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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 27. november 2012 

om endring av vedlegg I og II til rådsdirektiv 82/894/EØF om melding om dyresykdom i Fellesskapet 

[meddelt under nummer K(2012) 8518] 

(2012/737/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 82/894/EØF av 21. desember 

1982 om melding om dyresykdom i Fellesskapet(1), særlig 

artikkel 5 nr. 2 første og andre strekpunkt, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved direktiv 82/894/EØF om melding om dyresykdom i 

Unionen er det fastsatt kriterier for hvilke forekomster 

av dyresykdommer som de berørte medlemsstatene må 

melde fra om til Kommisjonen og de øvrige medlems-

statene. 

2)  Vedlegg I til direktiv 82/894/EØF inneholder en liste 

over sykdommer som må meldes til Kommisjonen og til 

de øvrige medlemsstatene, og omfatter, blant 

sykdommene som rammer landdyr, forekomst av 

encefalomyelitt hos hest, uten at det skilles mellom de 

ulike formene. Av klarhetshensyn og for å gi verdifulle 

opplysninger om det sykdomsframkallende stoffet som 

har betydning for dyrs eller menneskers helse, bør de 

ulike formene for encefalomyelitt hos hest uttrykkelig 

angis i vedlegget. 

3)  I tillegg har de fleste medlemsstatene i stor grad 

utryddet sykdommene rabies, miltbrann, bovin 

tuberkulose, bovin brucellose, enzootisk bovin leukose 

og brucellose hos sau og geit. Som en følge av dette har 

utbrudd av disse sykdommene blitt mindre vanlig i store 

deler av Unionen. Slike utbrudd bør fra nå av meldes til 

Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene. Det er 

derfor nødvendig å føre opp disse sykdommene i 

vedlegg I. 

4)  For å unngå administrative byrder er det under visse 

omstendigheter hensiktsmessig å kreve ukentlige 

meldinger om primærutbrudd og månedlige meldinger 

om sekundærutbrudd av ovennevnte sykdommer.

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 329 av 29.11.2012,  

s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 135/2013 av  

15. juli 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 72 av 19.12.2013, s. 4. 

(1) EFT L 378 av 31.12.1982, s. 58. 

 

5)  Visse medlemsstater og regioner har ennå ikke fått 

offisiell status som fri for ikke-eksotiske sykdommer 

som bovin tuberkulose, bovin brucellose, enzootisk 

bovin leukose og brucellose hos sau og geit som det er 

fastsatt regler for i rådsdirektiv 64/432/EØF av  

26. juni 1964 om dyrehelseproblemer ved handel med 

storfe og svin innenfor Fellesskapet(2) og rådsdirektiv 

91/68/EØF av 28. januar 1991 om krav til dyrehelse ved 

handel med sau og geit innenfor Fellesskapet(3). For å 

unngå et uforholdsmessig høyt antall meldinger bør det 

ikke kreves at de medlemsstater eller regioner som ikke 

er erklært fri for ovennevnte sykdommer, melder om 

utbrudd av nevnte sykdommer. 

6)  I framtiden vil meldinger om dyresykdommer til 

Kommisjonen og til Verdens dyrehelseorganisasjons 

verdensomspennende informasjonssystem for dyrehelse 

bli innført i ett system (informasjonssystem for 

dyresykdommer — ADIS). Der det er mulig, er det 

derfor hensiktsmessig å bruke samme terminologi i 

vedlegg I til direktiv 82/894/EØF som den som brukes 

av Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE). 

7)  Det finnes allerede et nettbasert rapporteringssystem for 

forekomst av svakt sykdomsframkallende aviær 

influensa hos viltlevende fugler. Det bør derfor tydelig 

angis at når det gjelder aviær influensa, bør det meldes 

om utbrudd av sterkt sykdomsframkallende aviær 

influensa hos fjørfe, fugler i fangenskap og viltlevende 

fugler, mens utbrudd av svakt sykdomsframkallende 

aviær influensa bare bør meldes når det dreier seg om 

fjørfe og fugler i fangenskap. 

8)  Ved kommisjonens gjennomføringsdirektiv 2012/31/EU 

av 25. oktober 2012 om endring av vedlegg IV til 

rådsdirektiv 2006/88/EF med hensyn til listen over 

fiskearter som er mottakelige for hemoragisk 

virusseptikemi og sletting av posten for epizootisk 

ulcerativt syndrom(4) ble epizootisk ulcerativt syndrom 

fjernet fra listen over eksotiske sykdommer fastsatt i del 

II i vedlegg IV til rådsdirektiv 2006/88/EF av  

24. oktober 2006 om helse- og hygienekrav til 

akvakulturdyr og -produkter og om forebygging og 

bekjempelse av visse sykdommer hos vanndyr(5). 

Sykdommen bør derfor også fjernes fra vedlegg I til 

direktiv 82/894/EØF.  

  

(2) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64. 

(3) EFT L 46 av 19.2.1991, s. 19. 

(4) EUT L 297 av 26.10.2012, s. 26. 

(5) EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14. 
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9)  Vedlegg I og II til direktiv 82/894/EØF bør derfor 

endres. 

10)  Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I og II til direktiv 82/894/EØF endres i samsvar med 

vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning får anvendelse fra 1. januar 2013. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 27. november 2012. 

