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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/2008 

av 15. november 2016 

om dyrehelsetiltak for å bekjempe lumpy skin disease i visse medlemsstater 

[meddelt under nummer K(2016) 7023](*) 

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, 

under henvisning til rådsdirektiv 92/119/EØF av 17. desember 1992 om generelle fellesskapstiltak for bekjempelse av visse 

dyresykdommer og særtiltak med hensyn til smittsomt blæreutslett hos gris(3), særlig artikkel 14 nr. 2, artikkel 19 nr. 1 bokstav 

a), artikkel 19 nr. 3 bokstav a) og artikkel 19 nr. 4 og 6, 

under henvisning til rådsdirektiv 2002/99/EF av 16. desember 2002 om fastsettelse av dyrehelseregler for produksjon, 

bearbeiding, distribusjon og innførsel av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum(4), særlig artikkel 4 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Lumpy skin disease (LSD) er en vektoroverført virussykdom hos storfe. Ifølge den vitenskapelige uttalelsen fra Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «EFSA») om lumpy skin disease, som ble vedtatt 

3. desember 2014, (heretter kalt «EFSAS uttalelse»)(5) kan LSD overføres både direkte og indirekte. LSD er 

kjennetegnet ved alvorlige tap i husdyrproduksjonen, og sykdommen kan spre seg svært raskt, særlig gjennom levende 

dyr, vektorer og visse produkter som stammer fra smittede dyr. 

2) I direktiv 92/119/EØF er det fastsatt generelle bekjempelsestiltak som skal iverksettes ved utbrudd av visse 

dyresykdommer, herunder LSD. Dette er blant annet tiltak som skal treffes ved mistanke om og bekreftet forekomst av 

LSD i en driftsenhet, herunder opprettelse av verne- og overvåkingssoner rundt utbruddsstedet og andre ytterligere tiltak 

for å hindre spredning av sykdommen og eliminere smitten. Tiltakene omfatter også vaksinasjon ved utbrudd av LSD, 

som et supplement til andre bekjempelsestiltak. 

3) I Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1500(6) og (EU) 2016/645(7) er det fastsatt visse vernetiltak i 

forbindelse med bekreftelse av LSD i Hellas i 2015 og i Bulgaria i 2016. Disse vernetiltakene omfatter opprettelse av en 

smittesone i disse medlemsstatene, som er beskrevet i vedlegget til gjennomføringsbeslutningene, og som omfatter 

området der LSD ble bekreftet samt verne- og overvåkingssoner behørig opprettet av Hellas og Bulgaria i samsvar med 

direktiv 92/119/EØF. Gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1500 og (EU) 2016/645 er endret flere ganger på grunn av 

utviklingen i sykdomssituasjonen, blant annet er smittesonen utvidet til flere regionale enheter i Hellas og Bulgaria. 

Disse gjennomføringsbeslutningene får anvendelse til 31. desember 2016.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 310 av 17.11.2016, s. 51, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 68/2017 av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 

av 7.2.2019, s. 1. 

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

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

(3) EFT L 62 av 15.3.1993, s. 69. 

(4) EFT L 18 av 23.1.2003, s. 11. 

(5) EFSA Journal 2015; 13(1): 3986. 

(6) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1500 av 7. september 2015 om visse vernetiltak mot lumpy skin disease i Hellas og 

om oppheving av gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1423 (EUT L 234 av 8.9.2015, s. 19). 

(7) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/645 av 22. april 2016 om visse vernetiltak mot lumpy skin disease i Bulgaria (EUT 

L 108 av 23.4.2016, s. 61). 
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4) I Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2055(1) og (EU) 2016/1183(2) er det fastsatt at Hellas og 

Bulgaria kan foreta nødvaksinasjon av storfe holdt i driftsenheter i den vaksinasjonssone som er oppført i vedlegg I til 

gjennomføringsbeslutningene. 

5) I tillegg til Hellas og Bulgaria har et betydelig antall tredjestater i Sørøst-Europa mellom april og august 2016 også 

rapportert om utbrudd av LSD på sitt territorium for første gang, nemlig Albania, Den tidligere jugoslaviske republikken 

Makedonia, Kosovo(3), Montenegro og Serbia. Alle disse tredjestatene har gitt Kommisjonen melding om at 

vaksinasjon mot LSD nå er et av tiltakene i deres strategi for sykdomsbekjempelse. 

6) Ifølge EFSAs uttalelse(4) er bare svekket levende vaksine mot LSD tilgjengelig på markedet. I EFSAs uttalelse 

beskrives svekket levende vaksine mot LSD-virus av Neethling-stammen som svært effektiv for å hindre sykelighet. 

