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KOMMISJONSVEDTAK

2015/EØS/49/18

av 30. juli 2008
om endring av rådsdirektiv 82/894/EØF om melding om dyresykdom i Fellesskapet for å oppføre
visse sykdommer på listen over meldepliktige sykdommer og for å stryke ondartet smittsom
griselammelse fra listen
[meddelt under nummer K(2008) 3943]
(2008/650/EF)(*)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

5)

I henhold til vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF er også
epizootisk hematopoietisk nekrose, epizootisk ulcerativt
syndrom, infeksjon forårsaket av Bonamia exitiosa,
infeksjon forårsaket av Bonamia ostreae, infeksjon
forårsaket av Marteilia refringens, infeksjon forårsaket
av Microcytos mackini, infeksjon forårsaket av Perkinsus
marinus,
koiherpesvirussykdom,
Taura‑syndrom,
hvitflekksykdom og Yellowhead disease meldepliktige
sykdommer.

6)

Det er derfor nødvendig å tilføye disse sykdommene i
vedlegg I til direktiv 82/894/EØF og å endre vedlegg II
til samme direktiv for å ta hensyn til visse enkeltheter om
akvakulturdyr.

7)

Ved rådsdirektiv 2002/60/EF(3) ble ondartet smittsom
griselammelse strøket fra sykdomslisten i vedlegg
I til rådsdirektiv 92/119/EØF(4), og det foreligger
dermed ingen plikt til å melde denne sykdommen til
medlemsstatenes vedkommende myndigheter.

8)

Denne sykdommen bør derfor strykes fra listen i vedlegg
I til direktiv 82/894/EØF.

9)

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og
dyrehelsen —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til rådsdirektiv 82/894/EØF av 21. desember
1982 om melding om dyresykdom i Fellesskapet(1), særlig
artikkel 5 nr. 2, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

Ved direktiv 82/894/EØF om melding om dyresykdom
i Fellesskapet er det fastsatt kriterier for melding
om de dyresykdommer hvis forekomst de berørte
medlemsstatene må melde fra til Kommisjonen og de
øvrige medlemsstatene om.
Rask melding og informasjon om forekomst av
disse sykdommene i Fellesskapet er avgjørende for
bekjempelsen av dem, samt for flytting av og handel med
levende dyr og animalske produkter.
I samsvar med rådsdirektiv 2006/88/EF av 24. oktober
2006 om krav til dyrehelse for akvakulturdyr og
produkter av disse, og om forebygging og bekjempelse
av visse sykdommer hos vanndyr(2) skal medlemsstatene
i visse tilfeller melde fra om bekreftet forekomst av
dyresykdommene oppført i direktivets vedlegg IV.

GJORT DETTE VEDTAK:
4)

I vedlegg I til rådsdirektiv 82/894/EØF, som inneholder
en liste over sykdommer som må meldes til Kommisjonen
og til de andre medlemsstatene, er infeksiøs
hematopoietisk nekrose, infeksiøs lakseanemi og
hemoragisk virusseptikemi de eneste fiskesykdommene
som er oppført.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 213 av 8.8.2008, s. 42,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2010 av 10. november
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av
3.3.2011, s. 1.
(1) EFT L 378 av 31.12.1982, s. 58. Direktivet sist endret ved kommisjonsvedtak
2004/216/EF (EUT L 67 av 5.3.2004, s. 27).
(2) EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14. Direktivet endret ved kommisjonsdirektiv
2008/53/EF (EUT L 117 av 1.5.2008, s. 27).

Artikkel 1
Vedlegg I og II til direktiv 82/894/EØF erstattes med teksten i
vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2
Dette vedtak får anvendelse fra 1. august 2008.
(3)
(4)

EFT L 192 av 20.7.2002, s. 27. Direktivet sist endret ved kommisjonsvedtak
2007/729/EF (EUT L 294 av 13.11.2007, s. 26).
EFT L 62 av 15.3.1993, s. 69. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv
2007/10/EF (EUT L 63 av 1.3.2007, s. 24).
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Artikkel 3
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 30. juli 2008.

For Kommisjonen
Androulla VASSILIOU
Medlem av Kommisjonen

____________
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VEDLEGG

«VEDLEGG I
Meldepliktige sykdommer
A. Sykdommer hos landdyr
Afrikansk hestepest
Afrikansk svinepest
Aviær influensa
Blåtunge
Bovin spongiform encefalopati
Klassisk svinepest
Ondartet lungesyke hos storfe
Ondartet beskjelersyke
Encefalomyelitt hos hest (alle typer, herunder venezuelansk encefalomyelitt hos hest)
Infeksiøs anemi hos hest
Munn- og klovsyke
Snive
Lumpy skin disease
Newcastle disease
Småfepest
Rift Valley Fever
Kvegpest
Saue- og geitekopper
Liten kubebille (Aethina tumida)
Smittsomt blæreutslett hos gris
Tropilaelaps-midd
Vesikulær stomatitt
B. Sykdommer hos vanndyr
Epizootisk hematopoietisk nekrose
Epizootisk ulcerativt syndrom
Hemoragisk virusseptikemi
Hvitflekksykdom
Yellowhead disease
Taura-syndrom
Infeksiøs hematopoietisk nekrose
Infeksiøs lakseanemi
Infeksjon forårsaket av Perkinsus marinus
Infeksjon forårsaket av Microcytos mackini
Infeksjon forårsaket av Marteilia refringens
Infeksjon forårsaket av Bonamia ostreae
Infeksjon forårsaket av Bonamia exitiosa
Koiherpesvirussykdom
___________
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VEDLEGG II

