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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 28. juni 2013 

om godkjenning av beredskapsplaner framlagt av Kroatia for bekjempelse av visse 

dyresykdommer 

[meddelt under nummer K(2013) 3992] 

(2013/347/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 92/66/EØF av 14. juli 1992 

om innføring av fellesskapstiltak for å bekjempe Newcastle 

disease(1), særlig artikkel 21 nr. 4 annet ledd, 

under henvisning til rådsdirektiv 2001/89/EF av  

23. oktober 2001 om fellesskapstiltak for bekjempelse av 

klassisk svinepest(2), særlig artikkel 22 nr. 3 annet ledd, 

under henvisning til rådsdirektiv 2003/85/EF av  

29. september 2003 om fellesskapstiltak for å bekjempe munn- 

og klovsyke, om oppheving av direktiv 85/511/EØF og vedtak 

89/531/EØF og 91/665/EØF, og om endring av direktiv 

92/46/EØF(3), særlig artikkel 72 nr. 7, 

under henvisning til rådsdirektiv 2005/94/EF av  

20. desember 2005 om fellesskapstiltak for bekjempelse av 

aviær influensa og om oppheving av direktiv 92/40/EØF(4), 

særlig artikkel 62 nr. 4 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 92/66/EØF er det fastsatt bekjempel-

sestiltak som skal iverksettes i Unionen ved utbrudd av 

Newcastle disease. Ved direktiv 92/66/EØF er det blant 

annet fastsatt at hver medlemsstat skal utarbeide en 

beredskapsplan der det oppgis hvilke nasjonale tiltak 

som skal iverksettes ved utbrudd av nevnte sykdom. 

2) Ved direktiv 2001/89/EF er det fastsatt minimumstiltak 

i Unionen for bekjempelse av klassisk svinepest. Ved 

direktiv 2001/89/EF er det blant annet fastsatt at hver 

medlemsstat skal utarbeide en beredskapsplan der det 

oppgis hvilke nasjonale tiltak som skal iverksettes ved 

utbrudd av nevnte sykdom. 

3) Ved direktiv 2003/85/EF er det fastsatt minimumstiltak 

for bekjempelse som skal iverksettes ved utbrudd av 

munn- og klovsyke uansett virustype. I nevnte direktiv 

er det også fastsatt visse forebyggende tiltak med sikte 

på å øke vedkommende myndigheters og landbrukets 

bevissthet om og beredskap overfor munn- og klovsyke. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 183 av 2.7.2013, s. 13, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 159/2014 av  

9. juli 2014 om endring av visse vedlegg og protokoller til  

EØS-avtalen, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 5 av 22.1.2015, s. 10. 

(1) EFT L 260 av 5.9.1992, s. 1. 

(2) EFT L 316 av 1.12.2001, s. 5. 

(3) EUT L 306 av 22.11.2003, s. 1. 

(4) EUT L 10 av 14.1.2006, s. 16. 

Ved direktiv 2003/85/EF er det blant annet fastsatt at 

medlemsstatene skal utarbeide en beredskapsplan der 

det oppgis hvilke nasjonale tiltak som kreves for å 

opprettholde en høy grad av bevissthet om og beredskap 

overfor munn- og klovsyke og et sterkt miljøvern, samt 

hvilke tiltak som skal iverksettes ved utbrudd av munn- 

og klovsyke. 

4) Ved direktiv 2005/94/EF er det fastsatt visse 

forebyggende tiltak med hensyn til overvåking og tidlig 

påvisning av aviær influensa som skal øke vedkom-

mende myndigheters og landbrukets bevissthet om og 

beredskap overfor risikoene knyttet til nevnte sykdom. 

Ved nevnte direktiv er det også fastsatt minimumstiltak 

for bekjempelse som skal iverksettes dersom det bryter 

ut aviær influensa hos fjørfe eller andre fugler i fangen-

skap, og tiltak for tidlig påvisning av eventuell spred-

ning av aviært influensavirus til pattedyr. Ved direktiv 

2005/94/EF er det blant annet fastsatt at medlemsstatene 

skal utarbeide en beredskapsplan i samsvar med vedlegg 

X i nevnte direktiv med opplysninger om nasjonale 

tiltak som skal iverksettes ved utbrudd av aviær 

influensa. 

5) Ved rådsforordning (EF) nr. 1099/2009 av 

24. september 2009 om vern av dyr på tidspunktet for 

avliving(5) er det fastsatt regler for avliving av dyr som 

ales opp eller holdes for produksjon av næringsmidler, 

ull, hud, pels eller andre produkter, samt avliving av dyr 

med henblikk på nedslakting og tilknyttet virksomhet. 

Ved forordning (EF) nr. 1099/2009 er det blant annet 

fastsatt at de planlagte bedøvings- og avlivingsmetodene 

og tilhørende standardiserte framgangsmåter for å sikre 

at reglene i denne forordning overholdes, skal inngå i 

beredskapsplanene som kreves i henhold til unionsretten 

om dyrehelse, på grunnlag av antakelsene som er gjort i 

beredskapsplanen om omfanget av og stedet der det er 

mistanke om sykdomsutbrudd. 

6) Med henblikk på sin tiltredelse til Unionen 1. juli 2013 

har Kroatia framlagt sine beredskapsplaner for New-

castle disease, klassisk svinepest, munn- og klovsyke og 

aviær influensa for Kommisjonen for gjennomgåelse og 

godkjenning. 

7) Planene, endret av Kroatia etter forslag fra Kommi-

sjonen i forbindelse med Kommisjonens gjennomgåelse, 

overholder kriteriene fastsatt i direktiv 92/66/EØF, 

2001/89/EF, 2003/85/EF og 2005/94/EF. De inneholder 

også de nødvendige elementer for å oppfylle kravene i 

  

(5) EUT L 303 av 18.11.2009, s. 1. 
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forordning (EF) nr. 1099/2009. Forutsatt at planene 

gjennomføres på en effektiv måte og ajourføres regel-

messig gjør de det mulig å nå målene i direktiv 

92/66/EØF, 2001/89/EF, 2003/85/EF og 2005/94/EF og 

forordning (EF) nr. 1099/2009. Disse planene bør derfor 

godkjennes ved denne beslutning. 

8) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Følgende beredskapsplaner framlagt av Kroatia 11. mai 2013 

godkjennes: 

a) beredskapsplanen der det oppgis hvilke nasjonale tiltak som 

skal iverksettes ved utbrudd av Newcastle disease, som 

fastsatt i artikkel 21 nr. 1 i direktiv 92/66/EØF, 

b) beredskapsplanen der det oppgis hvilke nasjonale tiltak som 

skal iverksettes ved utbrudd av klassisk svinepest, som 

fastsatt i artikkel 22. nr. 1 i direktiv 2001/89/EF, 

c) beredskapsplanen der det oppgis hvilke nasjonale tiltak som 

kreves for å opprettholde en høy grad av bevissthet om og 

beredskap overfor munn- og klovsyke og et sterkt 

miljøvern, samt hvilke tiltak som skal iverksettes ved 

utbrudd av munn- og klovsyke, som fastsatt i artikkel 72  

nr. 1 i direktiv 2003/85/EF, 

d) beredskapsplanen der det oppgis hvilke nasjonale tiltak som 

skal iverksettes ved utbrudd av aviær influensa, som fastsatt 

i artikkel 62 nr. 1 i direktiv 2005/94/EF. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 28. juni 2013. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

 __________  


