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 ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR   2013/EES/4/71 

frá 30. júlí 2008 

um breytingu á tilskipun ráðsins 82/894/EBE um tilkynningu dýrasjúkdóma innan Bandalagsins 
í því skyni að færa tiltekna sjúkdóma á skrána yfir tilkynningarskylda sjúkdóma og fella 
 lömunarveiki í svínum brott úr sömu skrá (*) 

(tilkynnt með númeri C(2008) 3943) 

 

(2008/650/EB) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 82/894/EBE frá 21. 
desember 1982 um tilkynningu dýrasjúkdóma innan 
Bandalagsins (1), einkum 2. mgr. 5. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í tilskipun 82/894/EBE um tilkynningu dýrasjúkdóma 
innan Bandalagsins er mælt fyrir um viðmiðanir við til-
kynningu um þá dýrasjúkdóma sem aðildarríki, þar sem 
sjúkdómur kemur upp, þurfa að tilkynna til fram-
kvæmdastjórnarinnar og annarra aðildarríkja. 

2) Tafarlaus tilkynning og upplýsingagjöf um uppkomu 
þessara sjúkdóma í Bandalaginu er afar mikilvægur 
þáttur í vörnum gegn þessum sjúkdómum og einnig að 
því er varðar flutning og viðskipti með lifandi dýr og 
dýraafurðir. 

3) Í ákveðnum tilvikum skulu aðildarríki, í samræmi við 
tilskipun ráðsins 2006/88/EB frá 24. október 2006 um 
heilbrigðiskröfur að því er varðar lagareldisdýr og 
afurðir þeirra og um forvarnir og varnir gegn tilteknum 
sjúkdómum í lagardýrum,  (2) tilkynna um staðfest 
tilfelli þeirra sjúkdóma í lagareldisdýrum sem skráðir 
eru í IV. viðauka við þá tilskipun. 

4) Í I. viðauka við tilskipun 82/894/EBE, þar sem taldir 
eru upp þeir sjúkdómar sem tilkynna skal framkvæmda-
stjórninni og öðrum aðildarríkjum um ef upp koma, er 
aðeins getið um iðradrep, blóðþorra og veirublæði í 
tengslum við sjúkdóma sem herja á fiska. 

 ________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 213, 8.8.2008, bls. 42. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 114/2010 frá 10. 
nóvember 2010 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við 
EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
nr. 12, 3.3.2011, bls. 1. 

(1) Stjtíð. EB L 378, 31.12.1982, bls. 58. Tilskipuninni var síðast breytt með 
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/216/EB (Stjtíð. ESB L 67, 
5.3.2004, bls. 27). 

(2) Stjtíð. ESB L 328, 24.11.2006, bls. 14. Tilskipuninni var breytt með 
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/53/EB (Stjtíð. ESB L 117, 
1.5.2008, bls. 27). 

5) Samkvæmt IV. viðauka við tilskipun 2006/88/EB eru 
blóðmyndandi drep, húðsveppadrep, sýking af völdum 
Bonamia exitiosa, ostruveiki, martelíuveiki, sýking af 
völdum Microcytos mackini, perkinsusveiki, skjóna-
karpaherpesveiki, rauðhali, hvítblettaveiki og gulhöfða-
veiki einnig skilgreindir sem tilkynningarskyldir sjúk-
dómar. 

6) Því er nauðsynlegt að bæta þessum sjúkdómum við í I. 
viðauka við tilskipun 82/894/EBE og breyta II. viðauka 
við þá tilskipun ráðsins til að taka tillit til tiltekinna 
atriða er varða lagareldisdýr. 

7) Með tilskipun ráðsins 2002/60/EB  (3)var alvarleg 
lömunarveiki í svínum (Teschen-veiki) felld brott úr 
skránni yfir sjúkdóma í I. viðauka við tilskipun ráðsins 
92/119/EBE (4) og þar með er ekki lengur skylt að 
tilkynna um þann sjúkdóm til lögbærra yfirvalda 
aðildarríkjanna. 

8) Því er rétt að fella þennan sjúkdóm brott úr skránni yfir 
sjúkdóma í I. viðauka tilskipunar 82/894/EBE. 

9) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvæla-
ferlið og heilbrigði dýra. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Textinn í viðaukanum við þessa ákvörðun skal koma í stað I. 
og II. viðauka við ákvörðun 82/894/EBE. 

2. gr. 

Ákvörðun þessi gildir frá 1. ágúst 2008. 

 ________________  

(3) Stjtíð. EB L 192, 20.7.2002, bls. 27. Tilskipuninni var síðast breytt með 
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/729/EB (Stjtíð. ESB L 294, 
13.11.2007, bls. 26). 

(4) Stjtíð. EB L 62, 15.3.1993, bls. 69. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2007/10/EB (Stjtíð. ESB L 63, 
1.3.2007, bls. 24). 
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3. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

 

Gjört í Brussel 30. júlí 2008. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Androulla VASSILIOU 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 

I. VIÐAUKI 

Tilkynningaskyldir sjúkdómar 

A. Sjúkdómar í landdýrum 

Afríkuhrossapest 

Afríkusvínapest 

Fuglainflúensa 

Blátunga 

Kúariða 

Svínapest 

Smitandi lungna-og brjósthimnubólga í nautgripum 

Dúrín 

Heila- og mænubólga í hestum (af öllum tegundum, þ.m.t. venesúelaheila- og mænubólga í hestum) 

Smitandi blóðleysi í hestum 

Gin- og klaufaveiki 

Sníf 

Húðþrymlaveiki 

Newcastle-veiki 

Fjárpest 

Sigdalssótt 

Nautapest (nautgripapest) 

Fjár- og geitabóla 

Sjúkdómar af völdum litlu býkúpubjöllu (Aethina tumida) 

Svínafár 

Sjúkdómur af völdum sníkjumítils af ættkvíslinni Tropilaelaps 

Munnblöðrubólga 

 

B. Sjúkdómar í lagardýrum 

Blóðmyndandi drep 

Húðsveppadrep 

Veirublæði 

Hvítblettaveiki 

Gulhöfðaveiki 

Rauðhali 

Iðradrep 

Blóðþorri 

Sýking af völdum Perkinsus marinus 

Sýking af völdum Microcytos mackini 

Sýking af völdum Marteilia refringens 

Sýking af völdum Bonamia ostreae 

Sýking af völdum Bonamia exitiosa 

Skjónakarpaherpesveiki 
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II. VIÐAUKI 

A. Upplýsingar, með hliðsjón af 3. og 4. gr., sem greina skal frá í tengslum við frumuppkomu og seinni uppkomu sjúkdóma 
sem eru skráðir í A og B-lið I. viðauka: 

1.  Sendingardagur. 

2.  Sendingartími. 

3.  Upprunaland. 

4. Sjúkdómsheiti og tegund veiru, ef við á. 

5.  Raðnúmer uppkomu. 

6.  Tegund uppkomu sjúkdóms. 

7.  Tilvísundarnúmer uppkomu sjúkdóms sem þessi uppkoma tengist. 

8.  Svæði og landfræðileg staðsetning bújarðar. 

9.  Önnur svæði þar sem takmarkanirnar hafa áhrif. 

10.  Staðfestingardagur. 

11.  Dagurinn þegar grunur um smit vaknar. 

12.  Áætlaður dagur fyrsta smits. 

13.  Uppruni sjúkdóms. 

14.  Varnarráðstafanir sem hafa verið gerðar. 

15.  Fjöldi smitnæmra dýra á bújörð a) nautgripir, b) svín, c) sauðfé, d) geitur, e) alifuglar, f) dýr af hestaætt, g) þegar um 
er að ræða sjúkdóma í lagareldisdýrum verður að tilgreina þyngd eða fjölda smitnæmra dýra margfaldað með 1000, 
h) villtar tegundir, i) þegar um er að ræða sjúkdóma sem herja á býflugur verður að tilgreina fjölda smitnæmra 
býflugnabúa. 