Ettersom homologe LSD-vaksiner er mer effektive enn vaksiner basert på svekkede sauekoppervirus, bør disse 

anbefales brukt, forutsatt at de er tilgjengelige fra vaksineprodusenter som utelukkende driver virksomhet utenfor 

Unionen. Dessuten kan, i henhold til EFSAS uttalelse, agensen som forårsaker LSD være til stede i opptil 92 dager i 

huden til smittede dyr, selv uten synlige skader. 

7) Det finnes ingen LSD-vaksine med markedsføringstillatelse i Unionen. Nødvaksinasjon i samsvar med artikkel 19 i 

direktiv 92/119/EØF kan derfor bare gjennomføres i samsvar med artikkel 8 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2001/82/EF(5), som gir medlemsstatene mulighet for å gi midlertidig tillatelse til bruk av immunologiske 

veterinærpreparater uten markedsføringstillatelse ved en alvorlig epizooti, slik tilfellet er med LSD. 

8) I henhold til EFSAs hasteråd om LSD, som ble vedtatt 29. juli 2016(6), begrenses spredningen av LSD mest effektivt 

ved å vaksinere mot sykdommen. For å utrydde LSD må hele den mottakelige populasjonen vaksineres i områder der 

det er fare for eller som allerede er berørt av LSD, med sikte på å minimalisere antallet utbrudd, og det bør oppnås god 

vaksinasjonsdekning for både dyr og driftsenheter. Derfor bør en god og velfundert strategi for å forebygge og bekjempe 

LSD omfatte vaksinasjon. 

9) Risikoen for spredning av LSD fra vaksinerte dyr og produkter av slike dyr er en annen enn risikoen i forbindelse med 

uvaksinerte dyr og dyr som kan være smittet, men som ennå ikke har symptomer. Det må derfor fastsettes vilkår for 

forsendelse av vaksinert storfe og produkter som stammer fra slike dyr. Dessuten er risikoen for spredning av LSD fra 

dyr som, enten de er vaksinert eller ikke, kommer fra et område der det vaksineres mot LSD men uten at det har vært 

noe utbrudd, en annen enn den risiko som er forbundet med slike dyr når de kommer fra områder som er berørt av LSD. 

Det bør derfor fastsettes særlige vilkår også for disse dyrene. 

10) Det er ikke nok vitenskapelig kunnskap om LSD. Vaksinert storfe er beskyttet mot kliniske symptomer, men ikke 

nødvendigvis mot smitte, og ikke alle vaksinerte dyr får beskyttende immunitet. For å begrense risikoen bør det derfor 

kun være tillatt å sende vaksinerte dyr etter en periode på minst 28 dager, som er den lengste inkubasjonstiden for LSD, 

etter vaksinasjonen. 

11) Ikke alle varer medfører samme risiko for spredning av LSD. Som angitt i EFSAs uttalelse utgjør forflytning av levende 

storfe, storfesæd og rå huder og skinn fra smittet storfe en større risiko med hensyn til eksponering og konsekvenser enn 

andre produkter, for eksempel melk og melkeprodukter, behandlede huder og skinn eller ferskt kjøtt, bearbeidet kjøtt og 

kjøttprodukter av storfe. Det mangler midlertid vitenskapelig dokumentasjon eller forsøksdata om deres betydning for 

overføring av LSD. Bekjempelsestiltakene som fastsettes i denne beslutning, bør derfor være balanserte og stå i forhold 

til risikoen. På samme måte kan overføring av LSD via sæd, egg og embryoer fra storfe ikke utelukkes.

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2055 av 10. november 2015 om fastsettelse av vilkårene for iverksettelse av 

programmet for nødvaksinasjon av storfe mot lumpy skin disease i Hellas og om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1500 

(EUT L 300 av 17.11.2015, s. 31). 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1183 av 14. juli 2016 om godkjenning av programmet for nødvaksinasjon mot lumpy 

skin disease hos storfe i Bulgaria og om endring av vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/645 (EUT L 195 av 20.7.2016, 

s. 75). 

(3) Denne betegnelsen innebærer ikke at det tas noe standpunkt når det gjelder Kosovos status, og den er i tråd med resolusjon 1244 fra FNs 

sikkerhetsråd og Den internasjonale domstolens uttalelse om Kosovos uavhengighetserklæring. 

(4) EFSA Journal 2015;13(1):3986 [s. 73]. 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk for veterinærpreparater (EFT 

L 311 av 28.11.2001, s. 1). 

(6) EFSA Journal 2016;14(8):4573 [s. 27]. 
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Det bør derfor fastsettes visse vernetiltak for disse varene på grunnlag av EFSAS uttalelse og relevante, oppdaterte 

standarder og anbefalinger fra Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE). 

