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(Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

HATÁROZATOK

BIZOTTSÁG

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. április 25.)

az állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és a folyamatos
ellenőrzésére irányuló nemzeti programoknak a tagállamok által közösségi finanszírozásra történő

benyújtására vonatkozó szabványkövetelmények megállapításáról

(az értesítés a C(2008) 1585. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/425/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990.
június 26-i 90/424/EGK tanácsi határozatra (1) és különösen
annak 24. cikke (10) bekezdésére,

mivel:

(1) A 90/424/EGK határozat megállapítja az állatbetegségek és
zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és a
folyamatos ellenőrzésére irányuló nemzeti programokhoz
nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulást szabályozó
eljárásokat. Az említett határozat szerint közösségi pénz-
ügyi intézkedést kell bevezetni a tagállamok által az említett
határozat mellékletében felsorolt állatbetegségek és zoonó-
zisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és a
folyamatos ellenőrzésére irányuló nemzeti programokra
fordított költségek visszatérítésére.

(2) A 90/424/EGK határozat előírja, hogy a tagállamok minden
évben legkésőbb április 30-ig benyújtják a Bizottságnak a
következő évben kezdődő azon éves vagy többéves
programjaikat, amelyekre közösség pénzügyi hozzájárulást
kívánnak kapni.

(3) A 2006/965/EK határozattal módosított 90/424/EGK
határozat 3. cikke alapján az enzootikus szarvasmarha-

leukózisra (EBL) és az Aujeszky-féle betegségre vonatkozó
programok 2010. december 31-ig finanszírozhatók;

(4) Az állatbetegségek felszámolására, folyamatos ellenőrzésére
és az ellenük való védekezésre irányuló programok
közösségi finanszírozására vonatkozó kérelmek tartalmára
vonatkozó szabványos követelmények megállapításáról
szóló, 2004. április 29-i 2004/450/EK bizottsági határo-
zat (2) előírja, hogy az egyes állatbetegségek felszámolására,
folyamatos ellenőrzésére és az ellenük való védekezésre
irányuló programokhoz közösségi hozzájárulást kérő
tagállamoknak az említett határozatban meghatározott
bizonyos információkat tartalmazó kérelmeket kell benyúj-
taniuk.

(5) Az egyes állatbetegségek felszámolására, folyamatos ellen-
őrzésére és az ellenük való védekezésre irányuló nemzeti
programok közösségi kritériumairól szóló 2008. április 25-
i 2008/341/EK bizottsági határozat (3) meghatározza
azokat a kritériumokat, amelyeket a nemzeti programok-
nak ki kell elégíteniük ahhoz, hogy azokat a Bizottság a 90/
424/EGK határozat 24. cikke (1) bekezdésében előírt
közösségi pénzügyi intézkedés szerint jóváhagyja.

(6) A 2008/341/EK határozat elfogadását követően és a
benyújtási, jóváhagyási és a programok végrehajtása alatt
történő értékelési folyamat további javítása céljából a
közösségi pénzügyi hozzájárulás iránti tagállami kérelmek
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(1) HL L 224., 1990.8.18., 19. o. A legutóbb a 2006/965/EK hatá-
rozattal (HL L 397., 2006.12.30., 22. o.) módosított határozat.

(2) HL L 155., 2004.4.30., 95. o.; javított változat: HL L 193., 2004.6.1.,
71. o. A legutóbb a 2007/268/EK határozattal (HL L 115.,
2007.5.3., 3. o.) módosított határozat.

(3) HL L 115., 2008.4.29., 44. o.



szabványkövetelményeit frissíteni kell és összhangba kell
hozni az említett kritériumokkal. Az érthetőség kedvéért a
2004/450/EK határozatot hatályon kívül kell helyezni és
helyébe e határozatnak kell lépnie.

(7) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak
az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság
véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 90/424/EGK határozat mellékletében felsorolt állatbetegségek
és zoonózisok felszámolására, folyamatos ellenőrzésére és az
ellenük való védekezésre irányuló nemzeti programokhoz
közösségi pénzügyi támogatást kérő tagállamoknak legalább az
alábbiakban meghatározott információkat tartalmazó kérelmeket
kell benyújtaniuk:

a) Az e határozat I. mellékletében meghatározottakat a
következőkre vonatkozóan:

— szarvasmarha-tuberkulózis,

— szarvasmarha-brucellózis,

— juh- és kecskebrucellózis (B. melitensis),

— kéknyelv-betegség endémiás vagy nagy fertőzési
kockázatot jelentő területeken,

— afrikai sertéspestis,

— sertések hólyagos betegsége,

— klasszikus sertéspestis,

— lépfene,

— szarvasmarhák ragadós tüdőlobja,

— veszettség,

— hólyagférgesség (echinococcosis),

— trichinellosis,

— verotoxintermelő E. coli,

— enzootikus szarvasmarha-leukózis (EBL) és Aujeszky-
féle betegség.

b) Az e határozat II. mellékletében meghatározottakat a
szalmonellózisra (zoonózist okozó szalmonella) vonatko-
zóan.

c) Az e határozat III. mellékletében meghatározottakat a
ragályos szivacsos agyvelősorvadásra (TSE) (a szivacsos
marha agyvelőbántalomra [BSE]), a súrlókórra és a
króniukus sorvadásos betegségre (CWD) vonatkozóan.

d) Az e határozat IV. mellékletében meghatározottakat a
baromfik és a vadon élő madarak madárinfluenzájára
vonatkozóan.

e) Az e határozat V. mellékletében meghatározottakat a
következőkre vonatkozóan:

— fertőző vérképzőszervi elhalás,

— lazacok fertőző anémiája,

— a pontyfélék tavaszi virémája (SVC),

— a pisztrángok vírusos vérfertőzése (VHS),

— koi herpesz vírus (KHV),

— bonamia ostreae fertőzés,

— marteilia refringens fertőzés,

— rákok white spot fertőzése.

2. cikk

A 2004/450/EK határozat hatályát veszti.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. április 25-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja
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I. MELLÉKLET

Az 1. cikk a) pontjában (1) említett állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és a folyamatos ellenőrzésére irányuló nemzeti programok benyújtására vonatkozó
szabványkövetelmények

1. A program azonosítása

Tagállam:

Betegség(ek) (2):

A közösségi tárfinanszírozási kérelem célja (3):

E dokumentum hivatkozási száma:

Elérhetőség (név, telefon, fax, e-mail):

A Bizottsághoz való beküldés időpontja:

2. A betegség(ek) járványügyi helyzetére vonatkozó múltbéli adatok (4):

3. A benyújtott program leírása (5):

4. A benyújtott program intézkedései

4.1. A program intézkedéseinek összefoglalása

A program időtartama:

Első év: Utolsó év:
 Védekezés  Felszámolás
 Vizsgálat  Vizsgálat
 A pozitív állatok levágása  A pozitív állatok levágása
 A pozitív állatok leölése  A pozitív állatok leölése
 Vakcinázás  Kiterjesztett levágás vagy leölés
 Gyógykezelés  A termékek megsemmisítése
 A termékek megsemmisítése
 Felszámolás, védekezés vagy folyamatos megfigyelés  Egyéb intézkedések (részletezze):
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(1) Egy többéves program második és a rákövetkező évei esetében, amelyet egy bizottsági határozattal már jóváhagytak, csak az 1. szakaszt, a 7. szakaszt és a 8. szakaszt kell kitölteni.
(2) Betegségenként egy dokumentum használandó, kivéve, ha a célállományra vonatkozó programban foglalt valamennyi intézkedést különböző betegségek ellenőrzésére, vagy betegségek elleni védekezésre és felszámolásra alkalmazzák.
(3) Az(oka)t az év(ek)et kell megadni, mely(ek)re a társfinanszírozást kérik.
(4) Rövid leírást kell adni a célállományra vonatkozó adatokkal (faj, a programban részt vevő állományok és állatok száma), a fő intézkedésekről (vizsgálat, vizsgálat és vágás, vizsgálat és leölés, állományok és állatok minősítése, vakcinázás) és a főbb

eredményekről (incidencia, prevalancia, állományok és állatok minősítése). Az információkat elkülönült időszakok szerint kell megadni, ha az intézkedéseket lényegesen módosították. Az információkat a vonatkozó összefoglaló járványtani
táblázatokkal, grafikonokkal vagy térképekkel kell dokumentálni.

(5) Rövid leírást kell adni a programról a fő célkitűzéssel (célkitűzésekkel) (folyamatos ellenőrzés, védekezés, felszámolás, állományok és/vagy régiók minősítése, csökkentett prevalencia és incidencia), a fő intézkedésekkel (vizsgálatok, vizsgálatok és
levágás, vizsgálatok és leölés, állományok és állatok minősítése, vakcinázás), a célállománnyal és a végrehajtás helyéül szolgáló területtel (területekkel), valamint a pozitív eset meghatározásával.



4.2. A programba bevont összes érintett fél (1) beszervezése, felügyelete és szerepe:

4.3. A földrajzi és közigazgatási területek leírása és elhatárolása, amelyeken a programot végre kell hajtani (2):

4.4. A program intézkedéseinek leírása (3):

4.4.1. A betegség bejelentése:

4.4.2. Célállatok és -állatpopuláció:

4.4.3. Az állatok azonosítása és a mezőgazdasági üzemek regisztrálása:

4.4.4. Az állatok és az állományok minősítése (4):

4.4.5. Az állatok mozgatására vonatkozó szabályok:

4.4.6. Az alkalmazott vizsgálatok és mintavételi rendszerek:

4.4.7. A használt oltóanyagok és oltási rendszerek:

4.4.8. Az érintett mezőgazdasági üzemeken meglévő biológiai biztonsági intézkedésekre és infrastruktúrára vonatozó információ és értékelés:

4.4.9. Pozitív vizsgálati eredmény esetén hozandó intézkedések (5):

4.4.10. A levágott és leölt állatok tulajdonosainak kártalanítási rendszere:

4.4.11. A program végrehajtásának ellenőrzése és jelentés készítés:

5. A programból származó előnyök (6):
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(1) Mutassa be a program végrehajtásáért felelős szervezeti egységek felügyeletével és koordinációjával megbízott központi hatóságot és a programban részt vevő különböző szervezőket. Mutassa be minden résztvevő kötelezettségeit.
(2) Írja le a program végrehajtásának helyéül szolgáló területek adminisztratív és földrajzi nevét és megnevezését, adminisztratív határait és felületét. Szemléltesse térképekkel.
(3) Átfogó leírást kell benyújtani az összes intézkedésről, kivéve, ha hivatkozni lehet a közösségi jogra. Nemzeti jogszabályok, amelyekben az intézkedések meghatározásra kerültek.
(4) Amennyiben van ilyen.
(5) Rövid leírást kell adni a pozitív állatokra vonatkozó intézkedésekről (levágás, a vágott állati tetemek rendeltetési helye, az állati termékek felhasználása vagy kezelése, valamennyi olyan termék megsemmisítése, amely átviheti a betegséget, vagy az

ilyen termékek kezelése az esetleges kontamináció elkerülése érdekében, a fertőzött gazdaságok fertőtlenítésére szolgáló eljárás, a választott terápiás vagy preventív gyógykezelés, a vágással kiürített gazdaságok egészséges állatokkal való
betelepítésére szolgáló eljárás és megfigyelési körzet létesítése a fertőzött gazdaság körül).

