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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/1898 

av 26. oktober 2016 

om endring av gjennomføringsbeslutning 2013/764/EU om dyrehelsetiltak for å bekjempe klassisk svinepest i visse 

medlemsstater 

[meddelt under dokument K(2016) 6710](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 89/662/EØF av 11. desember 1989 om veterinærkontroll ved handel innenfor Fellesskapet 

med sikte på gjennomføring av det indre marked(1), særlig artikkel 9 nr. 4, 

under henvisning til rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990 om veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med visse 

levende dyr og produkter innenfor Fellesskapet med sikte på gjennomføring av det indre marked(2), særlig artikkel 10 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/764/EU(3) er det fastsatt dyrehelsetiltak for å bekjempe klassisk 

svinepest i medlemsstatene eller områder i medlemsstatene som er oppført i vedlegget til nevnte beslutning. Disse 

tiltakene omfatter forbud mot å sende levende svin, rånesæd, eggceller og embryoer av svin, svinekjøtt samt bearbeidet 

kjøtt og kjøttprodukter som består av eller inneholder svinekjøtt, fra visse områder i de berørte medlemsstatene. 

2) Det bør tas hensyn til utviklingen i den nåværende epidemiologiske situasjonen i Unionen med hensyn til klassisk 

svinepest i vurderingen av risikoen som dyrehelsesituasjonen knyttet til nevnte sykdom, utgjør. Det bør fastsettes visse 

unntak for sending av levende svin, ferskt svinekjøtt og visse typer bearbeidet kjøtt og kjøttprodukter fra områder 

oppført i vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2013/764/EU. De ytterligere dyrehelsekravene som får anvendelse 

dersom slike unntak gis, bør også beskrives i nevnte gjennomføringsbeslutning. 

3) Ved rådsdirektiv 64/432/EØF(4) er det fastsatt at levende dyr som transporteres, skal ledsages av helsesertifikater. 

Dersom unntak fra forbudet mot å sende levende svin fra områdene oppført i vedlegget til gjennomføringsbeslutning 

2013/764/EU anvendes på levende svin beregnet på handel innenfor Unionen, bør helsesertifikatene inneholde en 

henvisning til nevnte gjennomføringsbeslutning for å sikre at de relevante sertifikatene inneholder tilstrekkelige og 

nøyaktige helseopplysninger. 

4) Ved artikkel 6 i rådsdirektiv 2001/89/EF(5) anerkjennes det at det finnes driftsenheter som består av forskjellige produk-

sjonsenheter, og det gis mulighet for unntak knyttet til forskjellige risikonivåer som kan anerkjennes av vedkommende 

myndighet. Dette bør gjenspeiles i unntakene fastsatt i artikkel 4 bokstav a) i gjennomføringsbeslutning 2013/764/EU. 

5) Vedlegget til kommisjonsvedtak 2002/106/EF(6) inneholder nærmere opplysninger om serologisk overvåking og fram-

gangsmåter for prøvetaking samt om foreskrevne prøver. Dersom det skal gjøres unntak fra kravene i gjennom-

føringsbeslutning 2013/764/EU i nevnte gjennomføringsbeslutning, bør slike tiltak vise til de relevante delene av 

vedlegget til vedtak 2002/106/EF.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 293 av 28.10.2016, s. 39, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 47/2017 av  

17. mars 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 3. 

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 13. 

(2) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29. 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/764/EU av 13. desember 2013 om dyrehelsetiltak for å bekjempe klassisk svinepest i visse 

medlemsstater (EUT L 338 av 17.12.2013, s. 102). 

(4) Rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor Fellesskapet (EFT 121 av 

29.7.1964, s. 1977/64). 

(5) Rådsdirektiv 2001/89/EF av 23. oktober 2001 om fellesskapstiltak for bekjempelse av klassisk svinepest (EFT L 316 av 1.12.2001, s. 5). 

(6) Kommisjonsvedtak 2002/106/EF av 1. februar 2002 om godkjenning av en diagnostiseringshåndbok som fastsetter diagnostiske metoder, 

prøvetakingsmetoder og kriterier for å vurdere laboratorieundersøkelsene for bekreftelse av klassisk svinepest (EFT L 39 av 9.2.2002, 

s. 71). 
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6) Gjennomføringsbeslutning 2013/764/EU bør derfor endres. 

7) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsbeslutning 2013/764/EU gjøres følgende endringer: 

1)  Ny artikkel 2a skal lyde: 

«Artikkel 2a 

Unntak for sending av levende svin til andre medlemsstater i visse tilfeller 

1.  Som unntak fra artikkel 2 nr. 1 kan berørte medlemsstater godkjenne sending av levende svin fra driftsenheter som 

ligger innenfor områdene oppført i vedlegget, til andre medlemsstater, forutsatt at den samlede situasjonen med hensyn til 

klassisk svinepest i de områdene som er oppført i vedlegget, er gunstig, og at de aktuelle svinene er blitt holdt i 

driftsenheter der 

— det ikke er registrert dokumentasjon på klassisk svinepest de siste tolv måneder, og driftsenheten ligger utenfor en 

vernesone eller overvåkingssone opprettet i samsvar med direktiv 2001/89/EF, 

— svinene har oppholdt seg i minst 90 dager eller siden fødselen i driftsenheten, og ingen levende svin er innført i 

driftsenheten i løpet av de siste 30 dagene før sending, 

— driftsenheten gjennomfører en plan for biosikkerhet som er godkjent av vedkommende myndighet, 