12) Kjøtt fra skjelettmuskulaturen hos storfe anses som en sikker vare i henhold til OIESs vitenskapskommisjon for 

dyresykdommer(1) og vedlegg 36 del B i rapporten fra møtet i OIEs kommisjon for helsestandarder for landdyr i februar 

2016(2). Det finnes ikke vitenskapelig dokumentasjon eller forsøksdata som kan tyde på at LSD-viruset kan overføres til 

mottakelige dyr gjennom ferskt kjøtt, bearbeidet kjøtt eller kjøttprodukter. Selv om EFSAs uttalelse viser at LSD-virus kan 

overleve i kjøtt i et ikke nærmere angitt tidsrom, gjør Unionens eksisterende forbud mot å fôre drøvtyggere med proteiner 

fra drøvtyggere, fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009(3) og i artikkel 7 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 999/2001(4), at oral overføring av LSD ikke er mulig. 

13) Melk og melkeprodukter samt råmelk kan kun utgjøre en risiko for spredning av LSD når produktene brukes til fôring 

av dyr av mottakelige arter. Det bør derfor fastsettes risikoreduserende tiltak for å hindre spredning av LSD gjennom 

slike produkter når de skal benyttes som fôrvare. 

14) I henhold til rådsdirektiv 64/432/EØF(5) og kommisjonsvedtak 93/444/EØF(6) skal det følge helsesertifikater med dyr 

som forflyttes. Dersom unntak fra forbudet mot å sende levende dyr fra områder oppført i vedlegg I til denne beslutning 

anvendes på levende dyr beregnet på handel innenfor Unionen eller eksport til en tredjestat, bør helsesertifikatene 

inneholde en henvisning til denne beslutning for å sikre at de relevante sertifikatene inneholder tilstrekkelige og 

nøyaktige helseopplysninger. 

15) For å oppnå klarhet og forenkling bør gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1500, (EU) 2015/2055, (EU) 2016/645 og 

(EU) 2016/1183 oppheves og erstattes med denne beslutning, som innfører endrede og ensartede tiltak for alle 

medlemsstater som er rammet av LSD eller gjennomfører vaksinasjon mot LSD. 

16) Godkjenning av vaksinasjonsprogrammene som de berørte medlemsstater har framlagt, og som nå inngår i gjennomførings-

beslutning (EU) 2015/2055 og (EU) 2016/1183 for henholdsvis Hellas og Bulgaria, samt godkjenning av vaksinasjons-

programmet som Kroatia har framlagt, bør være gjenstand for en annen gjennomføringsbeslutning som skal vedtas. 

17) Bulgaria har underrettet Kommisjonen om at vaksinasjonen av alt storfe mot LSD ble fullført 15. juli 2016, og den siste 

forekomsten av LSD på Bulgarias territorium ble bekreftet 1. august 2016. Derfor bør visse områder i Bulgaria der det 

aldri har vært LSD, men der det er gjennomført vaksinasjon mot sykdommen, oppføres i del I i vedlegg Ι til denne 

beslutning som «sykdomsfri sone med vaksinasjon», mens resten av denne medlemsstatens territorium bør oppføres 

som «smittesone». 

18) 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 

Formål og virkeområde 

I denne beslutning fastsettes dyrehelsetiltak i forbindelse med lumpy skin disease i de medlemsstater eller deler av medlemsstater 

som er oppført i vedlegg I (heretter kalt «de berørte medlemsstater»), herunder minstekravene til de vaksinasjonsprogrammer mot 

lumpy skin disease som medlemsstatene framlegger for Kommisjonen til godkjenning.  

  

(1) http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Internationa_Standard_Setting/docs/pdf/SCAD/A_SCAD_Feb2016.pdf (Annex 15, Article 

11.11.1-bis. Safe commodities). 

(2) http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Internationa_Standard_Setting/docs/pdf/A_TAHSC_Feb_2016_Part_B.pdf 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 av 21. oktober 2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter 

og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om oppheving av forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske 

biprodukter) (EUT L 300 av 14.11.2009, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde 

visse typer overførbar spongiform encefalopati (EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1). 

(5) 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). 

(6) Kommisjonsvedtak 93/444/EØF av 2. juli 1993 om nærmere bestemmelser om handel innenfor Fellesskapet med visse levende dyr og 

varer beregnet på eksport til tredjestater (EUT L 208 av 19.8.1993, s. 34). 
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Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne beslutning menes med: 

1) «storfe» hovdyr av artene Bos taurus, Bos indicus, Bison bison og Bubalus bubalis, 

 2) «viltlevende drøvtyggere i fangenskap» viltlevende drøvtyggere av arter som, i henhold til nyeste tilgjengelige vitenskapelige 

kunnskap, er kjent for å ha betydning for overføring og spredning av lumpy skin disease, 

 3) «smittesone» den delen av en medlemsstats territorium som er oppført i del II i vedlegg I til denne beslutning, og som omfatter 

området med bekreftet lumpy skin disease samt alle verne- og overvåkingssoner opprettet i samsvar med artikkel 10 i direktiv 

92/119/EØF, og der det kan gjennomføres vaksinasjon mot lumpy skin disease etter at Kommisjonen har godkjent 

vaksinasjonsprogrammene, 

 4) «sykdomsfri sone med vaksinasjon» den delen av en medlemsstats territorium som er oppført i del I i vedlegg I til denne 

beslutning, og som omfatter områdene utenfor smittesonen for lumpy skin disease, og der det gjennomføres vaksinasjon mot 

lumpy skin disease etter at Kommisjonen har godkjent vaksinasjonsprogrammene. 