(6) A gazdálkodók és a társadalom számára általában biztosított előnyök leírása.



6. Az utolsó öt év járványügyi helyzetére vonatkozó adatok (1)

6.1. A betegség alakulása (2)

6.1.1. Az állományokra vonatkozó adatok (a) (évenként és betegségenként/fajonként egy táblázat)

Év:
Betegség (b):

A következő időpontban fennálló helyzet:
Állatfaj:

Régió (c) Az állományok
teljes száma (d)

A programba
bevont állomá-
nyok teljes
száma

Az ellenőrzött
állományok
száma (e)

A pozitív
állományok
száma (f)

Az új pozitív
állományok
száma (g)

A kiirtásra
kerülő állomá-
nyok száma

A kiirtott állomá-
nyok %-os aránya

Jelzőszámok

%-os állománylefe-
dettség

Pozitív állomá-
nyok %-os aránya
Időszakos állo-
mányprevalencia

Új pozitív állomá-
nyok %-os aránya
Állományincidencia

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/5) × 100 9 = (4/3) × 100 10 = (5/4) × 100 11 = (6/4) × 100

Összesen

(a) Az állatállományok adott esetben megfelelnek állományoknak vagy gazdaságoknak.
(b) Betegség és szükség esetén állatfaj.
(c) A tagállam jóváhagyott felszámolási programjában meghatározott régió.
(d) A régióban lévő állományok összlétszáma, beleértve a programnak megfelelő és a nem megfelelő állományokat.
(e) Az ellenőrzés alatt egy, a program keretében az állomány egészségügyi státusának fenntartása, felminősítése céljával végzendő, a vonatkozó betegség kimutatására irányuló állományszintű vizsgálat értendő. Ebben az oszlopban az

állományt még akkor sem kell kétszer számolni, ha azt egynél többször ellenőrizték.
(f) Az időszak során legalább egy pozitív állatot tartalmazó állományok, függetlenül attól, hogy hányszor ellenőrizték az állományt.
(g) Olyan állományok, melyek állapota az előző időszakban „ismeretlen”, „nem mentes negatív”, „mentes”, „hivatalosan mentes” vagy „felfüggesztett” volt és ebben az időszakban legalább egy pozitív állatot tartalmazott.
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(2) A veszettség esetében nem kell megadni adatokat.



6.1.2. Az állatokra vonatkozó adatok (évenként és betegségenként/fajonként egy táblázat)

Év:
Betegség (a):

A következő időpontban fennálló helyzet:
Állatfaj:

Régió (b) Az állatok össz-
létszáma (c)

A program során
vizsgálandó álla-
tok száma (d)

Az vizsgált álla-
tok száma (d)

Az egyedileg
vizsgált állatok

száma (e)

A pozitív állatok
száma

Vágás Mutatók

Levágott vagy leselej-
tezett, pozitív ered-
ményt adó állatok

száma

Levágott állatok össz-
létszáma (f)

Egyedszintű %-os lefe-
dettség

Pozitív állatok %-os ará-
nya

Egyedi prevalencia

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(4/3) × 100 10=(6/4) × 100

Összesen

(a) Betegség és szükség esetén állatfaj.
(b) A tagállam jóváhagyott felszámolási programjában meghatározott régió.
(c) A régióban lévő állományok összlétszáma, beleértve a programnak megfelelő és a nem megfelelő állományokat.
(d) Az egyedileg vagy elegyszintű program keretében vizsgált állatokat tartalmazza.
(e) Csak az egyedileg vizsgált állatokat tartalmazza, nem foglalja magában az elegyszintű mintákkal vizsgált állatokat (pl. az elegytejtartály-vizsgálatokat).
(f) Valamennyi levágott pozitív állatot, valamint a program keretében levágott nem pozitív állatokat is bele kell foglalni.
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6.2. Rétegzett adatok a megfigyelésről és a laboratóriumi vizsgálatokról

6.2.1. Rétegzett adatok a megfigyelésről és a laboratóriumi vizsgálatokról (évenként és betegségenként/fajonként egy táblázat)

Év: Betegség (a): Állatfaj/kategória:
Az alkalmazott szerológiai vizsgálatok leírása:
Az alkalmazott mikrobiológiai vagy virológiai vizsgálatok leírása:
Az alkalmazott egyéb vizsgálatok leírása:

Régió (b)
Szerológiai vizsgálatok Mikrobiológiai vagy virológiai vizsgálatok Egyéb vizsgálatok

A vizsgált minták száma (c) A pozitív minták száma (d) A vizsgált minták száma (c) A pozitív minták száma (d) A vizsgált minták száma (c) A pozitív minták száma (d)

Összesen

(a) Betegség és szükség esetén állatfaj.
(b) A tagállam jóváhagyott felszámolási programjában meghatározott régió.
(c) A vizsgált minták száma.
(d) A pozitív minták száma.

6.3. Fertőzésre vonatkozó adatok (évenként és betegségenként/fajonként egy táblázat)

Év: Betegség (a): Állatfaj:

Régió (b) A fertőzött állományok száma (c) A fertőzött állatok száma

Összesen

(a) Betegség és szükség esetén állatfaj.
(b) A tagállam jóváhagyott felszámolási programjában meghatározott régió.
(c) Az állatállományok adott esetben megfelelnek állományoknak vagy gazdaságoknak.
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6.4. Az állományok év végi státusára vonatkozó adatok (1)

Év: Betegség (a): Állatfaj:

Régió (b)

A programba bevont állományok és állatok státusa (c)

A programba bevont
összes állomány és állat

száma
Ismeretlen (d)

A betegségtől nem mentes vagy hivatalosan nem mentes
Felfüggesztett mentes vagy

hivatalosan mentes (e) Mentes (f) Hivatalosan mentes a beteg-
ségtől (g)Az utolsó ellenőrzés pozi-

tív (h)
Az utolsó ellenőrzés nega-

tív (i)

Állomá-
nyok Állatok (j) Állomá-

nyok Állatok (j) Állomá-
nyok Állatok (j) Állomá-

nyok Állatok (j) Állomá-
nyok Állatok (j) Állomá-

nyok Állatok (j) Állomá-
nyok Állatok (j)

Összesen

(a) Betegség és szükség esetén állatfaj.
(b) A tagállam jóváhagyott felszámolási programjában meghatározott régió.
(c) Az év végén.
(d) Ismeretlen: nem állnak rendelkezésre korábbi ellenőrzések eredményei.
(e) Az adott betegség vonatkozásában közösségi vagy nemzeti jogszabályokban meghatározottak szerint a jelentési időszak végén felfüggesztett.
(f) Az adott betegség vonatkozásában közösségi vagy nemzeti jogszabályokban meghatározottak szerint a jelentési időszak végén mentes állomány.
(g) Az adott betegség vonatkozásában közösségi vagy nemzeti jogszabályokban meghatározottak szerint a jelentési időszak végén hivatalosan mentes állomány.
(h) Nem mentes és az utolsó ellenőrzés pozitív: ellenőrzött állományok, az utolsó ellenőrzéskor legalább egy pozitív eredménnyel.
(i) Nem mentes és az utolsó ellenőrzés negatív: ellenőrzött állományok, az utolsó ellenőrzéskor negatív eredménnyel, de nem „mentes” vagy „hivatalosan mentes”.
(j) Írja be az említett státusú állományokban lévő, programban részt vevő állatokat (bal oldali oszlop).
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2008.6.18.(1) Csak a szarvasmarha-tuberkulózis, a szarvasmarha-brucellózis, a juh- és kecskebrucellózis (B. melitensis), az enzootikus szarvasmarha-leukózis (EBL) és Aujeszky-féle betegség esetében kell adatokat szolgáltatni.



6.5. A vakcinázási vagy gyógykezelési programokra vonatkozó adatok (1)

Év: Betegség (a): Állatfaj:
Az alkalmazott vakcinázási, terápiás vagy egyéb rendszer:

Régió (b) Az állományok
összlétszáma (c)

Az állatok összlét-
száma

A vakcinázási vagy gyógykezelési programra vonatkozó információ

A vakcinázási vagy
gyógykezelési prog-
ramban részt vevő
állományok (c)

száma

A vakcinázott vagy
gyógykezelt állomá-

nyok száma (c)

A vakcinázott vagy
gyógykezelt állatok

száma

A felhasznált vakci-
naadagok vagy
gyógykezelések

száma

A vakcinázott felnőtt
állatok száma (d)

A vakcinázott fiatal
állatok száma (d)

Összesen

(a) Betegség és szükség esetén állatfaj.
(b) A tagállam jóváhagyott felszámolási programjában meghatározott régió.
(c) Az állatállományok adott esetben megfelelnek állományoknak vagy gazdaságoknak.
(d) Csak szarvasmarha-brucellózis, a juh- és kecskebrucellózis (B. melitensis), a programban meghatározottak szerint.

6.6. A vadon élő állatokra vonatkozó adatok (2)

6.6.1. A vadállomány becsült nagysága

Év: Becslési módszer (a):

Régiók (b)
Az érintett vadon élő állatfaj becsült állománynagysága

Faj: Faj: Faj: Faj:

Összesen

(a) A vadászzsákmány tekinthető szabványos becslési módszernek. Amennyiben más módszert alkalmaznak, meg kell magyarázni.
(b) A tagállam jóváhagyott felszámolási programjában meghatározott régió.
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159/9(1) Csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha vakcinázás került végrehajtásra.

(2) Csak akkor kell adatokat szolgáltatni, ha a program vadállományra vonatkozó intézkedéseket tartalmaz, vagy ha az adatok járványtanilag fontosak a betegség esetében.



6.6.2. A vadon élő állatok folyamatos ellenőrzése (évenként és betegségenként/fajonként egy táblázat)

Év: Betegség (a): Állatfaj:
Az alkalmazott szerológiai vizsgálatok leírása:
Az alkalmazott mikrobiológiai vagy virológiai vizsgálatok leírása:
Az alkalmazott egyéb vizsgálatok leírása:

Régió (b)
Mikrobiológiai vagy virológiai vizsgálatok Szerológiai vizsgálatok Egyéb vizsgálatok

A vizsgált minták száma A pozitív minták száma A vizsgált minták száma A pozitív minták száma A vizsgált minták száma A pozitív minták száma

Összesen

(a) Betegség és szükség esetén állatfaj.
(b) A tagállam jóváhagyott felszámolási programjában meghatározott régió.