 For Kommisjonen 

 Maroš ŠEFČOVIČ 

 Visepresident 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg I og II til direktiv 82/894/EØF gjøres følgende endringer: 

1)  Vedlegg I skal lyde: 

«VEDLEGG I 

Meldepliktige sykdommer 

A. Sykdommer hos landdyr 

Liste A.1: 

— Afrikansk hestepest 

— Afrikansk svinepest 

— Miltbrann 

— Aviær influensa (sterkt sykdomsframkallende aviær influensa hos fjørfe, fugler i fangenskap og viltlevende 

fugler og svakt sykdomsframkallende aviær influensa hos fjørfe og fugler i fangenskap) 

— Blåtunge 

— Bovin spongiform encefalopati 

— Klassisk svinepest 

— Ondartet lungesyke hos storfe 

— Ondartet beskjelersyke 

— Følgende former av encefalomyelitt hos hest: 

— Encefalomyelitt hos hest, østlig type 

— Japansk encefalitt 

— Venezuelansk encefalomyelitt hos hest 

— Vestnilfeber 

— Encefalomyelitt hos hest, vestlig type 

— Infeksiøs anemi hos hest 

— Munn- og klovsyke 

— Snive 

— Lumpy skin disease 

— Newcastle disease 

— Småfepest 

— Infeksjon med rabiesvirus 

— Rift Valley Fever 

— Kvegpest 

— Saue- og geitekopper 

— Angrep fra liten kubebille (Aethina tumida) 

— Smittsomt blæreutslett hos gris 

— Tropilaelaps-angrep på honningbier 

— Vesikulær stomatitt 

Liste A.2: 

— Bovin brucellose 

— Bovin tuberkulose 

— Enzootisk bovin leukose 

— Brucellose hos geit og sau (unntatt Brucella ovis)  
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B. Sykdommer hos akvakulturdyr 

— Epizootisk hematopoietisk nekrose 

— Infeksiøs hematopoietisk nekrose 

— Infeksiøs lakseanemi 

— Infeksjon med Perkinsus marinus 

— Infeksjon med Microcytos mackini 

— Infeksjon med Marteilia refringens 

— Infeksjon med Bonamia ostreae 

— Infeksjon med Bonamia exitiosa 

— Koi-herpesvirussykdom 

— Taura-syndrom 

— Hemoragisk virusseptikemi 

— Hvitflekksykdom 

— Yellowhead disease» 

2)  I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a)  bokstav C skal lyde: 

«C.  For sykdommer hos landdyr oppført på liste A.2 i vedlegg I gjelder følgende: 

— Alle bekreftede utbrudd, infeksjoner eller forekomster av smittestoffet i en besetning som fastsatt i 

vedlegg A og D til direktiv 64/432/EØF, eller i en driftsenhet som fastsatt i vedlegg A til rådsdirektiv 

91/68/EØF(*), eller en tilbakekalling av offisiell status som fri for sykdom for en besetning eller 

driftsenhet som følge av en laboratorie- eller epidemiologisk undersøkelse som fastsatt i vedlegg A og 

D til direktiv 64/432/EØF eller i vedlegg A til direktiv 91/68/EØF, i en medlemsstat eller region som 

er offisielt fri for sykdommene i samsvar med nevnte direktiver og ikke epidemiologisk knyttet til et 

tidligere utbrudd, skal meldes som primærutbrudd som definert i artikkel 2 bokstav d), og skal meldes 

til Kommisjonen og medlemsstatene innen en uke. 

— Alle andre bekreftede utbrudd, infeksjoner eller forekomster av smittestoffet eller tilbakekalling av 

offisiell status som fri for sykdom for en besetning eller driftsenhet som følge av laboratorie- eller 

epidemiologiske undersøkelser som fastsatt i vedlegg A og D til direktiv 64/432/EØF eller i vedlegg A 

til direktiv 91/68/EØF, i en medlemsstat eller region som er offisielt fri for sykdommene i samsvar 

med nevnte direktiver, skal meldes som sekundærutbrudd, i samsvar med artikkel 4 nr. 1 i dette 

direktiv. 

— Sekundærutbrudd skal månedlig meldes til Kommisjonen og medlemsstatene. 

— Ved bovin tuberkulose, bovin brucellose og brucellose hos sau og geit skal meldingen også omfatte 

navnene på de sykdomsframkallende artene, når de er kjent. 

_____________ 

(*) EFT L 46 av 19.2.1991, s. 19.» 

b)  nytt punkt skal lyde: 

«D.  For sykdommer hos akvakulturdyr oppført i punkt B vedlegg I gjelder følgende: 

— Alle bekreftede utbrudd av eksotiske sykdommer og utbrudd av ikke-eksotiske sykdommer i tidligere 

sykdomsfrie medlemsstater, soner eller segmenter som definert i rådsdirektiv 2006/88/EF(*), skal 

meldes som primærutbrudd. 

— Andre utbrudd enn de som er omhandlet i første strekpunkt, skal meldes som sekundærutbrudd i 

samsvar med artikkel 4 nr. 1 i dette direktiv. 

— Sekundærutbrudd skal månedlig meldes til Kommisjonen og medlemsstatene. Meldingen skal også 

omfatte navnet på og beskrivelsen av sonen eller segmentet. 

_____________ 

(*) EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14» 

 ____________  