— vedkommende myndighet har foretatt inspeksjoner regelmessig og minst hver fjerde måned, der inspeksjonen 

i)  gjennomføres i henhold til retningslinjene fastsatt i kapittel III i vedlegget til kommisjonsvedtak 2002/106/EF(*), 

ii)  omfatter en klinisk undersøkelse i samsvar med framgangsmåtene for kontroll og prøvetaking fastsatt i kapittel IV 

del A i vedlegget til vedtak 2002/106/EF, 

iii)  omfatter kontroll av at tiltakene fastsatt i artikkel 15 nr. 2 bokstav b) annet og fjerde til sjuende strekpunkt i 

direktiv 2001/89/EF gjennomføres på en effektiv måte, og 

— driftsenheten inngår i en plan for overvåking av klassisk svinepest gjennomført av vedkommende myndighet i samsvar 

med framgangsmåtene for prøvetaking fastsatt i kapittel IV punkt F.2 i vedlegget til vedtak 2002/106/EF, og at det 

gjennomføres laboratorieprøver med negativt resultat i løpet av den siste måneden før transport. 

2.  For levende svin som oppfyller kravene i nr. 1, skal følgende utfyllende tekst tilføyes i det tilsvarende helsesertifikatet 

for svin nevnt i artikkel 5 nr. 1 i rådsdirektiv 64/432/EØF(**): 

«Svin som oppfyller kravene i artikkel 2a i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/764/EU.» 

 _______________  

(*) Kommisjonsvedtak 2002/106/EF av 1. februar 2002 om godkjenning av en diagnostiseringshåndbok som fastsetter 

diagnostiske metoder, prøvetakingsmetoder og kriterier for å vurdere laboratorieundersøkelsene for bekreftelse av 

klassisk svinepest (EFT L 39 av 9.2.2002, s. 71). 

(**) Rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor 

Fellesskapet (EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64).» 
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2)  I artikkel 4 gjøres følgende endringer: 

a)  I bokstav a) skal annet strekpunkt lyde: 

«— svinene har oppholdt seg i minst 90 dager eller siden fødselen i driftsenheten, og ingen levende svin er innført i 

driftsenheten eller den atskilte produksjonsenheten i løpet av de siste 30 dagene før sending til slakteri; dette får 

bare anvendelse på atskilte produksjonsenheter der den offentlige veterinæren har bekreftet at produk-

sjonsenhetenes struktur, størrelse og innbyrdes avstand, samt den virksomheten som foregår der, er slik at 

produksjonsenhetene med hensyn til oppstalling, stell og fôring er helt atskilt, slik at viruset ikke kan spre seg fra 

en produksjonsenhet til en annen.» 

b)  I bokstav a) skal fjerde strekpunkt punkt iii) lyde: 

«iii)  oppfyller minst ett av følgende kriterier: 

1.  omfatter kontroll av at tiltakene fastsatt i artikkel 15 nr. 2 bokstav b) annet og fjerde til sjuende strekpunkt i 

direktiv 2001/89/EF gjennomføres på en effektiv måte, eller 

2.  det innenfor en radius på 40 km rundt driftsenheten utføres regelmessig, og minst hver fjerde måned, 

overvåking av viltlevende svin med negativt resultat i henhold til kapittel IV del H i vedlegget til vedtak 

2002/106/EF, og at alle slaktede svin i forsendelsen er blitt testet for klassisk svinepest med negativt resultat i 

samsvar med de diagnostiske metodene fastsatt i kapittel VI del C i vedlegget til vedtak 2002/106/EF.» 

c)  I bokstav a) skal nytt sjuende strekpunkt lyde: 

«— svinekjøtt, bearbeidet kjøtt og kjøttprodukter som kommer fra driftsenheter for svin som oppfyller kravene i 

denne bokstav, ledsages av et egnet hygienesertifikat for handel innenfor Unionen som fastsatt i kommi-

sjonsforordning (EF) nr. 599/2004(*), der del II av sertifikatet skal påføres følgende tekst: 

«Produkt i samsvar med Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/764/EU av 13. desember 2013 om 

dyrehelsetiltak for å bekjempe klassisk svinepest i visse medlemsstater.» 

 ____________  

(*) Kommisjonsforordning (EF) nr. 599/2004 av 30. mars 2004 om vedtakelse av en harmonisert sertifikatmodell og 

en inspeksjonsrapport i forbindelse med handel innenfor Fellesskapet med dyr og produkter av animalsk 

opprinnelse (EUT L 94 av 31.3.2004, s. 44).» 

d)  I bokstav b) skal tredje strekpunkt lyde: 

«— ledsages av egnet hygienesertifikat for handel innenfor Unionen som fastsatt i forordning (EF) nr. 599/2004, der 

del II av sertifikatet skal påføres følgende tekst: 

«Produkt i samsvar med Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/764/EU av 13. desember 2013 om 

dyrehelsetiltak for å bekjempe klassisk svinepest i visse medlemsstater.» 

3)  I artikkel 10 erstattes datoen «31. desember 2017» med datoen «31. desember 2019». 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 26. oktober 2016. 

 For Kommisjonen 

 Vytenis ANDRIUKAITIS 

 Medlem av Kommisjonen 

 __________  