6.6.3. A vadon élő állatok vakcinázására vagy kezelésére vonatkozó adatok

Év: Betegség (a): Állatfaj:
Az alkalmazott vakcinázási, terápiás vagy egyéb rendszer:

Régió (b) km2

Oltási vagy kezelési program

A felhasználandó vakcinaadagok vagy gyógykezelések száma A kampányok száma A felhasználandó vakcinaadagok
vagy gyógykezelések összes száma

Összesen

(a) Betegség és szükség esetén állatfaj.
(b) A tagállam jóváhagyott felszámolási programjában meghatározott régió.
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7. Célkitűzések

7.1. A vizsgálatokra vonatkozó célkitűzések (egy táblázat a végrehajtás minden évében)

7.1.1. A diagnosztikai vizsgálatokra vonatkozó célkitűzések

Betegség (a): Állatfaj:

Régió (b) A vizsgálat típusa (c) Célállomány (d) A minta típusa (e) Cél (f) A tervezett vizsgálatok száma

Összesen

(a) Betegség és szükség esetén állatfaj.
(b) A tagállam jóváhagyott felszámolási programjában meghatározott régió.
(c) A vizsgálat leírása (például SN-vizsgálat, AB-Elisa, RBT stb.)
(d) A célfajok és a célzott állatok kategóriáinak meghatározása (például nem, kor, tenyészállat, vágóállat stb.).
(e) A minta leírása (például vér, szérum, tej stb.)
(f) A cél leírása (például minősítés, megfigyelés, a gyanús esetek megerősítése, a kampányok folyamatos ellenőrzése, szerokonverzió, a megszüntetett oltóanyagok ellenőrzése, vakcina tesztelés, a vakcinázás ellenőrzése stb.)

2008.6.18.
H
U

A
z
EurópaiU

nió
H
ivatalos

Lapja
L
159/11



7.1.2. Az állományok és állatok vizsgálatára vonatkozó célkitűzések (1)

7.1.2.1. Az állományok vizsgálatára vonatkozó célkitűzések (a)

Betegség (b): Állatfaj:

Régió (c) Az állományok
összlétszáma (d)

A programban
részt vevő
állományok
összlétszáma

A várhatóan
ellenőrizendő
állományok
száma (e)

A várható pozitív
állományok
száma (f)

A várható új
pozitív

állományok
száma (g)

A várhatóan
kiirtásra kerülő
állományok

száma

A várhatóan
kiirtásra kerülő
állományok %-os

aránya

Célmutatók

Várható %-os
állománylefedett-

ség

Pozitív
állományok %-os

aránya
Várható időszaki
állománypreva-

lencia

Új pozitív
állományok %-os

aránya
Várható

állományincidencia

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/5) × 100 9 = (4/3) × 100 10 = (5/4) × 100 11 = (6/4) × 100

Összesen

(a) Az állatállományok adott esetben megfelelnek állományoknak vagy gazdaságoknak.
(b) Betegség és szükség esetén állatfaj.
(c) A tagállam jóváhagyott felszámolási programjában meghatározott régió.
(d) A régióban lévő állományok összlétszáma, beleértve a programnak megfelelő és a nem megfelelő állományokat.
(e) Az ellenőrzés alatt egy, a program keretében az állomány egészségügyi státusának fenntartása, felminősítése céljával végzendő, a vonatkozó betegség kimutatására irányuló állományszintű vizsgálat értendő. Ebben az oszlopban az

állományt még akkor sem kell kétszer számolni, ha azt egynél többször ellenőrizték.
(f) Az időszak során legalább egy pozitív állatot tartalmazó állományok, függetlenül attól, hogy hányszor ellenőrizték az állományt.
(g) Olyan állományok, melyek állapota az előző időszakban „ismeretlen”, „nem mentes negatív”, „mentes”, „hivatalosan mentes” vagy „felfüggesztett” volt és ebben az időszakban legalább egy pozitív állatot tartalmazott.
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7.1.2.2. Az állatok vizsgálatára vonatkozó célkitűzések

Betegség (a): Állatfaj:

Régió (b) Az állatok összlét-
száma (c)

A programban
részt vevő állatok

száma (d)

A várhatóan vizs-
gálandó állatok

száma (d)

Az egyedileg vizs-
gálatra kerülő álla-

tok száma (e)

A várhatóan pozitív
állatok száma

Vágás Célmutatók

A várhatóan levá-
gandó vagy leselej-
tezendő pozitív
állatok száma

A várhatóan levá-
gandó állatok össz-

létszáma (f)

Várható egyed-
szintű %-os lefe-

dettség

Pozitív állatok %-os
aránya (várható

egyedi prevalencia)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(4/3) × 100 10=(6/4) × 100

Összesen

(a) Betegség és szükség esetén állatfaj.
(b) A tagállam jóváhagyott felszámolási programjában meghatározott régió.
(c) A régióban lévő állományok összlétszáma, beleértve a programnak megfelelő és a nem megfelelő állományokat.
(d) Az egyedileg vagy elegyszintű program keretében vizsgált állatokat tartalmazza.
(e) Csak az egyedileg vizsgált állatokat tartalmazza, nem foglalja magában az elegyszintű mintákkal vizsgált állatokat (pl. az elegytejtartály-vizsgálatokat).
(f) Tartalmazza a levágott valamennyi pozitív állatot, valamint a program keretében levágott negatív állatokat is.
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7.2. Az állományok és állatok minősítésére vonatkozó célkitűzések (1) (egy táblázat a végrehajtás minden évében)

Betegség (a): Állatfaj:

Régió (b)

A programban részt vevő
állományok és állatok

összlétszáma

A programban részt vevő állományok és állatok státusára vonatkozó célkitűzések (c)

Várhatóan ismeretlen (d)

Várhatóan nem mentes vagy hivatalosan nem mentes
Várhatóan felfüggesztett
mentes vagy hivatalosan

mentes (e)
Várhatóan mentes (f) Várhatóan hivatalosan men-

tes (g)Az utolsó ellenőrzés pozi-
tív (h)

Az utolsó ellenőrzés nega-
tív (i)

Állomá-
nyok Állatok (j) Állomá-

nyok Állatok (j) Állomá-
nyok Állatok (j) Állomá-

nyok Állatok (j) Állomá-
nyok Állatok (j) Állomá-

nyok Állatok (j) Állomá-
nyok Állatok (j)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Összesen

(a) Betegség és szükség esetén állatfaj.
(b) A tagállam jóváhagyott felszámolási programjában meghatározott régió.
(c) Év végén.
(d) Ismeretlen: Nem állnak rendelkezésre korábbi ellenőrzések eredményei.
(e) Az adott betegség vonatkozásában közösségi vagy nemzeti jogszabályokban meghatározottak szerint a jelentési időszak végén felfüggesztett.
(f) Az adott betegség vonatkozásában közösségi vagy nemzeti jogszabályokban meghatározottak szerint a jelentési időszak végén mentes állomány.
(g) Az adott betegség vonatkozásában közösségi vagy nemzeti jogszabályokban meghatározottak szerint a jelentési időszak végén hivatalosan mentes állomány.
(h) Nem mentes és az utolsó ellenőrzés pozitív: ellenőrzött állományok, az utolsó ellenőrzéskor legalább egy pozitív eredménnyel.
(i) Nem mentes és az utolsó ellenőrzés negatív: ellenőrzött állományok, az utolsó ellenőrzéskor negatív eredménnyel, de nem „mentes” vagy „hivatalosan mentes”.
(j) Írja be az említett státusú állományokban lévő, programban részt vevő állatokat (bal oldali oszlop).
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2008.6.18.(1) Csak a szarvasmarha-tuberkulózis, a szarvasmarha-brucellózis, a juh- és kecskebrucellózis (B. melitensis), az enzootikus szarvasmarha-leukózis (EBL) és Aujeszky-féle betegség esetében kell adatokat szolgáltatni.



7.3. A vakcinázásra vagy gyógykezelésekre vonatkozó célkitűzések (egy táblázat a végrehajtás minden évében)

7.3.1. A vakcinázásra vagy gyógykezelésekre vonatkozó célkitűzések (1)

Betegség (a): Állatfaj:

Régió (b)

A vakcinázási vagy
gyógykezelési

programban részt
vevő állományok
összlétszáma (c)

A vakcinázási vagy
gyógykezelési

programban részt
vevő állatok
összlétszáma

Az oltási és kezelési programra vonatkozó információ

A vakcinázási vagy
gyógykezelési

programban részt
vevő állományok (c)

száma

A várhatóan
vakcinázandó vagy
gyógykezelendő

állományok (c) száma

A várhatóan
vakcinázandó vagy
gyógykezelendő
állatok száma

A várhatóan
beadandó oltóanyag

dózisok vagy
kezelések száma

A várhatóan
vakcinázandó felnőtt
állatok (d) száma

A várhatóan
vakcinázandó fiatal
állatok száma (d)

Összesen

(a) Betegség és szükség esetén állatfaj.
(b) A tagállam jóváhagyott felszámolási programjában meghatározott régió.
(c) Az állatállományok adott esetben megfelelnek állományoknak vagy gazdaságoknak.
(d) Csak a szarvasmarha brucellózis, és a juh- és kecskebrucellózis (B. melitensis) esetében a programban meghatározottak szerint.

7.3.2. A vadállomány vakcinázására vagy gyógykezelésére vonatkozó célkitűzések (2)

Betegség (a): Állatfaj:

Régió (b) km2

A vakcinázási vagy gyógykezelési programra vonatkozó célkitűzések

A kampányban várhatóan felhasználandó vakcinaadagok vagy gyógy-
kezelések száma A kampányok várható száma A várhatóan felhasználandó vakcina adagok vagy gyógykezelések összes

száma

Összesen

(a) Betegség és szükség esetén állatfaj.
(b) A tagállam jóváhagyott felszámolási programjában meghatározott régió.
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(2) Csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha szükséges.



