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Změna legislativy EU ve vztahu k IBR
Doposud platná legislativa EU:

•

Rozhodnutí Komise 2004/558/ES

Nová legislativa EU s platností od 21. 4. 2021:
•

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 – tzv. „právní rámec pro
zdraví zvířat“ (Animal Health Law – AHL) – základní obecné zásady

•

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1882 – seznam a „kategorizace nákaz“ IBR = kategorie C+D+E (dobrovolná eradikace + bránění šíření + dozor v rámci EU)

•

Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 – veterinární požadavky
na přemisťování v rámci EU

•

Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 – pravidla pro dozor,
eradikační programy a status území prostého nákazy

Status IBR-free pro ČR:
•

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1663 ze dne 6. 11. 2020

Udržení statusu zařízení prostého IBR
Rozhodnutí Komise 2004/558/ES

•
•

•

•

Nařízení Komise v přenesené pravomoci
(EU) 2020/689 (od 21. 4. 2021)
během posledních šesti měsíců žádné • během posledních dvanácti měsíců
podezření / klinické příznaky BHV1
žádný potvrzený případ IBR/IPV
všechen skot v hospodářství pochází
•
buď z ČS / regionů prostých BHV1
(příloha II) nebo z hospodářství
prostých BHV1
do hospodářství přesunut skot pouze z •
hospodářství z ČS / regionů prostých
BHV1 (příloha II) nebo z hospodářství
prostých BHV1
inseminace jen spermatem v souladu •
se směrnicí 88/407/EHS / býky z
hospodářství z ČS / regionů prostých
BHV1 (příloha II) / hospodářství
prostých BHV1
•

poslední 2 roky v zařízení žádné
očkování proti IBR/IPV

do zařízení pouze zvířata neočkovaná
proti IBR/IPV; po karanténě a
negativním sérologickém vyšetření proti
celému viru BoHV-1
všechny zárodečné produkty vstupující
do zařízení pochází pouze ze zařízení
prostých IBR/IPV nebo ze schválených
zařízení zacházejících se zárodečnými
produkty

Kontrolní režim – monitoring dle Metodiky

Pozastavení statusu zařízení prostého IBR
Rozhodnutí Komise 2004/558/ES:
• pozitivní výsledek vyšetření na protilátky proti BHV1
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689:
• nesplnění jakéhokoli požadavku na zařízení prosté IBR (viz. Tab. 1)
• podezřelý případ IBR/IPV u zvířete z řad skotu v zařízení

Obnovení statusu zařízení prostého IBR
Rozhodnutí Komise 2004/558/ES:
• sérologické vyšetření zahájené nejdříve 30 dnů po odstranění IBR
pozitivních zvířat (rozsah dle Metodiky)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689:
• splnění všech požadavků na zařízení prosté IBR (viz požadavky na
udržení statusu - žádné očkování, do zařízení jen zvířata neočkovaná proti
IBR, zárodečné produkty jen ze zařízení IBR prostých)
• provedeno vyšetření všech zvířat nad 24 měsíců (vzorky krve / mléka)

Odejmutí statusu zařízení prostého IBR
Rozhodnutí Komise 2004/558/ES: Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689:
Status zařízení prostého IBR/IPV MUSÍ BÝT ODŇAT pokud:
• není splněn některý z požadavků na udržení statusu po uplynutí
maximální doby stanovené SVS od okamžiku, kdy byl status pozastaven
(30 dnů)
• existuje potvrzený případ IBR/IPV u zvířete z řad skotu v zařízení

Opětovné získání statusu zařízení prostého IBR
Rozhodnutí Komise 2004/558/ES: -

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689:
• odstranění všech potvrzených případů
• sérologické vyšetření zahájené nejdříve 30 dnů po odstranění IBR
pozitivních zvířat (rozsah dle Metodiky)

Udržení statusu členského státu prostého IBR
Rozhodnutí Komise 2004/558/ES: Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689:
• zakázáno očkování skotu proti IBR/IPV
• prováděn dozor – v roce 2021 dle Metodiky
Odchylka od zákazu očkování proti IBR/IPV – očkování lze povolit (SVS):
• ohniskem byl zasažen omezený počet zařízení (epizootologické šetření)
• vakcinace omezena na tlumení tohoto ohniska, rozsah stanoví SVS
• vakcinace podle strategie DIVA pod dohledem KVS
• očkování zdokumentováno u každého zvířete
• očkovaná zvířata jsou přemístěna pouze přímo na jatka nebo do zařízení
v ČS / jiné oblasti, kde neplatí zákaz očkování

Hlavní změny od 21. 4. 2021
Změna podmínek pro udržení statusu v hospodářství (zařízení):
• status se pozastavuje při podezření na IBR nebo neplnění podmínek
statusu
•

při zjištění pozitivního případu se status nepozastavuje, ale odebírá

•

pokud nejsou plněny podmínky statusu po stanovenou dobu – status se
odebírá

•

odlišné podmínky pro obnovení statusu a opětovného získání statusu

•

zákaz vakcinace proti IBR

•

nutná důsledná a přesná evidence vakcinovaných zvířat

Změna podmínek pro přesuny zvířat (obchodování, dovoz):

•

do zařízení pouze skot neočkovaný proti IBR

•

do zařízení pouze skot ze zařízení IBR prostých nebo před vstupem
karanténa a negativní sérologické vyšetření

Důležité zásady monitoriongu IBR
•

celoplošný monitoring v roce 2021 pokračuje dle Metodiky

•

nutná důsledná a přesná evidence vakcinovaných zvířat – při zasílání
vzorků na laboratorní vyšetření používat správné kódy (např.
nevakcinovaná zvířata EpA340 x vakcinovaná EpA341)

•

pokud jsou v hospodářství vakcinovaná i nevakcinovaná zvířata, je nutné
zasílat vzorky pod kódem EpA340 fyzicky oddělené od vzorků pod kódem
EpA341 (včetně samostatných objednávek laboratorního vyšetření)

SVS bude informovat o:
• plošném zákazu očkování proti IBR; výjimky pouze při reinfekci
hospodářství (s povolením KVS a evidencí – záznamem vakcinace do PLS)
• maximální délce doby, během níž může být status pozastaven, pokud
došlo k porušení podmínek statusu (30 dnů)

Děkuji za pozornost