Artikkel 3 

Restriksjoner på forsendelse av storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap og visse animalske 

produkter fra områder oppført i vedlegg I 

De berørte medlemsstater skal forby forsendelse av: 

a) levende storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap fra områder oppført i del I og II i vedlegg I, 

b) sæd, egg og embryoer fra storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap fra områder oppført i del I og II i vedlegg I, 

c) råmelk, melk og melkeprodukter fra storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap fra områder oppført i del II i vedlegg I, 

som skal brukes som fôrvare, 

d) andre ubearbeidede animalske biprodukter fra storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap enn dem nevnt i bokstav e), 

fra områder oppført i del I og II i vedlegg I, 

e) ubehandlede rå huder og skinn som er beregnet på konsum, eller ubehandlede huder og skinn som ikke er beregnet på 

konsum, fra storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap fra områder oppført i del I og II i vedlegg I. 

Artikkel 4 

Unntak fra forbudet mot forsendelse av levende storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap fra 

områder oppført i del I i vedlegg I 

1. Som unntak fra forbudet i artikkel 3 bokstav a) kan vedkommende myndighet tillate forsendelse av levende storfe og 

viltlevende drøvtyggere i fangenskap fra driftsenheter som ligger i områder oppført i del I i vedlegg I, forutsatt at disse dyrene 

oppfyller minst ett av følgende sett med vilkår: 

a) dyrene sendes til områder som er oppført i del I eller II i vedlegg I og ligger i den samme eller en annen medlemsstat, eller 

til en tredjestat, og oppfyller følgende vilkår: 

i) dyrene ble vaksinert mot lumpy skin disease minst 28 dager før forsendelse og kommer fra en driftsenhet der de har 

vært holdt i minst 28 dager, og der alle dyr av mottakelige arter ble vaksinert mot lumpy skin disease minst 28 dager 

før forsendelse, 

ii) alle dyr i opprinnelsesenheten ble undersøkt klinisk dagen de ble innlastet med sikte på forsendelse, og hadde ingen 

kliniske symptomer på lumpy skin disease,  
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iii) dyrene omfattes ikke av noen av restriksjonene i direktiv 92/119/EØF, 

iv) vedkommende myndighet på opprinnelsesstedet gjennomfører et vaksinasjonsprogram mot lumpy skin disease som 

oppfyller vilkårene i vedlegg II og er godkjent av Kommisjonen, og den har underrettet Kommisjonen og de øvrige 

medlemsstatene om startdatoen for vaksinasjonsprogrammet, og 

v) det er innført en kanaliseringsordning i samsvar med artikkel 12 under kontroll av vedkommende myndigheter i 

opprinnelses-, transitt- og bestemmelsesstatene, for å sikre at dyrene transporteres på en trygg måte, og ikke senere 

sendes til en annen medlemsstat eller tredjestat, eller 

b) dyrene sendes til et område i den samme eller en annen medlemsstat, eller en tredjestat, og oppfyller følgende vilkår: 

i) dyrene ble vaksinert mot lumpy skin disease minst tre måneder før forsendelse og kommer fra en driftsenhet der alle 

dyr av mottakelige arter ble vaksinert mot lumpy skin disease minst 28 dager før forsendelse, 

ii) alle dyr i opprinnelsesenheten ble undersøkt klinisk dagen de ble innlastet med sikte på forsendelse, og hadde ingen 

kliniske symptomer på lumpy skin disease, 

iii) dyrene omfattes ikke av noen av restriksjonene i direktiv 92/119/EØF, 

iv) dyrene har siden fødselen, eller i minst 28 dager før forsendelse, vært holdt i en driftsenhet der det innenfor en radius 

på minst 20 km ikke har vært bekreftet forekomst av lumpy skin disease de tre siste månedene før forsendelse, og der 

enhver bekreftet smitte med lumpy skin disease før dette har ført til avliving og destruering av alle mottakelige dyr i de 

berørte driftsenhetene, som ligger i et område oppført i del I i vedlegg I, i en medlemsstat der alle dyr i alle områder 