8. A program költségeinek részletes elemzése (egy táblázat a végrehajtás minden évében)

Költségek Részletes leírás Az egységek száma Egységenkénti költségek
euróban Teljes összeg euróban Kértek-e közösségi finanszí-

rozást (igen/nem)

1. Vizsgálat

1.1. Az elemzés költsége Vizsgálat:

Vizsgálat:

Vizsgálat:

1.2. A mintavételezés költségei

1.3. Egyéb költségek

2. Vakcinázás vagy gyógykezelés

2.1. Vakcina/gyógykezelés beszerzése

2.2. Elosztási költségek

2.3. Beadási költségek

2.4. Ellenőrzési költségek

3. Levágás és megsemmisítés

3.1. Kártalanítás az állatokért

3.2. Szállítási költségek

3.3. A megsemmisítés költségei

3.4. A vágás esetén fellépő veszteségek

3.5 A termékek kezelésének költségei
(tej, tojások, keltetőtojás stb.)

4. Tisztítás és fertőtlenítés
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Költségek Részletes leírás Az egységek száma Egységenkénti költségek
euróban Teljes összeg euróban Kértek-e közösségi finanszí-

rozást (igen/nem)

5. Munkabérek (csak a programra
szerződtetett alkalmazottaké)

6. Fogyóeszközök és különleges fel-
szerelés

7. Egyéb költségek

Összesen
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II. MELLÉKLET

Az 1. cikk b) pontjában említett szalmonellózis (zoonózist okozó szalmonella) elleni védekezésre irányuló
nemzeti programok benyújtására vonatkozó szabványkövetelmények

A. RÉSZ

A szalmonella elleni nemzeti védekezési programok általános követelményei

a) a program céljának meghatározása

b) bizonyítsa azt, hogy a program megfelel a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) II. mellékletének B.
részében meghatározott mintavételezési előírásoknak, feltüntetve a mintavételezés által lefedendő érintett
állatállományt és termelési szakaszokat

Gallus gallus tenyészállományok:

— növendékállományok — naposcsibe
— négyhetes baromfi
— a tojásrakási fázis vagy a tojóegységbe való kerülés előtt két héttel

— felnőtt tenyészállományok – minden második hét a tojásrakási időszak során

Tojótyúk:

— növendékállományok — naposcsibe

— jérce, a tojásrakási fázis vagy tojóegységbe való kerülés előtt két héttel

— tojóállományok – minden 15. hét a tojásrakási fázis során

Brojler csirke – a vágásra szánt baromfik

Pulyka – a vágásra szánt baromfik

Sertésállományok:

— tenyészsertések – a vágásra szánt állatok vagy a hasított testek a vágóhídon

— vágósertések – a vágásra szánt állatok vagy a hasított testek a vágóhídon

c) arra vonatkozó bizonyíték bemutatása, hogy a program megfelel a 2160/2003/EK rendelet II. melléklete C., D. és E.
részeiben meghatározott egyedi követelményeknek; valamint

d) a következő pontok leírása:

1. Általános követelmények

1.1. A szalmonellózis (zoonózist okozó szalmonella) tagállamban való előfordulásának rövid összefoglalása
külön megemlítve a 2003/99/EK európai parlamenti és tanács irányelv (2) 4. cikke szerinti megfigyelési
keretprogram során kapott eredményeket, különösen kiemelve a szalmonella-ellenőrzési programokkal
megcélzott szalmonella-szerotípusok elterjedési értékeit.

1.2. A vonatkozó illetékes hatóságok szerkezete és szervezete. Meg kell adni a program végrehajtásába bevont
testületek közötti információáramlást.

1.3. Jóváhagyott laboratóriumok, ahol a programban begyűjtött mintákat elemzik.

1.4. A program keretében a minták vizsgálatára alkalmazott módszerek.
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(1) HL L 325., 2003.12.12., 1. o.
(2) HL L 325., 2003.12.12., 31. o.



1.5. Hatósági ellenőrzések (beleértve a mintavételi rendszereket is) a takarmány, baromfiállomány és/vagy
sertésállomány szintjén.

1.6. Az illetékes hatóságok által tett – elsősorban közegészségügy-védelmi – intézkedések olyan állatok vagy
termékek tekintetében, amelyekben a szalmonellafajok jelenlétét mutatták ki, valamint a megtett megelőző
intézkedések, például vakcinázás.

1.7. A programok végrehajtásával kapcsolatos nemzeti jogszabályok, beleértve bármely olyan nemzeti
rendelkezést, amely a programban meghatározott tevékenységekre vonatkozik.

1.8. A programmal összefüggésben az élelmiszer- és takarmányipari vállalkozások részére nyújtott pénzügyi
támogatás.

2. A programban részt vevő élelmiszer- és takarmányipari vállalkozásokra vonatkozóan

2.1. Az adott fajok és az azokból készült termékek termelési szerkezete.

2.2. A takarmánygyártás szerkezete.

2.3. A helyes állattartási gyakorlatok vonatkozó útmutatói, illetve egyéb (kötelező vagy önkéntes)
iránymutatások a biológiai biztonságról, amelyek meghatározzák legalább a:

— a gazdaságokban történő higiéniaszervezést,

— az állatok, a takarmány, az ivóvíz, a gazdaságban dolgozó emberek által hordozott fertőzések
bevitelét megelőző intézkedéseket, és

— az állatok a gazdaságokba történő be- és onnan kifelé történő szállítása során betartandó higiéniai
feltételeket.

2.4. A gazdaságok rutinszerű állatorvosi felügyelete.

2.5. A gazdaságok nyilvántartásba vétele.

2.6. Nyilvántartások vezetése a gazdaságokban.

2.7. Az állatokat szállításuk során kísérő dokumentumok.

2.8. Az állatok nyomon követhetőségének biztosítását célzó egyéb vonatkozó intézkedések.

B. RÉSZ

1. A program azonosítása

Tagállam:

Betegség: az állatok fertőződése a zoonózist okozó szalmonellafajokkal

A programban részt vevő állatállomány:

A végrehajtás éve(i):

E dokumentum hivatkozási száma:

Elérhetőség (név, telefon, fax, e-mail):

A Bizottsághoz való beküldés időpontja:

2. Az 1. pontban meghatározott zoonózist okozó szalmonella járványügyi helyzetére vonatkozó múltbéli
adatok (1):
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(1) Rövid leírást kell adni a célállományra vonatkozó adatokkal (faj, a programban részt vevő állományok és állatok száma), a fő
intézkedésekről (vizsgálat, vizsgálat és vágás, vizsgálat és leölés, állományok és állatok minősítése, vakcinázás) és a főbb eredményekről
(incidencia, prevalancia, állományok és állatok minősítése). Az információt elkülönült időszakok szerint kell megadni, ha az
intézkedéseket lényegesen módosították. Az információt a vonatkozó összefoglaló járványtani táblázatokkal, grafikonokkal vagy
térképekkel kell dokumentálni.



3. A benyújtott program leírása (1):

4. A benyújtott program intézkedései

4.1. A program alapján az intézkedések összefoglalása

A program időtartama:

Első év: Utolsó év:
 Védekezés  Védekezés/felszámolás
 Vizsgálat  Vizsgálat
 A pozitív állatok levágása  A pozitív állatok levágása
 A pozitív állatok leölése  A pozitív állatok leölése
 Vakcinázás  Kiterjesztett levágás vagy leölés
 Gyógykezelés  A termékek megsemmisítése
 A termékek megsemmisítése
 Folyamatos megfigyelés vagy felügyelet
 Egyéb intézkedések (részletezze):

4.2. A program végrehajtásáért felelős szervezeti egységek felügyeletével és koordinációjával megbízott központi hatóság
megnevezése (2):

4.3. A földrajzi és közigazgatási területek leírása és elhatárolása, amelyeken a programot végre kell hajtani (3):

4.4. A program keretében végrehajtott intézkedések (4)

4.4.1. Jogszabályi intézkedések és feltételek a gazdaságok nyilvántartása vonatkozásában:

4.4.2. Jogszabályi intézkedések és feltételek az állatok azonosítása vonatkozásában (5):

4.4.3. Jogszabályi intézkedések és feltételek a betegség bejelentése vonatkozásában:

4.4.4. Pozitív eredmény esetén hozandó intézkedésekre vonatkozó jogszabályi intézkedések és feltételek (6):

4.4.5. Az állatok és állományok különböző minősítésére vonatkozó jogszabályi intézkedések és feltételek:

4.4.6. Védekezési eljárások és különösen az adott betegségben való megbetegedésre vagy azzal való fertőződésre
hajlamos állatok mozgatására vonatkozó szabályok, és az érintett gazdaságok vagy területek rendszeres
ellenőrzése (7):

4.4.7. A betegség elleni védekezésre (vizsgálat, vakcinázás) szolgáló jogszabályi intézkedések és feltételek:

4.4.8. A levágott és leölt állatok tulajdonosainak kárpótlására vonatkozó jogszabályi intézkedések és feltételek:

4.4.9. A biológiai biztonsági intézkedésekre és az érintett állományok/mezőgazdasági üzemek esetében meglévő
infrastruktúrára vonatkozó információ és értékelés:

5. A költség és haszon általános leírása (8):
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(1) Rövid leírást kell adni programról a fő célkitűzéssel (célkitűzésekkel) (folyamatos ellenőrzés, védekezés, felszámolás, állományok és/vagy
régiók minősítése, csökkentett prevalencia és incidencia), a fő intézkedésekkel (vizsgálatok, vizsgálatok és levágás, vizsgálatok és leölés,
állományok és állatok minősítése, vakcinázás), a célállománnyal és a végrehajtás helyéül szolgáló terület(ekk)el, valamint a pozitív eset
meghatározásával.

(2) Írja le a program végrehajtásáért felelős szervezeti egységek felügyeletével és koordinációjával megbízott központi hatóságot és a
programban részt vevő különböző szervezőket. Írja le minden résztvevő kötelezettségeit.

(3) Írja le a program végrehajtásának helyéül szolgáló területek közigazgatási és földrajzi nevét és elnevezését, közigazgatási határait és
felületét. Mutassa be térképekkel.

(4) Adott esetben a közösségi jogszabályokra kell utalni. Egyébként a nemzeti jogszabályokat kell említeni.
(5) Nem vonatkozik baromfira.
(6) Rövid leírást kell adni a pozitív állatokra vonatkozó intézkedésekről (levágás, a vágott állati tetemek rendeltetési helye, az állati termékek

felhasználása vagy kezelése, valamennyi olyan termék megsemmisítése, amely átviheti a betegséget, vagy az ilyen termékek kezelése az
esetleges kontamináció elkerülése érdekében, a fertőzött gazdaságok fertőtlenítésére szolgáló eljárás, a választott terápiás vagy preventív
gyógykezelés, a vágással kiürített birtokok egészséges állatokkal való betelepítésére szolgáló eljárás és megfigyelési körzet létesítése a
fertőzött gazdaság körül).

(7) Rövid leírást kell adni a védekezési eljárásokról és különösen az adott betegségben való megbetegedésre vagy azzal való fertőződésre
hajlamos állatok mozgatására vonatkozó szabályokról, és az érintett gazdaságok vagy területek rendszeres ellenőrzéséről.

(8) Leírást kell adni a hatóságoknál és a társadalomnál jelentkező összes költségről, valamint a gazdálkodók és a társadalom számára
általában nyújtott haszonról.



6. Az utolsó öt év járványügyi helyzetére vonatkozó adatok (1)

6.1. A zoonózist okozó szalmonella alakulása

6.1.2. A zoonózist okozó szalmonella alakulására vonatkozó adatok

Év:
A következő időpontban fennálló helyzet:

Állatfaj:
Betegség/fertőzés (a):

Régió (a1) Állomány
típusa (b)

Az állo-
mányok
összlét-
száma (c)

Az állatok
összlét-
száma

A prog-
ramban

részt vevő
állomá-

nyok össz-
létszáma

A prog-
ramban

részt vevő
állatok
összlét-
száma

Az vizs-
gált állo-
mányok
száma (d)

A pozitív (e) állományok
száma (a)

A kiirtott állomá-
nyok száma (a)

A levágott vagy
megsemmisített
állatok összlét-

száma (a)

A megsemmisített
tojások mennyisége
(darabszám vagy

kg) (a)

A tojás-készítménnyé
alakított tojások

mennyisége (darab-
szám vagy kg) (a)

(a1) (a2) (a3) (a3) (a4) (a4) (a3) (a4) (a3) (a4) (a3)

Összesen

(a) A zoonózist okozó szalmonella esetében adja meg a szerotípusokat, amelyekre a védelmi programok kiterjednek: (a1) Salmonella Enteritidis, (a2) Salmonella Typhimurium, (a3) az egyéb szerotípusok határozzák meg a szerotípust az
adott esetnek megfelelően, (a4) Salmonella Enteritidis vagy Salmonella Typhimurium.

