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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

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

2)  Í I. viðauka við tilskipun ráðsins 82/894/EBE, þar sem 
taldir eru upp þeir sjúkdómar sem tilkynna þarf fram-
kvæmdastjórninni og öðrum aðildarríkjum um ef upp 
koma, er heila- og mænubólga í hestum talin upp meðal 
þeirra sjúkdóma sem koma upp hjá landdýrum, án þess 
að gerður sé greinarmunur á mismunandi gerðum hennar. 
Fyrir skýrleika sakir og til að veita mikilvægar upplýs-
ingar um sjúkdómsvaldinn, sem skipta máli fyrir heil-
brigði dýra eða lýðheilsu, ætti að skrá mismunandi gerðir 
heila- og mænubólgu í hestum skilmerkilega í þessum 
viðauka.

3)  Þar að auki hefur sjúkdómunum hundaæði, miltisbrandi, 
berklum í nautgripum, öldusótt í nautgripum, smitandi 
hvítblæði í nautgripum og öldusótt í sauðfé og geitum víða 
verið útrýmt í flestum aðildarríkjum. Þar af leiðandi hefur 
uppkomum þessara sjúkdóma fækkað á stórum svæðum 
í Sambandinu. Héðan í frá ætti að tilkynna uppkomur til 
framkvæmdastjórnarinnar og annarra aðildarríkja. Því er 
nauðsynlegt að bæta þessum sjúkdómum við í I. viðauka.

4)  Til að koma í veg fyrir stjórnsýsluálag þykir, við tilteknar 
aðstæður, rétt að krefjast vikulegra tilkynninga um frum-
uppkomur og mánaðalegra tilkynninga um síðari upp-
komur framangreindra sjúkdóma.

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 329, 29.11.2012, bls. 19. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 135/2013 frá  
15. júlí 2013 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við 
EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
nr. 72, 19.12.2013, bls. 4. 

(1) Stjtíð. EB L 378, 31.12.1982, bls. 58.

5)  Tiltekin aðildarríki og svæði innan þeirra hafa  ekki enn 
náð þeirri stöðu að vera opinberlega laus við sjúkdóma, 
sem eru ekki framandi, eins og berkla í nautgripum, öldu-
sótt í nautgripum, smitandi hvítblæði í nautgripum eða 
öldusótt í sauðfé og geitum, sem reglur hafa verið settar 
um í tilskipun ráðsins 64/432/EBE frá 26. júní 1964 um 
vanda á sviði heilbrigðis dýra sem hefur áhrif á viðskipti 
innan Bandalagsins með nautgripi og svín (2) og tilskipun 
ráðsins 91/68/EBE frá 28. janúar 1991 um skilyrði á sviði 
heilbrigðis dýra sem hafa áhrif á viðskipti innan Banda-
lagsins með sauðfé og geitur (3). Til að koma í veg fyr-
ir óhóflegan fjölda tilkynninga ætti ekki að krefjast þess 
að tilkynnt sé um uppkomur framangreindra sjúkdóma í 
aðildarríkjum eða svæðum þeirra, sem eru ekki laus við 
þessa sjúkdóma.

6)  Í framtíðinni verða tilkynningar um dýrasjúkdóma til 
framkvæmdastjórnarinnar og til alþjóðlegs upplýsinga-
kerfis Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar (OIE) um 
heilbrigði dýra færðar í eitt kerfi (upplýsingakerfið um 
dýrasjúkdóma). Því þykir rétt að nota, þegar unnt er, sama 
íðorðaforða í I. viðauka við tilskipun 82/894/EBE og not-
aður er af Alþjóðadýraheilbrigðisstofnuninni.

7)  Þegar er fyrir hendi tilkynningakerfi á Netinu fyrir tilvik 
vægrar fuglainflúensu í villtum fuglum. Að því er varðar 
fuglainflúensu er því rétt að gefa skýrt til kynna að upp-
komur alvarlegrar fuglainflúensu í alifuglum, fuglum sem 
eru í haldi og villtum fuglum ættu að vera tilkynningar-
skyldar, en uppkomur vægrar fuglainflúensu ættu ein-
göngu að vera tilkynningarskyldar í alifuglum og fuglum 
í haldi.

