skall desinfektionsmedlet appliceras och få verka under den tid som anges i bruksanvisningen.
 Det vatten som används för rengöringen skall bortskaffas på ett sådant sätt att all risk för spridning av
viruset undanröjs och i enlighet med den officielle veterinärens anvisningar.

g)

Om rengöring sker med vätskor som appliceras under tryck får inte tidigare rengjorda delar kontamineras på
nytt.

h) Även utrustning, installationer, tillbehör eller utrymmen som skulle kunna vara kontaminerade bör rengöras,
desinfekteras eller förstöras.
i)

Efter det att desinfektionen har avslutats får kontaminering inte ske på nytt.

j)

Den rengöring och desinfektion som krävs enligt detta direktiv skall registreras på anläggningen eller i fordonsregistret samt, i de fall ett officiellt godkännande krävs, intygas av den officielle veterinär som sköter kontrollen.

2. Särskilda bestämmelser om rengöring och desinfektion av smittade anläggningar:
a)

Preliminär rengöring och desinfektion:
 När djuren avlivas skall alla nödvändiga åtgärder vidtas för att undvika eller minimera spridningen av klassisk svinpest-viruset. Detta skall bland annat innefatta installation av tillfällig desinfektionsutrustning, tillgång till skyddskläder, duschar, rengöring och desinfektion av använd utrustning, tillbehör och utrymmen
samt att strömmen till ventilationsutrustningen bryts.
 Slaktkroppar av avlivade djur skall sprutas med desinfektionsmedel.
 Om slaktkropparna måste avlägsnas från anläggningen för bearbetning skall övertäckta och läckfria behållare användas.
 Så snart svinkropparna har avlägsnats för bearbetning skall de delar av anläggningen där dessa djur har
varit inhysta samt alla delar av andra byggnader, gårdsplaner etc. som har smittats under avlivning, slakt
eller vid obduktion sprutas med desinfektionsmedel som är godkänt för användning enligt artikel 12.
 Alla vävnader och allt blod som kan ha spillts vid slakt eller obduktion och alla grövre föroreningar av
byggnader, gårdsplaner, utrustning etc. skall omsorgsfullt samlas upp och bearbetas tillsammans med slaktkropparna.
 Det använda desinfektionsmedlet skall verka på ytan i minst 24 timmar.
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b) Slutlig rengöring och desinfektion:
 Gödsel och använt strö skall avlägsnas och behandlas i enlighet med punkt 3 a.
 Fett och smuts skall avlägsnas från alla ytor med hjälp av avfettningsmedel och ytorna skall tvättas med
vatten.
 Efter tvättning med kallt vatten skall ytterligare besprutning ske med desinfektionsmedel.
 Efter sju dagar skall lokalerna behandlas med avfettningsmedel, sköljas med vatten, besprutas med desinfektionsmedel samt sköljas på nytt med vatten.
3. Desinfektion av förorenat strö, gödsel och flytgödsel:
a)

Gödsel och använt strö skall lagras så att den uppvärms, besprutas med desinfektionsmedel och lämnas orört i
minst 42 dagar eller destrueras genom förbränning eller nedgrävning.