16.  Fjöldi dýra með klínísk einkenni á bújörð a) nautgripir, b) svín, c) sauðfé, d) geitur, e) alifuglar, f) dýr af hestaætt, g) 
þegar um er að ræða sjúkdóma í lagareldisdýrum verður að tilgreina þyngd eða fjölda dýra með klínísk einkenni 
margfaldað með 1000, h) villtar tegundir, i) þegar um er að ræða sjúkdóma sem herja á býflugur verður að tilgreina 
fjölda býflugnabúa með klínísk einkenni. 

17.  Fjöldi dýra sem hafa drepist á bújörð a) nautgripir, b) svín, c) sauðfé, d) geitur, e) alifuglar, f) dýr af hestaætt, g) 
þegar um er að ræða sjúkdóma í lagareldisdýrum verður að tilgreina þyngd eða fjölda dýra sem hafa drepist, 
margfaldað með 1000, h) villtar tegundir. 

18.  Fjöldi dýra sem slátrað er a) nautgripir, b) svín, c) sauðfé, d) geitur, e) alifuglar, f) dýr af hestaætt, g) þegar um er að 
ræða sjúkdóma í lagareldisdýrum, þar sem við á (aðeins að því er varðar krabbadýr og fiska) verður að tilgreina 
þyngd eða fjölda dýra sem slátrað hefur verið, margfaldað með 1000, h) villtar tegundir. 

19.  Fjöldi skrokka sem eytt hefur verið a) nautgripir, b) svín, c) sauðfé, d) geitur, e) alifuglar, f) dýr af hestaætt, g) þegar 
um er að ræða sjúkdóma í lagareldisdýrum, þar sem við á, verður að tilgreina þyngd eða fjölda dýra sem fjarlægð 
hafa verið og fargað, margfaldað með 1000, h) villtar tegundir, i) þegar um er að ræða sjúkdóma sem herja á 
býflugur verður að tilgreina fjölda býflugnabúa sem eytt hefur verið. 

20.  Áætlun um hvaða dag aflífun skal vera lokið (þar sem við á). 

21.  Áætlun um hvaða dag eyðingu skal vera lokið (þar sem við á). 

B.  Þegar um svínapest er að ræða eru enn fremur veittar eftirfarandi upplýsingar: 

1.  Fjarlægð frá næsta svínabúi. 

2.  Fjöldi og kyn (undaneldissvín, eldissvín og smágrísir (1)) svína á sýktu bújörðinni. 

3.  Fjöldi og kyn (undaneldissvín, eldissvín og smágrísir (1)) svína með klínísk einkenni á sýktu bújörðinni. 

4.  Greiningaraðferð. 

5.  Ef sjúkdómurinn hefur ekki verið staðfestur á viðkomandi athafnasvæði skal tilgreina hvort hann var staðfestur í 
sláturhúsi eða í flutningatæki. 

6.  Staðfesting frumtilfella (2) í villtum svínum. 

 
 
 
 
 
 
 
(1) Dýr sem eru yngri en u.þ.b. þriggja mánaða gömul. 
(2) Með frumtilfellum svínapestar í villtum svínum er átt við tilfelli er upp koma á svæðum sem eru laus við sjúkdóma, þ.e. utan þeirra svæða 

þar sem í gildi eru höft vegna svínapestar í villtum svínum. 
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C.  Þegar um er að ræða sjúkdóma í lagareldisdýrum sem skráð eru í B-lið I. viðauka skal eftirfarandi gilda: 

— Öll staðfest tilfelli þar sem upp hafa komið framandi sjúkdómar og sjúkdómar sem ekki eru framandi í 
aðildarríkjum, svæðum eða hólfum, sem áður voru lýst sjúkdómalaus eins og skilgreint er í tilskipun 2006/88/EB, 
skulu tilkynnt sem frumuppkoma. Nafn og lýsing á svæðinu eða hólfinu skal koma fram í frjálsa textanum. 

— Önnur tilfelli en þau sem lýst er í fyrsta lið hér á undan skulu teljast seinni uppkoma, í samræmi við 1. mgr. 4. gr. 
áðurnefndrar tilskipunar. 

— Tilkynna skal mánaðarlega um seinni uppkomu sjúkdóma í lagareldisdýrum. 

 
 

 

 