(a1) A tagállam jóváhagyott felszámolási programjában meghatározott régió.
(b) Például tenyészállományok (növendék, felnőtt állományok), termelő állományok, tojótyúkállományok, tenyészpulykák, hízópulykák, tenyészsertések, hízósertések stb. Állatállományok vagy állományok adott esetben.
(c) A régióban lévő állományok összlétszáma, beleértve a programnak megfelelő és a nem megfelelő állományokat.
(d) Az ellenőrzés alatt egy, a program keretében végzendő, szalmonella kimutatására irányuló állományszintű vizsgálat értendő. Ebben az oszlopban az állományt még akkor sem kell kétszer számolni, ha azt egynél többször ellenőrizték.
(e) Amennyiben valamely állományt a (d) lábjegyzettel összhangban egynél többször vizsgálták meg, pozitív mintát csak egyszer kell figyelembe venni.
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(1) A zoonózist okozó szalmonella alakulására vonatkozó adatok az alábbi táblázatok szerint szerepelnek.



6.2. Rétegzett adatok a megfigyelésről és a laboratóriumi vizsgálatokról

6.2.1. Rétegzett adatok a megfigyelésről és a laboratóriumi vizsgálatokról (évenként és betegségenként/fajonként egy táblázat)

Év: Állatfaj (a): Kategória (b):
Az alkalmazott szerológiai vizsgálatok leírása:
Az alkalmazott mikrobiológiai vagy virológiai vizsgálatok leírása:
Az alkalmazott egyéb vizsgálatok leírása:

Régió (c)
Szerológiai vizsgálatok Mikrobiológiai vagy virológiai vizsgálatok Egyéb vizsgálatok

A vizsgált minták száma (d) A pozitív minták száma (e) A vizsgált minták száma (d) A pozitív minták száma (e) A vizsgált minták száma (d) A pozitív minták száma (e)

Összesen

(a) Állatfaj szükség szerint.
(b) Kategória/további specifikációk úgymint tenyészállatok, tojótyúkok, brojlerek, tenyészpulykák, brojler pulykák, tenyészsertések, hízósertések stb. az adott esetnek megfelelően.
(c) A tagállam jóváhagyott felszámolási programjában meghatározott régió.
(d) A vizsgált minták száma.
(e) A pozitív minták száma.

6.3. Fertőzésre vonatkozó adatok (évenként és fajonként egy táblázat)

Év: Állatfaj (a):

Régió (b) A fertőzött állományok száma (c) A fertőzött állatok száma

Összesen

(a) Állatfaj szükség szerint.
(b) A tagállam jóváhagyott felszámolási programjában meghatározott régió.
(c) Az állatállományok adott esetben megfelelnek állományoknak vagy gazdaságoknak.
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6.4. Az vakcinázási programokra vonatkozó adatok (1)

Év: Állatfaj (a):
Az alkalmazott vakcinázási rendszer leírása:

Régió (b) Az állományok összlét-
száma (c) Az állatok összlétszáma

A vakcinázási programra vonatkozó információ

A vakcinázási programban részt vevő állományok (c)
száma

A vakcinázott állományok
száma (c)

A vakcinázott állatok
száma A felhasznált vakcina adagok száma

Összesen

(a) Állatfaj, szükség szerint.
(b) A tagállam jóváhagyott felszámolási programjában meghatározott régió.
(c) Az állatállományok adott esetben megfelelnek állományoknak vagy gazdaságoknak.

7. Célkitűzések

7.1. A vizsgálatokra vonatkozó célkitűzések (egy táblázat a végrehajtás minden évében)

7.1.1. A diagnosztikai vizsgálatokra vonatkozó célkitűzések

Állatfaj (a):

Régió (b) A vizsgálat típusa (c) Célállomány (d) A minta típusa (e) Cél (f) A tervezett vizsgálatok
száma

Összesen

(a) Állatfaj, szükség szerint.
(b) A tagállam jóváhagyott felszámolási programjában meghatározott régió.
(c) A vizsgálat leírása.
(d) A célfajok és a célállatok kategóriáinak meghatározása szükség szerint.
(e) A minta leírása (például ürülék).
(f) A cél leírása (például felügyelet, megfigyelés, a vakcinázás ellenőrzése).
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(1) Csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha vakcinázás került végrehajtásra.



7.1.2. Az állományok vizsgálatára vonatkozó célkitűzések (1)

Év:
A következő időpontban
fennálló helyzet:

Állatfaj:
Fertőzés (a):

Régió (a1) Állomány-
típus (b)

Az állo-
mányok
összlét-
száma (c)

Az állatok
összlét-
száma

A prog-
ramban

részt vevő
állomá-

nyok össz-
létszáma

A prog-
ramban

részt vevő
állatok
összlét-
száma

A várha-
tóan vizs-
gált állo-
mányok
száma (d)

A várhatóan pozitív (e) állomá-
nyok száma (a)

A várhatóan kiir-
tandó állományok

száma (a)

A várhatóan levá-
gandó vagy meg-
semmisítendő álla-
tok összlétszáma (a)

A várhatóan meg-
semmisítendő tojá-
sok mennyisége
(darabszám vagy

kg) (a)

A várhatóan tojás-
készítménnyé alakí-
tandó tojások meny-
nyisége (darabszám

vagy kg) (a)

(a1) (a2) (a3) (a4) (a3) (a4) (a3) (a4) (a3) (a4) (a3)

Összesen

(a) A zoonózist okozó szalmonella esetében adja meg a szerotípusokat, amelyekre a védelmi programok kiterjednek: (a1) Salmonella Enteritidis, (a2) Salmonella Typhimurium, (a3) az egyéb szerotípusok határozzák meg a szerotípust az adott
esetnek megfelelően, (a4) Salmonella Enteritidis vagy Salmonella Typhimurium.

(a1) A tagállam jóváhagyott felszámolási programjában meghatározott régió.
(b) Például tenyészállományok (növendék, felnőtt állományok), termelő állományok, tojótyúkállományok, tenyészpulykák, brojler pulykák, tenyészsertések, hízósertések stb. Állományok vagy nyájak szükség szerint.
(c) A régióban lévő állományok összlétszáma, beleértve a programnak megfelelő és a nem megfelelő állományokat.
(d) Az ellenőrzés alatt egy, a program keretében végzendő, szalmonella kimutatására irányuló állományszintű vizsgálat értendő. Ebben az oszlopban az állományt még akkor sem kell kétszer számolni, ha azt egynél többször ellenőrizték.
(e) Amennyiben valamely állományt a (d) lábjegyzettel összhangban egynél többször vizsgálták meg, pozitív mintát csak egyszer kell figyelembe venni.
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7.2. A vakcinázásra vonatkozó célkitűzések (egy táblázat a végrehajtás minden évében)

7.2.1. A vakcinázásra vonatkozó célkitűzések (1)

Állatfaj: (a):

Régió (b)

A vakcinázási
programban részt
vevő állományok

száma (c)

A vakcinázási
programban részt

vevő állatok
száma

A vakcinázási programra vonatkozó célkitűzések

A vakcinázási prog-
ramban részt vevő

állományok száma (c)

A várhatóan vakciná-
zandó állományok

száma (c)
A várhatóan vakcinázandó állatok száma A várhatóan felhasználandó vakcina adagok

száma

Összesen

(a) Állatfaj, szükség szerint.
(b) A tagállam jóváhagyott felszámolási programjában meghatározott régió.
(c) Az állatállományok adott esetben megfelelnek állományoknak vagy gazdaságoknak.
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(1) Csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha szükséges.



8. A program költségeinek részletes elemzése (egy táblázat a végrehajtás minden évében)

Költségek Részletes leírás Az egységek száma Egységenkénti költségek
euróban Teljes összeg euróban Kértek-e közösségi finan-

szírozást (igen/nem)

1. Vizsgálat

1.1. Az elemzés költsége Vizsgálat: A hivatalos mintavételezés keretében
végrehajtandó bakteriológiai vizsgálatok száma
(tenyésztés)

Vizsgálat: A megfelelő izolátumokból a tervek
szerint végrehajtandó szerotípus-vizsgálatok
száma

1.2. A mintavételezés költségei

1.3. Egyéb költségek

2. Vakcinázás vagy gyógykezelés

2.1. Vakcina/gyógykezelés beszerzése
az állati termékekhez

A beszerezni tervezett vakcinaadagok száma, ha a
vakcinázási politika a program részét képezi,
amint az a II. melléklet 4. pontjában előírásra
került

2.2. Elosztási költségek

2.3. Beadási költségek

2.4. Ellenőrzési költségek

3. Levágás és megsemmisítés

3.1. Kártalanítás az állatokért

3.2. Szállítási költségek

3.3. A megsemmisítés költségei
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Költségek Részletes leírás Az egységek száma Egységenkénti költségek
euróban Teljes összeg euróban Kértek-e közösségi finan-

szírozást (igen/nem)

3.4. A vágás esetén fellépő veszteségek

3.5 Az állati termékek kezelésének
költségei (tej, tojás, keltetőtojás
stb.)

4. Tisztítás és fertőtlenítés

5. Munkabérek (csak a programra
szerződtetett alkalmazottaké)

6. Fogyóeszközök és különleges fel-
szerelés

7. Egyéb költségek

Összesen
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III. MELLÉKLET

Az 1. cikk (c) pontjában említett TSE-k (1) elleni védekezésre irányuló nemzeti programok benyújtására vonatkozó
szabványkövetelmények

1. A program meghatározása

Tagállam:

Betegség(ek) (2):

A végrehajtás éve:

E dokumentum hivatkozási száma:

Elérhetőség (név, telefon, fax, e-mail):

A Bizottsághoz való beküldés időpontja:

2. A program leírása

3. A betegség járványtani helyzetének leírása

4. A program intézkedései

4.1. A program végrehajtásáért felelős szervezeti egységek felügyeletévelt és koordinációjával megbízott központi hatóság
megnevezése:

4.2. A földrajzi és közigazgatási területek leírása és elhatárolása, amelyeken a programot végre kívánják hajtani:

4.3. A gazdaságok nyilvántartási rendszere:

4.4. Az állatok egyedi azonosítási rendszere:

4.5. A betegség bejelentésére vonatkozó intézkedések:

4.6. Folyamatos megfigyelés

4.6.1. Szarvasmarhák folyamatos megfigyelése

A vizsgálatok becsült száma

A 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
III. melléklete A. fejezete I. részének 2.1., 3. és 4.
pontjában említett állatok (1)

A 999/2001/EK rendelet III. melléklete A. fejezete
I. részének 2.2. pontjában említett állatok

Egyebek (kérjük adja meg)

(1) HL L 147., 2001.5.31., 1. o.
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(1) Szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma (BSE), súrlókór és idült lesoványodással járó betegség (CWD).
(2) Betegségenként egy dokumentum használandó, kivéve, ha a célállományra vonatkozó programban foglalt valamennyi intézkedést

különböző betegségek elleni védekezésre és felszámolásra alkalmazzák.