b) Flytgödsel skall lagras under minst 42 dagar efter det sista tillskottet av smittat material, såvida inte de behöriga
myndigheterna godkänner en kortare lagringsperiod för flytgödsel som effektivt behandlats i enlighet med den
officielle veterinärens anvisningar för att säkerställa att viruset destrueras.
4. Trots vad som sägs i punkterna 1 och 2 får den behöriga myndigheten när det gäller svinbesättningar som hålls
utomhus dock fastställa särskilda förfaranden för rengöring och desinfektion med hänsyn till typen av anläggning
och klimatförhållandena.
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BILAGA III
Förteckning över nationella laboratorier för klassisk svinpest och deras skyldigheter
1. De nationella laboratorierna för klassisk svinpest:
Belgien
Centre d'Etude et de Recherche Vétérinaires et Agrochimiques, 1180 Bryssel
Danmark
Statens Veterinære Institut for Virusforskning, Lindholm, 4771 Kalvehave
Tyskland
Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere, 17498 Insel Riems
Grekland
Veterinary Institute of Infectious and parasitic diseases, 15310 Ag. Paraskevi
Spanien
Centro de Investigación en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos (Madrid)
Frankrike
AFSSA-Ploufragan, Zoopole des Côtes d'Armor, 22440 Ploufragan
Irland
Veterinary Research Laboratory, Abbotstown, Castleknock, Dublin 15
Italien
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, 06100 Perugia
Luxemburg
Laboratoire de Médecine Véterinaire de l'État, 1020 Luxemburg
Nederländerna
Instituut voor Veehouderij en Diergezondheid (ID-Lelystad), 8200 AB Lelystad
Österrike
Bundesanstalt für Vet. Med. Untersuchungen in Modling, Robert Koch-Gasse 17, Koch-Gasse 17, 2340 Modling
Portugal
Laboratório Nacional de Investigação Veterinária, 1500 Lisboa
Finland
Eläinlääkintä ¯ ja elintarviketutkimuslaitos, 00231 Helsingfors/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, 00231
Helsingfors
Sverige
Statens veterinärmedicinska anstalt, 751 89 Uppsala
Förenade kungariket
Veterinary Laboratories Agency, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB
2. De nationella laboratorierna för klassisk svinpest skall ansvara för att kontrollen av laboratorietesterna i medlemsstaterna för att spåra förekomst av klassisk svinpest och identifiera virusisolatens genetiska typ utförs i enlighet
med diagnostikhandboken. För detta ändamål får de göra särskilda överenskommelser med gemenskapens referenslaboratorium eller med andra nationella laboratorier.
3. Det nationella laboratoriet för klassisk svinpest i varje medlemsstat skall ansvara för samordningen av standarder
och diagnosmetoder inom varje diagnoslaboratorium för klassisk svinpest i medlemsstaten. För detta ändamål
a)

får de förse de enskilda laboratorierna med diagnostiska reagenser,

b) skall de kontrollera kvaliteten på alla diagnostiska reagenser som används inom medlemsstaten,
c)

skall de med jämna mellanrum anordna jämförande test,

d)

skall de förvara isolat av klassisk svinpest-virus från fall och utbrott som konstaterats inom medlemsstaten.
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BILAGA IV
Gemenskapens referenslaboratorium för klassisk svinpest
1. Gemenskapens referenslaboratorium för klassisk svinpest är: Institut für Virologie, der Tierärztlichen Hochschule
Hannover, Bünteweg 17, 30559 Hannover, Tyskland.
2. Gemenskapens referenslaboratorium för klassisk svinpest skall ha följande befogenheter och uppgifter:
a)

Att i samråd med kommissionen samordna de metoder medlemsstaterna använder för diagnos av klassisk svinpest, särskilt genom att
 lagra och tillhandahålla cellkulturer för användning vid diagnostik,
 typbestämma, lagra och tillhandahålla stammar av klassisk svinpest-virus för serologiska prover och framställning av antisera,
 tillhandahålla standardiserade sera, konjugerade sera och andra referensreagenser åt de nationella laboratorierna i syfte att standardisera de prover och reagenser som används i medlemsstaterna,
 bygga upp och förvara en samling av klassisk svinpest-virus,
 organisera regelbundet återkommande jämförande tester av diagnostiska förfaranden inom gemenskapen,
 samla och sammanställa data och upplysningar om de diagnosmetoder som används och resultaten av
utförda prover,
 beskriva isolat av viruset med hjälp av de mest avancerade metoder som finns att tillgå för att på så sätt få
större kunskap om klassisk svinpest-epizootologi,
 följa med i den internationella utvecklingen när det gäller övervakning, epizootologi och förebyggande av
klassisk svinpest,
 upprätthålla expertkunskaper om det virus som orsakar klassisk svinpest och andra relevanta virus för att
möjliggöra snabb differentialdiagnos,
 skaffa omfattande kunskaper om framställningen och användningen av de veterinärmedicinska immunologiska läkemedel som används för utrotning och bekämpning av klassisk svinpest.

b) Att förbereda utbildning eller vidareutbildning av experter i laboratoriediagnostik i syfte att harmonisera diagnosmetoderna.
c)

Att ha utbildad personal tillgänglig vid nödsituationer inom gemenskapen.

d)

Att bedriva forskning, och om möjligt samordna forskningen, i syfte att förbättra bekämpningen av klassisk
svinpest.
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BILAGA V
De viktigaste kriterier och riskfaktorer som skall ligga till grund för beslut om avlivning av svin på
kontaktanläggningar