A. Opplysninger som i henhold til artikkel 3 og 4 skal gis i forbindelse med meldingen av primær- og sekundærutbrudd
av sykdommene oppført på liste A og B i vedlegg I:
1.

Avsendelsesdato.

2.

Avsendelsestidspunkt.

3.

Opprinnelsesstat.

4.

Sykdommens navn og eventuelt virustype.

5.

Utbruddets serienummer.

6.

Utbruddstype.

7.

Referansenummer for utbrudd som er knyttet til dette utbruddet.

8.

Region og driftsenhetens geografiske beliggenhet.

9.

Andre regioner som berøres av restriksjonene.

10. Dato for bekreftelse.
11. Dato for mistanke.
12. Anslått dato for første infeksjon.
13. Sykdommens opprinnelse.
14. Bekjempelsestiltak.
15. Antall dyr på driftsenhetene som er mottakelige for sykdommen: a) storfe, b) svin, c) sau, d) geit, e) fjørfe, f)
dyr av hestefamilien, g) ved sykdom hos akvakulturdyr oppgis vekten eller antallet mottakelige dyr × 1000, h)
ville dyrearter, i) ved sykdom hos bier oppgis antallet mottakelige bikuber.
16. Antall dyr på driftsenhetene som er klinisk berørt: a) storfe, b) svin, c) sau, d) geit, e) fjørfe, f) dyr av
hestefamilien, g) ved sykdom hos akvakulturdyr oppgis vekten eller antallet klinisk berørte dyr × 1000, h) ville
dyrearter, i) ved sykdom hos bier oppgis antallet klinisk berørte bikuber.
17. Antall dyr som har dødd på driftsenhetene: a) storfe, b) svin, c) sau, d) geit, e) fjørfe, f) dyr av hestefamilien, g)
ved sykdom hos akvakulturdyr oppgis vekten eller antallet dyr som har dødd i driftsenhetene × 1000, h) ville
dyrearter.
18. Antall slaktede dyr: a) storfe, b) svin, c) sau, d) geit, e) fjørfe, f) dyr av hestefamilien, g) ved sykdom hos
akvakulturdyr oppgis vekten eller antallet slaktede dyr × 1000 dersom det er relevant (bare for krepsdyr og
fisk), h) ville dyrearter.
19. Antall destruerte skrotter: a) storfe, b) svin, c) sau, d) geit, e) fjørfe, f) dyr av hestefamilien, g) ved sykdom hos
akvakulturdyr oppgis vekten eller antallet fjernede og destruerte dyr × 1000 dersom det er relevant, h) ville
dyrearter, i) ved sykdom hos bier oppgis antallet destruerte bikuber.
20. (Anslått) dato for fullføring av slakting (dersom det er relevant).
21. (Anslått) dato for fullføring av destruering (dersom det er relevant).
B. Ved utbrudd av svinepest gis følgende tilleggsopplysninger:

(1)
(2)

1.

Avstand til nærmeste driftsenhet for svin.

2.

Antall og art av svin (avlssvin, oppfôringssvin, smågris(1) på de infiserte driftsenhetene).

3.

Antall og art av klinisk berørte svin (avlssvin, oppfôringssvin, smågris(1) på de infiserte driftsenhetene).

4.

Diagnostisk metode.

5.

Dersom sykdommen ikke er bekreftet på driftsenheten, er den bekreftet på et slakteri eller i et transportmiddel?

6.

Bekreftelse av primærtilfeller(2) hos viltlevende svin.

Dyr under cirka tre måneder.
Med primærtilfeller hos viltlevende svin menes tilfeller som oppstår i frie områder, det vil si utenfor områder der det er restriksjoner
med hensyn til klassisk svinepest hos viltlevende svin.
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C. For sykdommer oppført på liste B i vedlegg I hos akvakulturdyr gjelder følgende:
–

Alle bekreftede utbrudd av eksotiske og ikke-eksotiske sykdommer i tidligere sykdomsfrie medlemsstater,
soner eller segmenter som definert i direktiv 2006/88/EF, skal meldes som primærutbrudd. Navnet på og
beskrivelsen av sonen eller segmentet skal stå i den frie teksten.

–

Andre utbrudd enn dem som er omhandlet i foregående strekpunkt, skal anses som sekundærutbrudd i samsvar
med artikkel 4 nr. 1 i dette direktiv.

–

Sekundærutbrudd av sykdommer hos akvakulturdyr skal meldes månedlig.»
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