4.6.2. Juhok folyamatos megfigyelése

A vizsgálatok becsült száma

A 999/2001/EK rendelet III. melléklete A. fejezete
II. részének 2. pontjában említett juhok

A 999/2001/EK rendelet III. melléklete A. fejezete
II. részének 3. pontjában említett juhok

A 999/2001/EK rendelet III. melléklete A. fejezete
II. részének 5. pontjában említett juhok

A 999/2001/EK rendelet VII. melléklete A. fejezete
3.4.d) pontjában említett juhok

A 999/2001/EK rendelet VII. melléklete A. fejezete 5.b)
ii. pontjában említett juhok

Egyéb juhfélék (a 999/2001/EK rendelet III. melléklete
A. fejezetének III. részében említett állatfajok szerint
megadva)

4.6.3. Kecskék folyamatos megfigyelése

A vizsgálatok becsült száma

A 999/2001/EK rendelet III. melléklete A. fejezete
II. részének 2. pontjában említett kecskék

A 999/2001/EK rendelet III. melléklete A. fejezete
II. részének 3. pontjában említett kecskék

A 999/2001/EK rendelet III. melléklete A. fejezete
II. részének 5. pontjában említett kecskék

A 999/2001/EK rendelet VII. melléklete A. fejezete
3.3.c) pontjában említett kecskék

A 999/2001/EK rendelet VII. melléklete A. fejezete 5.b)
ii. pontjában említett kecskék

Egyebek (kérjük adja meg)

4.6.4. Megkülönböztető vizsgálatok

A vizsgálatok becsült száma

A 999/2001/EK rendelet X. melléklete C. fejezete 3.2.c)
i. pontjában említett elsődleges molekuláris vizsgálat

4.6.5. Véletlenszerűen kiválasztott pozitív állatok genotípus-vizsgálata

A vizsgálatok becsült száma

A 999/2001/EK rendelet III. melléklete A. fejezete
II. része 8.1. pontjában említett állatok

A 999/2001/EK rendelet III. melléklete A. fejezete
II. része 8.2. pontjában említett állatok

2008.6.18. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 159/29



4.7. Felszámolás

4.7.1. Egy BSE eset megerősítését követő intézkedések:

4.7.1.1. Leírás:

4.7.1.2. Összefoglaló táblázat

Becsült darabszám

A 999/2001/EK rendelet VII. melléklete A. fejezete 2.1.
pontjának előírásai alapján leölendő állatok:

4.7.2. Egy súrlókór eset megerősítését követő intézkedések:

4.7.2.1. Leírás:

4.7.2.2. Összefoglaló táblázat

Becsült darabszám

A 999/2001/EK rendelet VII. melléklete A. fejezete 2.3.
pontjának előírásai alapján leölendő állatok:

A 999/2001/EK rendelet VII. melléklete A. fejezete 2.3.
pontjának előírásai alapján genotípus vizsgálatnak
alávetendő állatok:

4.7.3. TSE-rezisztencia nemesítési program juhok esetében

4.7.3.1. Általános leírás (1):

4.7.3.2. Összefoglaló táblázat

Becsült darabszám

A 999/2001/EK rendelet 6a. cikkében említett neme-
sítési program keretében genotípus-vizsgálatnak aláve-
tendő anyajuhok

A 999/2001/EK rendelet 6a. cikkében említett neme-
sítési program keretében genotípus-vizsgálatnak aláve-
tendő kosok

L 159/30 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.6.18.

(1) A program leírása a 999/2001/EK rendelet VII. mellékletének B. fejezetében előírt minimális követelményeknek megfelelően.



5. Költségek

5.1. A költségek részletes elemzése:

5.2. A költségek összefoglalása

Költségek Részletes leírás Az egységek száma Egységenkénti költségek
euróban Teljes összeg euróban Kértek-e közösségi finan-

szírozást (igen/nem)

1. BSE vizsgálat (1)

1.1. Gyorstesztek Teszt:

Teszt:

Teszt:

Teszt:

2. Súrlókórvizsgálat (2)

2.1. Gyorstesztek Teszt:

Teszt:

Teszt:

3. Megkülönböztető vizsgálat (3)

3.1. Elsődleges molekuláris vizsgálatok Teszt:

Teszt:

4. Genotípus-vizsgálat

4.1. Az állatok genotípusának meghatározása a 999/2001/EK
rendeletben megállapított folyamatos megfigyelési és
felszámolási intézkedések keretében (4)

Módszer

4.2. Az állatok genotípusának meghatározása egy nemesítési
program keretében (5)

Módszer

5. Kényszervágás

5.1. Kártalanítás a 999/2001/EK rendelet VII. melléklete A.
fejezete 2.1. pontjának előírásai alapján leölt/levágott
szarvasmarhákért

5.2. Kártalanítás a 999/2001/EK rendelet VII. melléklete A.
fejezete 2.3. pontjának előírásai alapján leölt/levágott
juhokért és kecskékért

Összesen

(1) A 4.6.1. pontban említve.
(2) A 4.6.2 és 4.6.3. pontban említve.
(3) A 4.6.4. pontban említve.
(4) A 4.6.5. és 4.7.2.2. pontban említve.
(5) A 4.7.3.2. pontban említve.
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IV. MELLÉKLET

Az 1. cikk d) pontjában említett, a baromfi és a vadon élő madarak madárinfluenzájára vonatkozó nemzeti felügyeleti programok benyújtására vonatkozó szabványkövetelmények

1. A program azonosítása

Tagállam:

Betegség:

A végrehajtás éve:

E dokumentum hivatkozási száma:

Elérhetőség (név, telefon, fax, e-mail):

A Bizottsághoz való beküldés időpontja:

2. A baromfi felügyeleti program leírása

2.1. Célkitűzések, általános követelmények és kritériumok

2.2. Tervezés és végrehajtás

L
159/32

H
U

A
z
EurópaiU

nió
H
ivatalos

Lapja
2008.6.18.



2.2.1. táblázat

Mintavételezendő baromfitartó gazdaságok (a) (kacsák és libák kivételével)

A 2007/268/EK bizottsági határozat (1) I. mellékletének B. pontja szerinti szerológiai vizsgálat a brojler (csak kockázat esetén)/hízópulyka/tenyészcsirke/tenyészpulyka/tojótyúk/szabad tartású
tojótyúk/laposmellű futómadár/tenyésztett vadszárnyas (fácán, fogoly, fürj...)/háztáji baromfi/egyéb [a nem kívánt törlendő] gazdaságokban

KÉRJÜK, HASZNÁLJON BAROMFIKATEGÓRIÁNKÉNT EGY ŰRLAPOT

NUTS (2) kód (b) A gazdaságok összlétszáma (c) A mintavételezendő gazdaságok
összlétszáma

A gazdaságonként veendő minták
száma

A módszerenként végrehajtandó
vizsgálatok összes száma Laboratóriumi vizsgálati módszerek

Összesen

(a) Az állatállományok adott esetben megfelelnek állományoknak vagy gazdaságoknak.
(b) A származási birtok helyére vonatkozik. A NUTS (Statisztikai Területi Egységek Nomenklatúrája) 2 esetében nem alkalmazható, koordinátákat (hosszúsági és szélességi koordinátákat leírva) kell megadni.
(c) Az adott NUTS 2 régióban lévő, egyazon baromfikategóriájú gazdaságok összes száma.

2.2.2. táblázat

A 2007/268/EK bizottsági határozat I. mellékletének C. pontja szerinti mintavételezendő kacsa- és lúdtartó gazdaságok (a)

Szerológiai vizsgálat

NUTS (2) kód (b) A kacsa- és lúdtartó gazdaságok
összlétszáma

A mintavételezendő kacsa- és lúd-
tartó gazdaságok összlétszáma

A gazdaságonként veendő minták
száma

A módszerenként végrehajtandó
vizsgálatok összes száma Laboratóriumi vizsgálati módszerek

Összesen

(a) Az állatállományok adott esetben megfelelnek állományoknak vagy gazdaságoknak.
(b) A származási birtok helyére vonatkozik. A NUTS 2 kód esetében nem alkalmazható, koordinátákat (hosszúsági és szélességi koordinátákat leírva) kell megadni.
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2.3. Laboratóriumi vizsgálatok: az alkalmazott laboratóriumi tesztek leírása

3. A vadon élő madarak felügyeleti programjának leírása:

3.1. Célkitűzések, általános követelmények és kritériumok

3.2. Tervezés és végrehajtás

3.2.1. táblázat

Vadon élő madarak – a 2007/268/EK határozat II. mellékletében meghatározott vadon élő madarak madárinfluenzájára vonatkozó felügyeleti program szerinti vizsgálatok

NUTS (2) kód/régió (a) Mintavételezendő vadon élő madarak (b) A mintavételezendő madarak összlétszáma Az aktív felügyelet céljából veendő minták
becsült összes száma

A passzív felügyelet céljából veendő minták
becsült összes száma

Total

(a) A madarak/minták begyűjtési helyére vonatkozik. A NUTS 2 kód esetében nem alkalmazható, a tagállam által kért programban meghatározott régió.
(b) Az aktív és passzív felügyeleti program keretében mintavételezendő vadon élő madarak általános leírása.