Kriterier

Beslut
För avlivning

Mot avlivning

Det finns kliniska tecken som tyder på
klassisk svinpest på kontaktanläggningarna

Ja

Nej

Svin har förflyttats från utbrottet till
kontaktanläggningar efter den tidpunkt
då viruset sannolikt infördes till den
smittade anläggningene

Ja

Nej

Kontaktanläggningarna ligger i ett
område med hög täthet av svinbesättningar

Ja

Nej

Sannolik spridning av virus från
utbrottet innan åtgärderna för utrotning vidtogs

Omfattande/okänd

Begränsad

Kontaktanläggningarna ligger inom
500 meter (1) från utbrottet

Ja

Nej

Kontaktanläggningarna ligger i närheten av mer än ett utbrott

Ja

Nej

Antal svin i utbrottet eller kontaktanläggningarna

Högt

Lågt

(1) I områden med mycket hög täthet av svinbesättningar bör ett längre avstånd beaktas.

L 316/30

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

1.12.2001

BILAGA VI
De viktigaste kriterier och riskfaktorer som skall ligga till grund för beslut om nödvaccination på anläggningar
för svinhållning

Kriterier

Beslut
För vaccination

Mot vaccination

Antal/fördelningskurva av utbrott
under de föregående 10¯20 dagarna

Högt/stiger snabbt

Lågt/stiger långsamt

Anläggningarna där vaccination kan
komma att tillämpas ligger i ett
område med hög täthet av svinbesättningar

Ja

Nej

Mycket sannolikt

Ej sannolikt

Ja

Nej

Det är sannolikt att ytterligare utbrott
kommer att ske i området under de
närmaste två månaderna eller mer
Brist på bearbetningskapacitet
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BILAGA VII
Kriterier och krav när det gäller beredskapsplanerna
Medlemsstaterna skall se till att beredskapsplanerna uppfyller åtminstone följande krav och kriterier:
a)

Bestämmelser skall fastställas för att säkerställa att de rättsliga befogenheter som behövs för att genomföra beredskapsplanerna finns och att de möjliggör en snabb och effektiv utrotningskampanj.

b) Bestämmelser skall fastställas för att säkerställa tillgången till fonder för nödfallsåtgärder, budgetmedel och ekonomiska resurser för att täcka alla aspekter av bekämpningen av klassisk svinpest.
c)

En beslutsstruktur skall fastställas för att säkerställa att beslutsprocessen inför ett sjukdomsutbrott är snabb och
effektiv. Vid behov underställs beslutsstrukturen en central beslutsenhet med ansvar för samtliga strategier för sjukdomsbekämpningen. Chefen för veterinärmyndigheten är med i denna enhet och ansvarar för samarbetet mellan
den centrala beslutsenheten och det nationella centrum för sjukdomsbekämpning som avses i artikel 23.

d) Åtgärder skall vidtas för en adekvat resurstilldelning för att säkerställa en snabb och effektiv kampanj, inbegripet
personal, utrustning och laboratorieinfrastruktur.
e)

En uppdaterad instruktionsbok skall finnas tillgänglig. I den beskrivs på ett detaljerat och fullständigt sätt alla de
förfaranden, instruktioner och bekämpningsåtgärder som skall tillämpas vid utbrott av klassisk svinpest.

f)

Om det bedöms nödvändigt skall detaljerade planer för nödvaccination finnas tillgängliga.

g)

Personalen skall regelbundet delta i
i)

utbildning om de kliniska tecknen, den epidemiologiska undersökningen och bekämpningen av klassisk svinpest,

ii) beredskapsövningar som organiseras minst två gånger om året,
iii) utbildning om kommunikationsteknik för att kunna organisera informationskampanjer för myndigheter, jordbrukare och veterinärer om den sjukdom som brutit ut.
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BILAGA VIII
DEL A
Direktiv 80/217/EEG och dess ändringsrättsakter
(som avses i artikel 28)

Direktiv 80/1101/EEG (1)
Direktiv 80/1274/EEG (2)

endast artikel 2

Direktiv 81/476/EEG (3)

endast i fråga om hänvisningarna i artiklarna 1 och 2 till bestämmelserna i
direktiv 80/217/EEG

Direktiv 84/645/EEG (4)
Direktiv 85/586/EEG (5)

endast i fråga om hänvisningarna i artikel 5 till bestämmelserna i direktiv
80/217/EEG