oppført i del I i vedlegg I er vaksinert eller revaksinert mot lumpy skin disease i samsvar med vedlegg II minst tre 

måneder før forsendelse, og fortsatt er innenfor immunitetsperioden som produsenten har angitt i spesifikasjonene for 

vaksinen, 

v) vedkommende myndighet på opprinnelsesstedet har gjennomført et vaksinasjonsprogram mot lumpy skin disease som 

oppfyller vilkårene i vedlegg II og er godkjent av Kommisjonen, og den har underrettet Kommisjonen og de øvrige 

medlemsstatene om startdatoen og sluttdatoen for vaksinasjonsprogrammet, og 

vi) det er innført en kanaliseringsordning i samsvar med artikkel 12 under kontroll av vedkommende myndigheter i 

opprinnelses-, transitt- og bestemmelsesstatene, for å sikre at dyrene transporteres på en trygg måte, og ikke senere 

sendes til en annen medlemsstat eller tredjestat, eller 

c) dyrene sendes til et område i en medlemsstat eller en tredjestat og oppfyller følgende vilkår: 

i) dyrene oppfyller andre tilfredsstillende dyrehelsegarantier basert på et positivt resultat av en risikovurdering av de 

tiltak mot spredning av lumpy skin disease som kreves av vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten og er 

godkjent av vedkommende myndigheter i transitt- og bestemmelsesstaten, før dyrene sendes, 

ii) dyrene ble vaksinert mot lumpy skin disease minst 28 dager før forsendelse og kommer fra en driftsenhet der alle dyr 

av mottakelige arter ble vaksinert mot lumpy skin disease minst 28 dager før forsendelse, 

iii) alle dyr i opprinnelsesenheten ble undersøkt klinisk dagen de ble innlastet med sikte på forsendelse, og hadde ingen 

kliniske symptomer på lumpy skin disease, 

iv) dyrene omfattes ikke av noen av restriksjonene i direktiv 92/119/EØF, 

v) dyrene har siden fødselen, eller i minst 28 dager før forsendelse, vært holdt i en driftsenhet der det innenfor en radius 

på minst 20 km ikke har vært bekreftet forekomst av lumpy skin disease de tre siste månedene før forsendelse, og der 

enhver bekreftet smitte med lumpy skin disease før dette har ført til avliving og destruering av alle mottakelige dyr i 

de berørte driftsenhetene,  
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vi) det er innført en kanaliseringsordning i samsvar med artikkel 12 under kontroll av vedkommende myndigheter i 

opprinnelses-, transitt- og bestemmelsesstatene, for å sikre at dyrene, som sendes i samsvar med dyrehelsegarantiene 

omhandlet i punkt i), transporteres på en trygg måte, og ikke senere sendes til en annen medlemsstat eller tredjestat, 

vii) vedkommende myndighet på opprinnelsesstedet gjennomfører et vaksinasjonsprogram mot lumpy skin disease som 

oppfyller vilkårene i vedlegg II og er godkjent av Kommisjonen, og den har underrettet Kommisjonen og de øvrige 

medlemsstatene om startdatoen for vaksinasjonsprogrammet, og 

viii) opprinnelsesstaten skal umiddelbart underrette Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene om dyrehelsegarantiene 

og vedkommende myndigheters godkjenning som omhandlet i punkt i). 

2. Når storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap oppfyller kravene til unntak i nr. 1, skal følgende utfyllende tekst 

tilføyes i det tilsvarende helsesertifikatet for disse dyrene, som fastlagt i direktiv 64/432/EØF eller vedtak 93/444/EØF: 

« ……………………… (Dyr) i samsvar med ………………………… (artikkel 4 nr. 1 bokstav a), b) eller c), angi det som 

passer) i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 om dyrehelsetiltak for å bekjempe lumpy skin disease i 

visse medlemsstater.» 

Artikkel 5 

Unntak fra forbudet mot forsendelse av levende storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap fra 

områder oppført i del II i vedlegg I 

1. Som unntak fra forbudet i artikkel 3 bokstav a) kan vedkommende myndighet tillate forsendelse av levende storfe og 

viltlevende drøvtyggere i fangenskap fra driftsenheter som ligger i områder oppført i del II i vedlegg I, til ethvert område i en 

medlemsstat eller en tredjestat, forutsatt at disse dyrene oppfyller følgende vilkår: 

a) dyrene oppfyller tilfredsstillende dyrehelsegarantier basert på et positivt resultat av en risikovurdering av de tiltak mot 

spredning av lumpy skin disease som kreves av vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten og er godkjent av 

vedkommende myndigheter i transitt- og bestemmelsesstaten, før dyrene sendes, 

b) dyrene ble vaksinert mot lumpy skin disease minst 28 dager før forsendelse og kommer fra en driftsenhet der alle dyr av 