8)  Húðsveppadrep var fjarlægt úr skránni yfir framandi 
sjúkdóma í II. hluta IV. viðauka 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 lagar-
dýrum(4) með framkvæmdartilskipun framkvæmda stjórn-
ar innar 2012/31/ESB frá 25. október 2012 um breyt ingu 
á IV. viðauka við tilskipun ráðsins 2006/88/EB að því 
er varðar skrána yfir fisktegundir, sem eru smit næmar 
fyrir veirublæði, og brottfellingu færslunnar fyrir húð-
sveppadrep(5) Af þessum sökum ætti einnig að fjarlægja 
þennan sjúkdóm úr I. viðauka við tilskipun 82/894/EBE.

(2) Stjtíð. EB L 121, 29.7.1964, bls. 1977/64.
(3) Stjtíð. EB L 46, 19.2.1991, bls. 19.
(4) Stjtíð. ESB L 328, 24.11.2006, bls. 14.
(5) Stjtíð. ESB L 297, 26.10.2012, bls. 26.
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9)  Því ber að breyta I. og II. viðauka við tilskipun 82/894/
EBE til samræmis við það.

10)  Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferl-
ið og heilbrigði dýra.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Ákvæðum I. og II. viðauka við tilskipun 82/894/EBE er breytt 
í samræmi við viðaukann við þessa ákvörðun.

2. gr.

Ákvörðun þessi gildir frá 1. janúar 2013.

3. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 27. nóvember 2012.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Maroš ŠEFČOVIČ

 varaforseti.
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VIÐAUKI

Ákvæðum I. og II. viðauka við tilskipun 82/894/EBE er breytt sem hér segir:

1) Í stað I. viðauka komi eftirfarandi:

„I. VIÐAUKI

Tilkynningaskyldir sjúkdómar

A. Sjúkdómar í landdýrum

Skrá A.1:

— Afríkuhrossapest

— Afríkusvínapest

— Miltisbrandur

— Fuglainflúensa (alvarleg fuglainflúensa í alifuglum, fuglum sem eru í haldi og villtum fuglum og væg 
fuglainflúensa í alifuglum og fuglum sem eru í haldi)

— Blátunga

— Kúariða

— Svínapest

— Smitandi lungna-og brjósthimnubólga í nautgripum

— Dúrín

— Heila- og mænubólga í hestum af eftirfarandi gerðum:

— Austurstrandarheila- og mænubólga í hestum

— Japönsk heilabólga

— Venesúelaheila- og mænubólga í hestum

— Vesturnílarsótt

— Vesturstrandarheila- og mænubólga í hestum

— Smitandi blóðleysi í hestum

— Gin- og klaufaveiki

— Sníf

— Húðþrymlaveiki

— Newcastle-veiki

— Fjárpest

— Sýking með hundaæðisveiru

— Sigdalssótt

— Nautapest

— Fjárbólusótt og geitabólusótt

— Smitun af völdum litlu býkúpubjöllunnar (Aethina tumida)

— Svínafár

— Smitun býflugna af völdum Tropilaelaps

— Munnblöðrubólga

Skrá A.2:

— Öldusótt í nautgripum

— Berklar í nautgripum

— Smitandi hvítblæði í nautgripum

— Öldusótt í geitum og sauðfé (að undanskildri Brucella ovis)
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B. Sjúkdómar í lagareldisdýrum

— Blóðmyndandi drep

— Iðradrep

— Blóðþorri

— Sýking af völdum perkinsveikisýkils (Perkinsus marinus)

— Sýking af völdum Microcytos mackini

— Sýking af völdum martelíuveikisýkils (Marteilia refringens)

— Sýking af völdum ostruveikisýkils (Bonamia ostreae)

— Sýking af völdum Bonamia exitiosa

— Skjónakarpaherpesveiki

— Rauðhali (e. Taura syndrome)

— Veirublæði

— Hvítblettaveiki

— Gulhöfðaveiki (e. Yellowhead disease)“.