Direktiv 87/486/EEG (6)
Direktiv 91/685/EEG (7)
Beslut 93/384/EEG (8)

DEL B
Tidsgränser för överföring till nationell lagstiftning
Direktiv

Sista dag för överföring

80/217/EEG

1 juli 1981

80/1101/EEG
80/1274/EEG

1 juli 1981

81/476/EEG

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L
L
L
L

325,
375,
186,
339,
372,
280,
377,
166,

84/645/EEG

31 mars 1985

85/586/EEG

1 januari 1986

87/486/EEG

31 december 1987

91/685/EEG

1 juli 1992

1.12.1980, s. 17.
31.12.1980, s. 75.
8.7.1981, s. 20.
27.12.1984, s. 33.
31.12.1985, s. 44.
3.10.1987, s. 21.
31.12.1991, s. 1.
8.7.1993, s. 34.
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BILAGA IX
Jämförelsetabell
Detta direktiv

Direktiv 80/217/EEG

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2 a, b, e, f, m, n, o, q

Artikel 2 a, e, g, h, i, j, k, m

Artikel 2 c, d, g, h, i, j, k, l, p, r, s, t, u, v, w



Artikel 3.1

Artikel 3

Artikel 3.2 och 3.3

Artikel 12

Artikel 4.1 och 4.2

Artikel 4.1

Artikel 4.3



Artikel 4.4

Artikel 4.2

Artikel 5.1 a, c, d, f, g, i

Artikel 5.1, utom sjunde strecksatsen

Artikel 5.1 b, e, h samt 5.2



Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7.1 och 7.2 första stycket

Artikel 5.2, artikel 10.1

Artikel 7.2 andra stycket och artikel 7.3



Artikel 8 första stycket och andra meningen i andra
stycket (b)



Artikel 8 utom stycket och meningen ovan

Artikel 7

Artikel 9.1 första stycket

Artikel 9.1

Artikel 9.1 första stycket



Artikel 9.2, 9.3 och 9.4

Artikel 9.2, 9.3 och 9.10

Artikel 10.1 utom g och h, 10.2 och 10.3

Artikel 9.4

Artikel 10.1 g och h



Artikel 10.4

Artikel 9.5

Artikel 11.1 och 11.2

Artikel 9.6

Artikel 11.3

Artikel 9.7

Artikel 12.1

Artikel 12

Artikel 12.2



Artikel 13, utom 1 b

Artikel 5.1, sjunde strecksatsen

Artikel 13.2 b
Artikel 14
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Detta direktiv

Direktiv 80/217/EEG

Artikel 15.1

Artikel 6a.1

Artikel 15.2 a och b, femte och åttonde strecksatserna



Artikel 15.2 b, utom femte och åttonde strecksatserna

Artikel 6a.2

Artikel 15.2 c

Artikel 6a.2 a

Artikel 15.2 d och 15.3



Artikel 16.1, utom fjärde stycket, och 16.2
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KOMMISSIONENS DIREKTIV 2001/93/EG
av den 9 november 2001
om ändring av direktiv 91/630/EEG om fastställande av lägsta djurskyddskrav vid svinhållning

negativt eller om tidig avvänjning skulle vara fördelaktig
ur hälsosynpunkt för smågrisarna.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 91/630/EEG av den 19
november 1991 om fastställande av lägsta djurskyddskrav vid
svinhållning (1) i dess ändrade lydelse, särskilt artikel 5 i detta,
och
av följande skäl:
(1)

(2)

Enligt artikel 6 i direktiv 91/630/EEG antog Vetenskapliga veterinärmedicinska kommittén den 30 september
1997 ett yttrande om välbefinnandet hos svin i intensiva
uppfödningssystem.
I rådets direktiv 98/58/EG av den 20 juli 1998 om
skydd av animalieproduktionens djur (2), som har utformats med stöd av Europeiska konventionen om skydd
av animalieproduktionens djur, fastställs gemenskapsbestämmelser som skall tillämpas på alla djur inom animalieproduktionen när det gäller kraven på utrymmen,
isolering, uppvärmning och ventilation, kontroll av
utrustning och kontroll av djur. Därför är det nödvändigt att behandla dessa frågor i bilagan till direktiv
91/630/EEG först när mer detaljerade krav skall fastställas.