3.3. Laboratóriumi vizsgálatok: az alkalmazott laboratóriumi tesztek leírása

4. Az utolsó öt év baromfi-megbetegedés járványtani helyzetének leírása

4.1. A baromfiállomány felügyeleti programjának intézkedései

4.1.1. A program végrehajtásáért felelős részlegek felügyeletét és koordinálását ellátó központi hatóság kijelölése.

4.1.2. A gazdaságok nyilvántartási rendszere.

4.1.3. A végrehajtott vakcinázásokra vonatkozó adatok.
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5. Az utolsó öt év vadon élő madarak megbetegedésének járványtani helyzetének leírása

5.1. A vadon élő madarakra vonatkozó felügyeleti program intézkedései

5.1.1. A program végrehajtásáért felelős részlegek felügyeletét és koordinálását ellátó központi hatóság kijelölése.

5.1.2. A földrajzi és közigazgatási területek leírása és elhatárolása, amelyeken a programot végre kell hajtani.

5.1.3. A helyi és/vagy vándorló vadállomány felbecslése.

6. A betegség jelentésére vonatkozó intézkedések

7. Költségek

7.1. A költségek részletes elemzése:

7.1.1. Baromfi

7.1.2. Vadon élő madarak

7.2. A költségek összefoglalása

7.2.1. Baromfi-felügyelet

Társfinanszírozásra alkalmas intézkedések a baromfi-felügyelet esetében

Laboratóriumi elemzési módszerek Módszerenként végrehajtandó vizsgálatok száma Egységes vizsgálati költség (módszerenként) Összes költség

Szerológiai előszűrés (1)

Haemagglutinációs-inhibíciós-vizsgálat (HI) a H5/H7
esetében (2)

Vírusizolációs vizsgálat

PCR vizsgálat

Egyéb bevonandó intézkedések Adja meg a tevékenységeket

Mintavételezés

Egyebek

Összesen

(1) Adja meg az alkalmazandó laboratóriumi vizsgálatot.
(2) Adja meg a vizsgálatokat a H5 és a H7 esetében.
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7.2.2. Vadon élő madarakra vonatkozó felügyelet

Társfinanszírozásra alkalmas intézkedések a vadon élő madarakra vonatkozó felügyelet esetében

Laboratóriumi elemzési módszerek Módszerenként végrehajtandó vizsgálatok száma Egységes vizsgálati költség (módszerenként) Összes költség

Szerológiai előszűrés

Haemagglutinációs-inhibíciós-vizsgálat (HI) a H5/
H7 esetében

Vírusizolációs vizsgálat

PCR vizsgálat

Egyéb bevonandó intézkedések Adja meg a tevékenységeket

Mintavételezés

Egyebek

Összesen
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V. MELLÉKLET

Az 1. cikk e) pontjában említett akvakultúrásállat-betegség felszámolási nemzeti programok benyújtására
vonatkozó szabványkövetelmények

Szükséges előírások/információ Információ/további magyarázat és indoklás

1. A program azonosítása

1.1. Nyilatkozó tagállam

1.2. Illetékes hatóság (cím, fax, e-mail)

1.3. E dokumentum hivatkozási száma

1.4. A Bizottsághoz való beküldés időpontja

2. A közlés típusa

2.1.  Jelentkezés felszámolási programra

3. Nemzeti jogszabályok (1)

4. Társfinanszírozási kérelem

4.1. Adja meg az év(ek)et, mely(ek)re a társfinanszírozást
kérik

4.2. Az operatív program vezető hatóságának hozzájáru-
lása (2) (aláírás és bélyegző)

5. Betegségek

5.1. Halak  VHS
 IHN
 SVC
 ISA
 KHV

5.2. Puhatestűek  Marteilia refringens
 Bonamia ostrae

5.3. Rákok  White spot betegség

6. A programokra vonatkozó általános információ

6.1. Illetékes hatóság (3)

6.2. A programban részt vevő érintett felek szervezete és
felügyelete (4)

6.3. Az adott terület akvakultúra-ipar szerkezetének átte-
kintése, beleértve a termelési típusokat, a tenyésztett
fajokat stb.

6.4. Mióta kötelező az illetékes hatóság értesítése a kérdéses
betegség(ek) gyanújáról és megerősítéséről?

6.5. Mióta létezik az összes tagállamban működő korai
észlelési rendszer, ami lehetővé teszi az illetékes
hatóság számára a betegség hatékony kivizsgálását és
jelentését? (5)

6.6. Az adott betegségre fogékony fajokba tartozó akva-
kultúrából származó állatok belépése a tagállam
területére, termelési zónák vagy szakaszok

6.7. A helyes higiéniai gyakorlatra vonatkozó iránymutatás
(6)

6.8. A betegség járványügyi helyzete legalább a program
megkezdését megelőző négy év
során (7)
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Szükséges előírások/információ Információ/további magyarázat és indoklás

6.9. A program becsült költségei és előre látható előnyei (8)

6.10. A benyújtott program leírása (9)

6.11. A program időtartama

7. Az érintett terület (10)

7.1.  Tagállam

7.2.  Zóna (a teljes vízgyűjtő terület) (11)

7.3.  Zóna (a vízgyűjtő terület egy része) (12)
Azonosítsa és írja le azt a mesterséges vagy
természetes akadályt, amely lehatárolja a zónát és
igazolja azt, hogy az képes megakadályozni a
víziállatok felvándorlását a vízgyűjtő terület alsóbb
folyásáról

7.4.  Zóna (egynél több vízgyűjtő terület) (13)

7.5.  A környező egészségügyi státustól független
területrész (14)

Azonosítsa és írja le az összes gazdaság vízforrását (15)  Kút, fúrt kút vagy forrás
 Az adott kórokozót inaktiváló vízkezelő telep (16)

Minden gazdaság esetében azonosítsa és írja le azt a
mesterséges vagy természetes akadályt, amely lehatá-
rolja a zónát, és igazolja azt, hogy az képes
megakadályozni a víziállatok bejutását az adott
területen lévő gazdaságokba a környező vízfolyások-
ból.

Minden gazdaság esetében azonosítsa és írja le az
áradás és a környező vízterületekről történő víz
beszivárgása elleni védelmet.

7.6.  A környező egészségügyi státustól függő terület-
rész (17)

 Egy járványtani egység a földrajzi hely és a többi
gazdaságtól/termelő területtől való távolság miatt
(18)

 A területrészt alkotó összes gazdaság egy közös
biológiai biztonsági rendszerbe tarto-
zik (19)

 Bármiféle további követelmény (20)

7.7. A programban részt vevő gazdaságok és puhatestű
termelő területek (nyilvántartási számok és földrajzi
hely)

8. A benyújtott program intézkedései

8.1. A program intézkedéseinek összefoglalása

Első év
 Vizsgálat
 Kifogás emberi fogyasztásra vagy további feldol-

gozásra
 Azonnali
 Késleltetett

 Eltávolítás és megsemmisítés
 Azonnali
 Késleltetett

 Vakcinázás
 Egyéb intézkedések (részletezze)

Utolsó év
 Vizsgálat
 Kifogás emberi fogyasztásra vagy további feldol-

gozásra
 Azonnali
 Késleltetett

 Eltávolítás és megsemmisítés
 Azonnali
 Késleltetett

 Egyéb intézkedések (részletezze)
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Szükséges előírások/információ Információ/további magyarázat és indoklás

8.2. A program intézkedéseinek leírása (21)

Célállomány/faj

Az alkalmazott vizsgálati és mintavételezési rendsze-
rek. A programban részt vevő laboratóriu-
mok (22)

Az állatok mozgatására vonatkozó szabályok

Az alkalmazott vakcinák és vakcinázási rendszerek

Intézkedések pozitív eredmény esetén (23)

A tulajdonosok kártalanítási rendszere

A program végrehajtásának ellenőrzése és felügyelete,
valamint jelentéstétel

(1) A felszámolási programra való jelentkezésre vonatkozó hatályos nemzeti jogszabályok.
(2) Az Európai Halászati Alapról szóló 1198/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló,

2007. március 26-i 498/2007/EK bizottsági rendelet 12. cikke szerint (HL L 120., 2007.5.10., 1. o.).
(3) Írja le az illetékes hatóság vagy az illetékes hatóságok szerkezetét, kötelezettségeit és hatásköreit.
(4) Írja le a program végrehajtásáért felelős szervezeti egységek felügyeletével és koordinációjával megbízott központi hatóságot és a

programban részt vevő különböző szervezőket.
(5) A korai észlelési rendszereknek különösen biztosítaniuk kell valamely betegség gyanújával azonosítható klinikai jelek gyors felismerését, a

felbukkanó betegséget vagy a gazdaságokban, a kagylótenyésztő területeken vagy a vad környezetben bekövetkező megmagyarázhatatlan
elhullást, valamint az esemény gyors közlését az illetékes hatóság felé a diagnosztikai vizsgálat minimális késedelemmel történő
aktiválásának céljából. A korai észlelési rendszernek minimum a következőket kell tartalmaznia: a) az akvakultúra iparágban alkalmazott
vagy az akvakultúrából származó állatok feldolgozásában részt vevő személyzet széles körű tudatossága a betegségek jelenlétének
megfelelő jelekre vonatkozóan valamint a víziállatok állatorvosainak kiképzése a szokatlan betegségek előfordulásának észlelésében és
jelentésében járatos egészségügyi specialistákká; b) az állatorvosok vagy víziállat-egészségügyi specialisták kiképzettek a betegség
előfordulás gyanújának felismerésére és jelentésére; c) az illetékes hatóság bejárása a létesítményi laboratóriumokba a felsorolt és
felbukkanó betegségek diagnosztizálása és megkülönböztetése céljából.

(6) Adjon leírást a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a
víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok ellen való védekezésről szóló 2006. október 24-i 2006/88/EK
irányelv 9. cikkének megfelelően. (HL L 328., 2006.11.24., 14. o.).

(7) Az információt e határozat V. mellékletének 10. pontjában meghatározott táblázat szerint kell megadni.
(8) A gazdálkodók és a társadalom számára általában biztosított előnyök leírása.
(9) Rövid leírást kell adni a programról a fő célkitűzésekkel, a fő intézkedésekkel, a célállománnyal és a végrehajtás helyéül szolgáló

területekkel, valamint a pozitív eset meghatározásával.
(10) Az érintett területet világosan azonosítani kell és egy térképen be kell mutatni, amit mellékletként csatolni kell a kérelemhez.
(11) Egy teljes vízgyűjtő terület a forrásaitól a torkolatáig.
(12) Egy vízgyűjtő terület a forrásától/forrásaitól addig a természetes vagy mesterséges akadályig, amely megakadályozza a víziállatoknak a

vízgyűjtő terület alsó folyásáról történő felfelé vándorlását.
(13) Egynél több vízgyűjtő terület, beleértve a torkolataikat is, a vízgyűjtő területeknek a torkolatokon keresztül megvalósuló járványtani

kapcsolata miatt.
(14) Az egy vagy több gazdaságból vagy puhatestű-termelő területből álló területrészek, ahol valamelyik egyedi betegségre vonatkozó

egészségügyi státus független az adott betegség környező természetes vizekre vonatkozó egészségügyi státusától.
(15) A környező vízterületek egészségügyi státusától független területrész, melynek vízellátása:

a) a betegség bejutásának kockázatát elfogadható szintre csökkentendő az adott kórokozót inaktiváló vízkezelő telepen keresztül
történik; vagy

b) közvetlenül egy kútból, fúrt kútból vagy egy forrásból történik. Ahol az ilyen vízforrás a gazdaság területén kívül van, a vizet
közvetlenül, csővezetéken át kell a gazdaságba vezetni.

(16) Biztosítson technikai információt annak bizonyítására, hogy a betegség bejutási kockázatának elfogadható szintre csökkentése céljából az
adott kórokozó inaktiválásra került.

(17) Az egy vagy több gazdaságból vagy puhatestű-termelő területből álló területrészek, ahol valamelyik egyedi betegségre vonatkozó
egészségügyi státus függ az adott betegség környező természetes vizekre vonatkozó egészségügyi státusától.