2) Ákvæðum II. viðauka er breytt sem hér segir:

a) Í stað C-liðar komi eftirfarandi:

„C.  Þegar um er að ræða sjúkdóma í landdýrum sem getið er um í skrá A.2 í I. viðauka skal eftirfarandi gilda:

— Tilkynna skal um öll staðfest tilvik uppkomu, sýkingar eða tilvist sjúkdómsvaldsins í hjörð, eins og 
mælt er fyrir um í viðaukum A og D við tilskipun 64/432/EBE eða á bújörð, eins og mælt er fyrir um 
í viðauka A við tilskipun ráðsins 91/68/EBE(*), eða afturköllun á sjúkdómslausri stöðu slíkrar hjarðar 
eða bújarðar í kjölfar rannsóknar á rannsóknarstofu eða faraldsfræðilegrar rannsóknar, eins og mælt 
er fyrir um í viðaukum A og D við tilskipun 64/432/EBE eða í viðauka A við tilskipun 91/68/EBE í 
aðildarríki eða á svæði þess, sem er lýst sem opinberlega laust við sjúkdómana í samræmi við þær 
tilskipanir og eru ekki faraldsfræðilega tengd fyrri uppkomu, sem frumuppkomu, eins og hún er skil-
greind í d-lið 2. gr., og skal tilkynna framkvæmdastjórninni og aðildarríkjunum um það innan einnar 
viku.

— Tilkynna skal um öll önnur staðfest tilvik uppkomu, sýkingar eða tilvistar sjúkdómsvaldsins eða um 
afturköllun á sjúkdómslausri stöðu hjarðar eða bújarðar vegna rannsóknar á rannsóknarstofu eða far-
aldsfræðilegrar rannsóknar, eins og mælt er fyrir um í viðaukum A og D við tilskipun 64/432/EBE 
eða í viðauka A við tilskipun 91/68/EBE í aðildarríki eða á svæði þess, sem er lýst sem opinberlega 
laust við sjúkdómana í samræmi við þær tilskipanir, sem síðari uppkomur, í samræmi við 1. mgr. 4. gr. 
þessarar tilskipunar.

— Tilkynna skal framkvæmdastjórninni og aðildarríkjunum mánaðarlega um síðari uppkomur.

— Ef um er að ræða berkla í nautgripum, öldusótt í nautgripum og öldusótt í sauðfé og geitum skal einnig 
tilgreina tegundarheiti sjúkdómsvaldsins í tilkynningunni, sé hann þekktur.“

_____________
(*) Stjtíð. EB L 46, 19.2.1991, bls. 19.

b) Eftirfarandi liður bætist við:

„D.  Þegar um er að ræða sjúkdóma í lagareldisdýrum sem skráð eru í B-lið I. viðauka skal eftirfarandi gilda:

— Öll staðfest tilvik þar sem upp hefur komið framandi sjúkdómur og sjúkdómar, sem ekki eru framandi, 
í aðildarríkjum, á svæðum eða í hólfum, sem áður voru lýst sjúkdómalaus, eins og skilgreint er í til-
skipun 2006/88/EB(*), skulu tilkynnt sem frumuppkomur.

— Önnur tilvik en þau sem lýst er í fyrsta undirlið skulu teljast síðari uppkomur, í samræmi við 1. mgr.  
4. gr. þessarar tilskipunar.

— Tilkynna skal framkvæmdastjórninni og aðildarríkjunum mánaðarlega um síðari uppkomur. Nafn og 
lýsing á svæðinu eða hólfinu skulu einnig koma fram í tilkynningunni.“

_____________
(*) Stjtíð. ESB L 328, 24.11.2006, bls. 14.

___________________