(3)

Då svin hålls i grupper bör lämpliga skötselåtgärder för
deras skydd vidtas för att förbättra deras välbefinnande.

(4)

Svanskupering, tandklippning och tandfilning orsakar
ofta svinen akut smärta och även viss långvarig smärta.
Kastrering medför ofta långvarig smärta som förvärras
om vävnader har slitits sönder. Dessa ingrepp har därför
en negativ effekt på svins välbefinnande, särskilt när de
utförs av outbildade och oerfarna personer. Det bör därför fastställas regler som garanterar bättre praxis.

(5)

I ovannämnda rapport från Vetenskapliga veterinärmedicinska kommittén rekommenderas att man för deras välbefinnande inte bör avvänja smågrisar före 28 dagars
ålder, om det inte påverkar suggan eller smågrisarna

(1) EGT L 340, 11.12.1991, s. 33.
(2) EGT L 221, 8.8.1998, s. 23.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga
med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagan till direktiv 91/630/EEG skall ersättas med texten i bilagan till det här direktivet.
Artikel 2
Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som krävs för att efterleva detta direktiv senast den 1
januari 2003. De skall omedelbart överlämna texterna till dessa
bestämmelser till kommissionen.
När medlemsstaterna antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv, eller åtföljas av en sådan
hänvisning när de offentliggörs. Medlemsstaterna skall
bestämma hur denna hänvisning skall göras.
Artikel 3
Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att
det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Artikel 4
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 9 november 2001.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen
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BILAGA

KAPITEL I
ALLMÄNNA KRAV
Utöver tillämpliga bestämmelser i bilagan till direktiv 98/58/EG skall följande krav tillämpas:
1. I den del av byggnaden där svin hålls skall konstant buller på 85 dB eller mer undvikas. Konstant buller och plötsliga ljud skall undvikas.
2. Svinen skall vistas i en miljö där ljusintensiteten är minst 40 lux under minst 8 timmar per dag.
3. Den omgivande miljön för svinen skall vara utformad enligt följande krav:
 Djuren skall ha tillgång till en bekväm och lämpligt dränerad och ren liggplats med lämplig temperatur som är
så stor att alla djur kan ligga samtidigt.
 Djuren skall kunna vila och resa sig normalt.
 Djuren skall kunna se andra svin. Under veckan före beräknad tidpunkt för grisning och under grisning kan
dock suggor och gyltor hållas utom synhåll för artfränder.
4. Trots vad som sägs i artikel 3.5 skall svin ha ständig tillgång till tillräckligt med material som de kan undersöka
och sysselsätta sig med, material som halm, hö, trä, sågspån, svampkompost, torv eller blandningar av dessa utan
att djurens hälsa äventyras.
5. Golven skall vara släta, men inte hala så att svinen kan skadas, och de skall utformas och underhållas på ett sådant
sätt att svinen inte skadas eller lider. De skall vara anpassade efter svinens storlek och vikt och, om det inte lagts ut
strö, utgöra ett fast, jämnt och stadigt underlag.
6. Alla svin skall utfodras minst en gång per dag. Om svinen utfodras i grupp och inte ad lib eller genom ett automatiskt utfodringssystem som gör att djuren utfodras individuellt, skall alla svin i en grupp få tillgång till fodret
samtidigt.
7. Alla svin som är äldre än två veckor skall ha ständig tillgång till färskt vatten i tillräcklig mängd.
8. Alla ingrepp som sker i annat syfte än att ge behandling eller ställa diagnos, eller för att identifiera svinen enligt gällande lagstiftning och som resulterar i skada i eller förlust av känslig kroppsdel eller förändring av benstrukturen
skall vara förbjudna med undantag av följande:
 Hörntänderna på smågrisar får reduceras i storlek genom filning eller klippning, förutsatt att detta sker på ett
likformigt sätt som lämnar en oskadad jämn tandyta. Filningen får inte göras efter den sjunde levnadsdagen.
Betarna hos galtar får minskas i längd om detta är nödvändigt för att förhindra skador på andra djur eller av
säkerhetsskäl.
 Kupering av en del av svansen.
 Kastrering av galtar som inte sker genom att det slits i vävnader.
 Håltagning för nosringar är bara tillåtet om djuren föds upp utomhus och i enlighet med nationell lagstiftning.
Varken svanskupering eller reducering av hörntänder får ske rutinmässigt utan endast om det finns bevis på att skador har uppkommit på suggornas spenar eller på övriga svins öron eller svansar. Innan sådana ingrepp genomförs
skall andra åtgärder vidtas för att förhindra svansbitning och andra oönskade beteenden. När detta görs skall hänsyn tas till miljön i dess helhet och beläggningsgraden. Olämpliga djurhållningsmetoder och miljöförhållanden skall
åtgärdas.
Samtliga förfaranden som beskrivs ovan får endast utföras av veterinär eller en person som utbildats enligt föreskrifterna i artikel 5 i direktiv 91/630/EEG och som har erfarenhet av den teknik som används med lämpliga verktyg
och under hygieniska förhållanden. Om kastrering eller svanskupering görs efter den sjunde levnadsdagen får
ingreppen endast göras under bedövning och med långtidsverkande smärtlindring utförd av en veterinär.
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KAPITEL II
SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR OLIKA KATEGORIER AV SVIN
A. GALTAR
Galtboxar skall vara så belägna och utformade att galten kan vända sig om samt höra, känna lukten av och se
andra svin. En vuxen galt skall ha tillgång till en fri golvarea på minst 6 m2.
När boxar också används för naturlig betäckning skall en vuxen galt ha tillgång till en fri golvarea på minst 10 m2.
Från och med den 1 januari 2003 skall denna bestämmelse gälla för alla anläggningar som är nybyggda, ombyggda
eller tas i bruk efter det datumet. Från och med den 1 januari 2005 skall denna bestämmelse gälla för alla anläggningar.
B. SUGGOR OCH GYLTOR
1.

