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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2021/2156 

frá 17. september 2021 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 með því að koma á fót  

tilvísunarrannsóknarstofu Evrópusambandsins fyrir sigdalssótt (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 frá 15. mars 2017 um opinbert eftirlit og aðra opinbera 

starfsemi sem miðar að því að tryggja að lögum um matvæli og fóður og reglum um heilbrigði og velferð dýra, plöntuheilbrigði 

og plöntuverndarvörur sé beitt og um breytingu á reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001, (EB)  

nr. 396/2005, (EB) nr. 1069/2009, (EB) nr. 1107/2009, (ESB) nr. 1151/2012, (ESB) nr. 652/2014, (ESB) 2016/429 og (ESB) 

2016/2031, reglugerðum ráðsins (EB) nr. 1/2005 og (EB) nr. 1099/2009 og tilskipunum ráðsins 98/58/EB, 1999/74/EB, 

2007/43/EB, 2008/119/EB og 2008/120/EB og um niðurfellingu á reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 854/2004 

og (EB) nr. 882/2004, tilskipunum ráðsins 89/608/EBE, 89/662/EBE, 90/425/EBE, 91/496/EBE, 96/23/EB, 96/93/EB og 

97/78/EB og ákvörðun ráðsins 92/438/EBE (reglugerð um opinbert eftirlit) (1), einkum 4. mgr. 92. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Sigdalssótt er nýtilkominn sjúkdómur, sem berst á milli manna og dýra með smitferjum, hjá villtum og tömdum 

jórturdýrum sem orsakast af veiru og hefur í för með sér mögulega hættu yfir landamæri. Sigdalssótt einkennist af háu 

hlutfalli fósturláta og hárri dánartíðni hjá nýfæddum tömdum jórturdýrum. Hjá mönnum þróast sjúkdómurinn aðallega 

sem inflúensulíkur sjúkdómur en minnihluti sjúklinga getur þróað með sér veiruheilabólgu eða jafnvel alvarlegan 

lifrarsjúkdóm með blæðingabirtingarmerkjum. Sigdalssótt er á skrá (2) Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar yfir 

tilkynningarskylda dýrasjúkdóma. 

2) Í mars 2019 gaf Sóttvarnastofnun Evrópu út skyndiáhættumat til að takast á við áhættu á aðflutningi sigdalssóttar-

veirunnar og frekari útbreiðslu veirunnar innan Sambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins í tengslum við fjölgun 

tilvika sem tilkynnt var um í Mayotte (3). Í matinu var lögð áhersla á að þó að áhættan af þessum uppkomum fyrir 

Sambandið og Evrópska efnahagssvæðið væri mjög lítil með tilliti til þess að sigdalssóttarveiran berist þangað gegnum 

löglega verslun með dýr og dýraafurðir gæti ólöglegur flutningur á fersku kjöti, ógerilsneyddri mjólk og 

ómeðhöndluðum afurðum af sýktum jórturdýrum í persónulegum farangri skapað áhættu. Sóttvarnastofnun Evrópu 

komst að þeirri niðurstöðu að ef veiran bærist til meginlandshluta Sambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins væri 

ekki hægt að útiloka frekari útbreiðslu meðal dýra með smitferjum. 

3) Að auki samþykkti Matvælaöryggisstofnun Evrópu vísindalegt álit um sigdalssótt 23. janúar 2020 (4) þar sem tilgreint 

var að ekki ætti að líta framhjá áhættu á því að sigdalssótt bærist til nágrannalanda Sambandsins og áhættu á því að 

sýktar smitferjur gætu hugsanlega borist inn í Sambandið.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 436, 7.12.2021, bls. 26. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 105/2022 

frá 29. apríl 2022 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og 

vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 95, 7.4.2017, bls. 1. 

(2) Skrá Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar yfir tilkynningarskylda land- og lagardýrasjúkdóma (https://www.oie.int/en/what-we-

do/animal-health-and-welfare/animal-diseases). 

(3) Sóttvarnastofnun Evrópu. „Rapid risk assessment: Rift Valley fever outbreak in Mayotte, France“ – 7. mars 2019. Stokkhólmi: ECDC, 

2019. 

(4) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2020, 18(3), 6041. 
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4) Áhættan á því að sigdalssótt berist til Sambandsins þýðir að Sambandið ætti að koma á fullnægjandi eftirlits- og 

varnarráðstöfunum gegn þessum sjúkdómi í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/429 (5) þar 

sem komið var á fót lagaramma um forvarnir og varnir gegn skráðum sjúkdómum. Í samræmi við viðaukann við 

framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1882 (6) er litið á sigdalssótt sem sjúkdóm í A-, D- og  

E-flokki sem grípa þarf til tafarlausra útrýmingarráðstafana gegn um leið og hann uppgötvast. 

5) Sambandið er með til staðar fullnægjandi eftirlits- og sjúkdómsvarnaráðstafanir gegn sigdalssótt til að tryggja tafarlausa 

útrýmingu sjúkdómsins ef hann kemur inn í Sambandið. Til að þessar ráðstafanir haldi áfram að vera áhrifaríkar ættu 

þær einnig að fela í sér viðeigandi viðbúnað og tiltæk úrræði til að berjast gegn sjúkdómnum og einnig að teknu tilliti til 

þess að sjúkdómurinn getur smitast úr dýrum í menn. Að því er þetta varðar er talið nauðsynlegt að hafa til reiðu 

fullnægjandi getu til prófana á rannsóknarstofu þar eð mikil gæði slíkrar prófunargetu eru nauðsynleg til að koma 

eftirlits- og sjúkdómsvarnaráðstöfunum til framkvæmda og komast þannig hjá því að sjúkdómurinn komi inn í 

Sambandið. 

6) Hingað til hefur Sambandið ekki komið á fót tilvísunarrannsóknarstofu Evrópusambandsins fyrir sigdalssótt. Tilnefning 

tilvísunarrannsóknarstofu er grundvallaratriði til að unnt sé að beita eftirlits- og sjúkdómsvarnaráðstöfunum á 

vísindalegum grundvelli og með einsleitum hætti á öllu yfirráðasvæði Sambandsins. 

7) Með þessari reglugerð ætti því að koma á fót tilvísunarrannsóknarstofu Evrópusambandsins fyrir sigdalssótt til að stuðla 

að því að tryggja skilvirkni opinbers eftirlits og til að samræma aðstoð við opinberar rannsóknarstofur. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Tilvísunarrannsóknarstofu Evrópusambandsins fyrir sigdalssótt er hér með komið á fót. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 17. september 2021. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 __________  

  

(5) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/429 frá 9. mars 2016 um smitandi dýrasjúkdóma og um breytingu og niðurfellingu á 

tilteknum gerðum á sviði dýraheilbrigðis (lög um dýraheilbrigði) (Stjtíð. ESB L 84, 31.3.2016, bls. 1). 

(6) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1882 frá 3. desember 2018 um beitingu tiltekinna reglna um forvarnir og 

varnir gegn sjúkdómum fyrir flokka skráðra sjúkdóma og um að koma á skrá yfir dýrategundir og hópa dýrategunda sem skapa töluverða 

áhættu á útbreiðslu þessara skráðu sjúkdóma (Stjtíð. ESB L 308, 4.12.2018, bls. 21). 