(18) Írja le a földrajzi elhelyezkedést és a többi gazdaságtól/termelő területtől való távolságot, ami lehetővé teszi azt, hogy a területrészt egy
járványtani egységként lehessen tekinteni.

(19) Írja le a közös biológiai biztonsági rendszert.
(20) A környező vízterületek egészségügyi státusától függő területrészen lévő összes gazdaság vagy puhatestű termelő területet alá kell vetni az

illetékes hatóság által hozott kiegészítő intézkedéseknek, ha szükségesnek tekintik a betegség behurcolásának megakadályozását. Ezek az
intézkedések kiterjedhetnek egy pufferzóna kialakítására azon területrész körül, amelyben egy folyamatos megfigyelési program kerül
végrehajtásra, valamint a lehetséges kórokozó-átvivők vagy -hordozók behatolása elleni kiegészítő védelem kialakítására.

(21) Átfogó leírást kell benyújtani az összes intézkedésről, kivéve, ha hivatkozni lehet a közösségi jogra. Nemzeti jogszabályok, amelyekben az
intézkedések meghatározásra kerültek.

(22) Írja le a diagnosztikai módszereket és a mintavételezési rendszereket. Amennyiben OIE- vagy EU-szabványokat alkalmaznak,
hivatkozzon azokra. Ha nem, akkor írja le azokat. Nevezze meg a programban részt vevő laboratóriumokat (nemzeti
referencialaboratórium vagy kijelölt laboratóriumok).

(23) Írja le a pozitív állatokra vonatkozó intézkedéseket (azonnali vagy késleltetett lehalászás, emberi fogyasztásra, azonnali vagy késleltetett
eltávolítás és megsemmisítés, a kórokozó lehalászáskor történő terjedését megakadályozó intézkedések, további feldolgozás vagy
eltávolítás és megsemmisítés végrehajtása, a fertőzött gazdaságok és puhatestű-termelő területek fertőtlenítésére vonatkozó eljárás, a
kiürített gazdaságok egészséges állatokkal való betelepítésére szolgáló eljárás és megfigyelési körzet létesítése a fertőzött gazdaság vagy
termelő terület körül stb.).
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10. A betegség járványügyi helyzete legalább a program megkezdését megelőző négy év során (egy táblázat a végrehajtás minden évében)

10.1. Az állatok vizsgálatára vonatkozó adatok

Tagállam, zóna vagy területrész (a)

Betegség: Év:

Gazdaság vagy puha-
testű-termelő terület

A mintavételezések
száma

A klinikai vizsgála-
tok száma

Vízhőmérséklet a
mintavételezéskor/

vizsgálatkor

Fajok a mintavéte-
lezésnél

Mintavételezett
fajok

Mintaként vett álla-
tok száma (össze-
sen és fajonként)

A vizsgálatok
száma

A laboratóriumi
vizsgálat pozitív

eredményei

A klinikai vizsgálatok
pozitív eredményei

Összesen

(a) Az V. melléklet 7. pontjában meghatározott tagállam, zóna vagy területrész.
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10.2. A gazdaságok és termelőterületek vizsgálatára vonatkozó adatok

Betegség: Év:

Tagállam, zóna
vagy területrész (a)

A gazdaságok
vagy puha-
testű-termelő
területek össz-
létszáma (b)

A programban
részt vevő gaz-
daságok vagy
puhatestű-ter-
melő területek
összlétszáma

Az ellenőrzött
gazdaságok

vagy puhatestű-
termelő terüle-
tek száma (c)

A pozitív gaz-
daságok vagy
puhatestű-ter-
melő területek

száma (d)

Az új pozitív
gazdaságok
vagy puha-
testű-termelő
területek
száma (e)

A kiürített gaz-
daságok vagy
puhatestű-ter-
melő területek

száma

A kiürített
pozitív gazda-
ságok vagy

puhatestű-ter-
melő terüle-

tek %-os aránya

Az eltávolított
és megsemmi-
sített állatok (f)

Célmutatók

A gazdaságok
vagy puha-
testű-termelő
területek %-os
lefedettsége

A pozitív gaz-
daságok vagy
puhatestű-ter-
melő terüle-
tek %-os ará-

nya
a gazdaságok
vagy puha-
testű-termelő
területek idő-
szaki prevalen-

ciája

A pozitív gazda-
ságok vagy puha-
testű-termelő
területek %-os

aránya
a gazdaságok vagy
puhatestű-termelő
területek inciden-

ciája

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/5) × 100 9 10 = (4/3) ×
100

11 = (5/4) ×
100 12 = (6/4) × 100

Total

(a) Az V. melléklet 7. pontjában meghatározott tagállam, zóna vagy területrész.
(b) Az V. melléklet 7. pontjában meghatározott tagállamon, zónán vagy területrészen belül lévő gazdaságok vagy puhatestű-termelő területek összlétszáma.
(c) Az adott betegség program szerinti gazdaság/puhatestű-termelő terület szintű ellenőrzési eszközei a gazdaság/puhatestű-termelő terület egészségügyi státusának javítása céljára. Ebben az oszlopban a gazdaságot/puhatestű-termelő

területet még akkor sem kell kétszer számolni, ha azt egynél többször ellenőrizték.
(d) Az időszak során legalább egy pozitív állatot tartalmazó gazdaságok vagy puhatestű-termelő területek, függetlenül attól, hogy hányszor ellenőrizték a gazdaságokat vagy puhatestű-termelő területeket.
(e) Olyan gazdaságok vagy puhatestű-termelő területek, melyek egészségügyi státusa a megelőző időszakban a 2006/88/EK irányelv III. melléklete szerint az I. kategóriába, a II. kategóriába, a III. kategóriába vagy a IV. kategóriába esett, és

ebben az időszakban legalább egy pozitív állatot találtak bennük.
A 2008. augusztus 1. előtt benyújtott programok esetében a gazdaságok vagy puhatestű-termelő területek, amelyek nem voltak pozitívak a kérdéses betegségre nézve és ebben az időszakban legalább egy pozitív állatot találtak bennük.

(f) Állatok száma × 1 000 vagy az eltávolított és megsemmisített állatok.
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11. Célkitűzések (egy táblázat a végrehajtás minden évében)

11.1. Az állatok vizsgálatára vonatkozó célkitűzések

Tagállam, zóna vagy területrész (a)

Betegség: Év:

Gazdaság vagy puhatestű-
termelő terület

A mintavételezések
száma

A klinikai vizsgálatok
száma

Vízhőmérséklet a minta-
vételezéskor/vizsgálatkor Fajok a mintavételezésnél Mintavételezett fajok

Mintaként vett állatok
száma (összesen és

fajonként)
A vizsgálatok száma

Összesen

(a) Az V. melléklet 7. pontjában meghatározott tagállam, zóna vagy területrész.
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11.2. A gazdaságok vagy termelőterületek vizsgálatára vonatkozó célkitűzések

Betegség: Év:

Tagállam, zóna
vagy területrész (a)

A gazdaságok
vagy puhatestű-
termelő terüle-
tek összlét-
száma (b)

A programban
részt vevő gaz-
daságok vagy
puhatestű-ter-
melő területek
összlétszáma

A várhatóan
ellenőrzendő

gazdaságok vagy
puhatestű-ter-
melő területek

száma (c)

A várhatóan
pozitív gazdasá-
gok vagy puha-
testű-termelő

területek száma
(d)

A várhatóan új
pozitív gazdasá-
gok vagy puha-
testű-termelő

területek száma
(e)

A várhatóan
kiürítendő gaz-
daságok vagy
puhatestű-ter-
melő területek

száma

A várhatóan kiürí-
tendő pozitív gaz-

daságok vagy
puhatestű-termelő
területek %-os ará-

nya

Célmutatók

A gazdaságok
vagy puhatestű-
termelő területek
várható %-os lefe-

dettsége

A pozitív gazdasá-
gok vagy puhatestű-
termelő területek %-

os aránya
a gazdaságok vagy
puhatestű-termelő
területek várható

időszaki prevalenci-
ája

A pozitív gazdasá-
gok vagy puha-

testű-termelő terü-
letek %-os aránya
a gazdaságok vagy
puhatestű-termelő
területek várható

incidenciája

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/5) × 100 9 = (4/3) × 100 10 = (5/4) × 100 11 = (6/4) ×
100

Total

(a) Az V. melléklet 7. pontjában meghatározott tagállam, zóna vagy területrész.
(b) Az V. melléklet 7. pontjában meghatározott tagállamon, zónán vagy területrészen belül lévő gazdaságok vagy puhatestű-termelő területek összlétszáma.
(c) Az adott betegség program szerinti gazdaság/puhatestű-termelő terület szintű ellenőrzési eszközei a gazdaság/puhatestű-termelő terület egészségügyi státusának javítása céljára. Ebben az oszlopban a gazdaságot/puhatestű-termelő

területet még akkor sem kell kétszer számolni, ha azt egynél többször ellenőrizték.
(d) Az időszak során legalább egy pozitív állatot tartalmazó gazdaságok vagy puhatestű-termelő területek, függetlenül attól, hogy hányszor ellenőrizték a gazdaságokat vagy puhatestű-termelő területeket.
(e) Olyan gazdaságok vagy puhatestű-termelő területek, melyek egészségügyi státusa a megelőző időszakban a 2006/88/EK irányelv III. melléklete szerint az I. kategóriába, a II. kategóriába, a III. kategóriába vagy a IV. kategóriába esett, és

ebben az időszakban legalább egy pozitív állatot találtak bennük.
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12. A program költségeinek részletes elemzése (egy táblázat a végrehajtás minden évében)

Költségek Részletes leírás Az egységek száma Egységenkénti költségek
euróban Teljes összeg euróban Kértek-e közösségi finan-

szírozást (igen/nem) (1)

1. Vizsgálat

1.1. Az elemzés költsége Vizsgálat:

Vizsgálat:

Vizsgálat:

1.2. A mintavételezés költségei

1.3. Egyéb költségek

2. Vakcinázás vagy gyógykezelés

2.1. Vakcina/gyógykezelés beszerzése

2.2. Elosztási költségek

2.3. Beadási költségek

2.4. Ellenőrzési költségek

3. Az akvakultúrában előállított állatok eltá-
volítása és megsemmisítése

3.1. Kártalanítás az állatokért

3.2. Szállítási költségek

3.3. A megsemmisítés költségei

3.4. Az eltávolítás esetén fellépő veszteségek

3.5 A termékek kezelésének költségei

4. Tisztítás és fertőtlenítés
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Költségek Részletes leírás Az egységek száma Egységenkénti költségek
euróban Teljes összeg euróban Kértek-e közösségi finan-

szírozást (igen/nem) (1)

5. Munkabérek (csak a programra szerződte-
tett alkalmazottaké)

6. Fogyóeszközök és különleges felszerelés

7. Egyéb költségek

Összesen

(1) Mind az állatgyógyászati alapokban, mind pedig az Európai Halászati Alapban említésre került (1198/2006/EK rendelet).
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