mottakelige arter ble vaksinert mot lumpy skin disease minst 28 dager før forsendelse, 

c) alle dyr i opprinnelsesenheten ble undersøkt klinisk dagen de ble innlastet med sikte på forsendelse, og hadde ingen 

kliniske symptomer på lumpy skin disease, 

d) dyrene omfattes ikke av noen av restriksjonene i direktiv 92/119/EØF, 

e) dyrene har siden fødselen, eller i minst 28 dager før forsendelse, vært holdt i en driftsenhet der det innenfor en radius på 

minst 20 km ikke har vært bekreftet forekomst av lumpy skin disease de tre siste månedene før forsendelse, og der enhver 

bekreftet smitte med lumpy skin disease før dette har ført til avliving og destruering av alle mottakelige dyr i de berørte 

driftsenhetene, som ligger i et område oppført i del II i vedlegg I, i en medlemsstat der alle dyr i alle områder oppført i del 

II i vedlegg I er vaksinert eller revaksinert mot lumpy skin disease i samsvar med vedlegg II minst tre måneder før 

forsendelse, og fortsatt er innenfor immunitetsperioden som produsenten har angitt i spesifikasjonene for vaksinen, 

f) vedkommende myndighet på opprinnelsesstedet gjennomfører et vaksinasjonsprogram mot lumpy skin disease som 

oppfyller vilkårene i vedlegg II og er godkjent av Kommisjonen, og den har underrettet Kommisjonen og de øvrige 

medlemsstatene om startdatoen og sluttdatoen for vaksinasjonsprogrammet i samsvar med vedlegg II,  
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g) det er innført en kanaliseringsordning i samsvar med artikkel 12 under kontroll av vedkommende myndigheter i 

opprinnelses-, transitt- og bestemmelsesstatene, for å sikre at dyrene, som sendes i samsvar med dyrehelsegarantiene 

omhandlet i bokstav a), transporteres på en trygg måte, og ikke senere sendes til en annen medlemsstat eller tredjestat, og 

h) opprinnelsesstaten skal umiddelbart underrette Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene om dyrehelsegarantiene og 

vedkommende myndigheters godkjenning som omhandlet i bokstav a). 

2. Når storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap oppfyller kravene til unntak i nr. 1, skal følgende utfyllende tekst 

tilføyes i det tilsvarende helsesertifikatet for disse dyrene, som fastlagt i direktiv 64/432/EØF eller vedtak 93/444/EØF: 

« ……………………… (Dyr) i samsvar med artikkel 5 nr. 1 i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 

om dyrehelsetiltak for å bekjempe lumpy skin disease i visse medlemsstater.» 

Artikkel 6 

Særlige vilkår for forsendelse av levende storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap i områder som er oppført i del I 

og II i vedlegg I og ligger i samme medlemsstat 

1. Som unntak fra forbudet i artikkel 3 bokstav a), og med forbehold om at nr. 2 i denne artikkel er overholdt, kan 

vedkommende myndighet tillate forsendelse av levende storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap fra driftsenheter som 

ligger i et område oppført i: 

a) del I i vedlegg I, til et bestemmelsessted som ligger i et annet område oppført i del I eller II i vedlegg I, i samme 

medlemsstat, 

b) del II i vedlegg I, til et bestemmelsessted som ligger i et annet område oppført i del II i vedlegg I, i samme medlemsstat. 

2. Unntaket i nr. 1 får anvendelse bare på forsendelser av levende storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap dersom 

dyrene oppfyller minst ett av følgende vilkår: 

a) dyrene ble vaksinert mot lumpy skin disease minst 28 dager før forsendelse og kommer fra en driftsenhet der alle dyr av 

mottakelige arter ble vaksinert mot lumpy skin disease minst 28 dager før forsendelse, 

b) dyrene kan, uansett sin individuelle vaksinasjonsstatus eller vaksinasjon i sin opprinnelsesenhet mot lumpy skin disease, 

forflyttes til et slakteri for å nødslaktes, forutsatt at opprinnelsesenheten ikke omfattes noen av restriksjonene i direktiv 

92/119/EØF som gjelder lumpy skin disease som forbyr en slik forflytning, 

c) dyrene er ikke-vaksinerte, under fire måneder gamle avkom av mordyr som ble vaksinert minst 28 dager før kalving, og 

kan forflyttes til en annen driftsenhet, forutsatt at alle dyr av mottakelige arter i opprinnelsesenheten er blitt vaksinert eller 

revaksinert i samsvar med produsentens anvisninger for den benyttede vaksinen minst 28 dager før planlagt forflytning, og 

driftsenheten ikke omfattes av noen av restriksjonene i direktiv 92/119/EØF som gjelder lumpy skin disease som forbyr en 

slik forflytning. 