Åtgärder skall vidtas för att minimera aggressiviteten hos svin i grupp.

2.

Dräktiga suggor och gyltor skall, om det är nödvändigt, behandlas mot ekto- och endoparasiter. Om dräktiga
suggor och gyltor placeras i grisningsbox skall djuren först rengöras ordentligt.

3.

Veckan för beräknad tidpunkt för grisning måste grisande suggor och gyltor få tillgång till tillräcklig mängd
lämpligt material att bygga bo av om det inte visat sig vara tekniskt omöjligt på grund av det system för flytgödsel som används på anläggningen.

4.

Det skall finnas ett fritt utrymme bakom suggan eller gyltan så att grisningen, vare sig denna sker med eller
utan hjälp, underlättas.

5.

Grisningsboxar där suggor hålls lösgående skall vara utformade så att smågrisarna skyddas, t.ex. genom en
stång som löper runt boxen nära golvet.

C. SMÅGRISAR
1.

En del av den totala golvarean, tillräckligt stor för att alla djuren skall kunna vila där samtidigt, skall vara fast
eller vara belagd med en matta eller täckt av halm eller något annat lämpligt material.

2.

Om grisningsboxar används måste smågrisarna ha tillräckligt med utrymme för att kunna dia utan svårighet.

3.

Smågrisar får inte avvänjas före 28 dagars ålder såvida inte modersuggans eller smågrisarnas välbefinnande eller
hälsa annars skulle påverkas negativt. Smågrisar får emellertid avvänjas upp till sju dagar tidigare om de flyttas
till specialiserade utrymmen som töms och grundligt rengörs och desinfekteras innan en ny grupp placeras där,
och som är avskilda från de utrymmen där suggorna hålls, i syfte att minimera överföringen av sjukdomar till
smågrisarna.

D. AVVANDA SMÅGRISAR OCH SLAKTSVIN
1.

Om svin hålls i grupper skall åtgärder vidtas för att förhindra sådana slagsmål som går utöver djurens normala
beteende.

2.

Svin från olika grupper bör inte blandas i onödan. Om svin som inte känner varandra måste blandas bör detta
ske då svinen är så unga som möjligt och helst före eller upp till en vecka efter avvänjning. Då svin från olika
grupper blandas skall de ha tillräckliga möjligheter att fly och gömma sig för andra svin.

3.

Om det finns tecken på våldsamma slagsmål skall orsakerna omedelbart undersökas och lämpliga åtgärder vidtas, t.ex. att om möjligt ge djuren rikligt med halm eller andra material att undersöka. Djur i riskzonen och
utpräglat våldsamma djur skall hållas avskilda från gruppen.

4.

Att använda lugnande läkemedel för att underlätta blandning av grupper är bara tillåtet i undantagsfall och
endast efter det att veterinär rådfrågats.
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