Artikkel 7 

Unntak fra forbudet mot forsendelse av sæd, egg og embryoer fra storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap fra 

områder oppført i del I i vedlegg I 

1. Som unntak fra forbudet i artikkel 3 bokstav b) kan vedkommende myndighet tillate forsendelser av sæd, egg og 

embryoer fra storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap, fra sædstasjoner eller andre virksomheter som ligger i et område 

oppført i del I i vedlegg I, til et annet område oppført i del I eller II i vedlegg I i den samme eller en annen medlemsstat, 

forutsatt at donordyr og sæd, egg og embryoer oppfyller følgende vilkår: 

a) donordyrene er vaksinert og revaksinert mot lumpy skin disease i samsvar med produsentens anvisninger for den benyttede 

vaksinen, og den første vaksinasjonen ble satt minst 60 dager før datoen for innsamling av sæd, egg eller embryoer, eller 

det er tatt en serologisk prøve av donordyrene for å påvise særlige antistoffer mot lumpy skin disease-viruset samme dag 

som innsamlingen av sæd og minst 28 dager etter sædinnsamlingsperioden, eller samme dag som innsamlingen av 

embryoer og egg, med negativt resultat,  
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b) donordyrene har, i 60 dager før datoen for innsamling av sæd, egg eller embryoer, vært holdt på en sædstasjon eller i en 

annen egnet virksomhet der det innenfor en radius på minst 20 km ikke har vært bekreftet forekomst av lumpy skin disease 

de tre siste månedene før datoen for innsamling av sæd, egg eller embryoer, og der enhver bekreftet smitte med lumpy skin 

disease før dette har ført til avliving og destruering av alle mottakelige dyr i de berørte driftsenhetene, 

c) donordyrene er blitt undersøkt klinisk 28 dager før innsamlingsdatoen og gjennom hele innsamlingsperioden, og viste ingen 

kliniske symptomer på lumpy skin disease, 

d) donordyrene har med negativt resultat gjennomgått en test med polymerasekjedereaksjon (PCR) for påvisning av lumpy 

skin disease-agens utført på blodprøver tatt ved starten av innsamlingsperioden og deretter minst hver 14. dag i 

innsamlingsperioden med hensyn til sæd, eller på innsamlingsdagen med hensyn til embryoer og egg. 

e) sæden er med negativt resultat undersøkt ved hjelp av PCR for påvisning av lumpy skin disease-agens, og 

f) vedkommende myndighet på opprinnelsesstedet gjennomfører et vaksinasjonsprogram mot lumpy skin disease som 

oppfyller vilkårene i vedlegg II og er godkjent av Kommisjonen, og den har underrettet Kommisjonen og de øvrige 

medlemsstatene om startdatoen og sluttdatoen for vaksinasjonsprogrammet i samsvar med vedlegg II. 

2. Som unntak fra forbudet i artikkel 3 bokstav b) kan vedkommende myndighet tillate forsendelser av sæd, egg og 

embryoer fra storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap, fra sædstasjoner eller andre virksomheter som ligger i områder 

oppført i del I i vedlegg I, til ethvert område i en medlemsstat eller en tredjestat, forutsatt at donordyr og sæd, egg og embryoer 

oppfyller følgende vilkår: 

a) vilkårene fastsatt i nr. 1 bokstav a)–f), 

b) donordyrene oppfyller andre tilfredsstillende dyrehelsegarantier basert på et positivt resultat av en risikovurdering av 

virkningen av en slik forsendelse, og av tiltakene mot spredning av lumpy skin disease som kreves av vedkommende 

myndighet i opprinnelsesstaten og er godkjent av vedkommende myndigheter i transitt- og bestemmelsesstaten, før sæden, 

eggene eller embryoene sendes, og 

c) Opprinnelsesstaten skal umiddelbart underrette Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene om dyrehelsegarantiene og 

vedkommende myndigheters godkjenning som omhandlet i bokstav b). 

3. Når sæd, embryoer og egg som oppfyller kravene i nr. 1 eller 2 i denne artikkel sendes til en annen medlemsstat eller en 

tredjestat, skal følgende utfyllende tekst tilføyes i de tilsvarende helsesertifikatene som fastlagt i direktiv 88/407/EØF, 

89/556/EØF eller vedtak 93/444/EØF: 

« ……………………… (sæd, egg og/eller embryoer, angi det som passer) i samsvar med …………………… (artikkel 7 

nr. 1 eller 2, angi det som passer) i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 om dyrehelsetiltak for å 

bekjempe lumpy skin disease i visse medlemsstater.» 

Artikkel 8 

Unntak fra forbudet mot forsendelse av ubearbeidede animalske biprodukter fra storfe og viltlevende drøvtyggere i 

fangenskap fra områder oppført i del I og II i vedlegg I 

Som unntak fra forbudet i artikkel 3 bokstav d) kan vedkommende myndighet tillate forsendelse av ubearbeidede animalske 

biprodukter fra storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap fra: 

a) et område oppført i del I i vedlegg I, til et bestemmelsessted i samme medlemsstat, eller i et område oppført i del I eller II i 

vedlegg I i en annen medlemsstat, 

b) et område oppført i del II i vedlegg I, til et bestemmelsessted i samme medlemsstat, eller i et område oppført i del II i 

vedlegg I i en annen medlemsstat, forutsatt at: 

i) de ubearbeidede animalske biproduktene sendes under vedkommende myndigheters offentlige overvåking til 

bearbeiding eller sluttbehandling i et anlegg som er godkjent i samsvar med forordning (EF) nr. 1069/2009, og  
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ii) når bestemmelsesstedet ligger i en annen medlemsstat, er det innført en kanaliseringsordning i samsvar med artikkel 12 

under kontroll av vedkommende myndigheter i opprinnelses-, transitt- og bestemmelsesmedlemsstatene, for å sikre at 

de ubearbeidede animalske biproduktene transporteres på en trygg måte til bestemmelsesstedet, og ikke senere sendes 

til en annen medlemsstat eller tredjestat. 

Artikkel 9 

Unntak fra forbudet mot forsendelse av huder og skinn fra storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap fra områder 

oppført i del I og II i vedlegg I 

1. Som unntak fra forbudet i artikkel 3 bokstav e) kan vedkommende myndighet tillate forsendelse av huder og skinn fra 

storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap fra et område oppført i del I i vedlegg I, til et annet område oppført i del I eller II 

i vedlegg I i den samme eller en annen medlemsstat, forutsatt at: 

a) dette er ubehandlede rå huder og skinn beregnet på konsum eller ubehandlede huder og skinn som sendes under vedkommende 

myndigheters offentlige overvåking til bearbeiding eller sluttbehandling i et godkjent anlegg, 

b) når bestemmelsesstedet ligger i en annen medlemsstat, er det innført en kanaliseringsordning i samsvar med artikkel 12 under 

kontroll av vedkommende myndigheter i opprinnelses-, transitt- og bestemmelsesmedlemsstatene, for å sikre at hudene og 

skinnene transporteres på en trygg måte til bestemmelsesstedet, og ikke senere sendes til en annen medlemsstat eller tredjestat 

før de som et minimum er behandlet i samsvar med artikkel 9 nr. 2 bokstav b), og 

c) hudene og skinnene stammer fra driftsenheter som ikke omfattes av noen av restriksjonene i direktiv 92/119/EØF som gjelder 

lumpy skin disease. 

2. Som unntak fra forbudet i artikkel 3 bokstav e) kan vedkommende myndighet tillate forsendelse av huder og skinn fra 

storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap fra et område oppført i del I eller II i vedlegg I, til ethvert område i den samme 

eller en annen medlemsstat eller en tredjestat, forutsatt at: 

a) Dette er ubehandlede rå huder og skinn beregnet på konsum eller ubehandlede huder og skinn som stammer fra 

driftsenheter som ikke omfattes av noen av restriksjonene i direktiv 92/119/EØF som gjelder lumpy skin disease, 

b) Hudene og skinnene 

i) er behandlet i samsvar med nr. 28 bokstav b)–e) i vedlegg I til kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1), eller 

ii) har gjennomgått en av behandlingene i nr. 4 bokstav b) ii) i kapittel I avsnitt XIV i vedlegg III til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 853/2004(2), og 

c) Alle nødvendige forholdsregler er truffet i forbindelse med hudene og skinnene for å unngå at de kontamineres på nytt med 

sykdomsframkallende stoffer etter behandlingen. 

3. Som unntak fra forbudet i artikkel 3 bokstav e) kan vedkommende myndighet tillate forsendelse av huder og skinn fra 

storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap fra et område oppført i del II i vedlegg I, til et annet område oppført i del II i 

vedlegg I i den samme eller en annen medlemsstat, forutsatt at: 

a) Dette er ubehandlede rå huder og skinn beregnet på konsum eller ubehandlede huder og skinn som sendes under 

vedkommende myndigheters offentlige overvåking til bearbeiding eller sluttbehandling i et godkjent anlegg, 

b) Når bestemmelsesstedet ligger i en annen medlemsstat, er det innført en kanaliseringsordning i samsvar med artikkel 12 

under kontroll av vedkommende myndigheter i opprinnelses-, transitt- og bestemmelsesstatene, for å sikre at hudene og 

skinnene transporteres på en trygg måte til bestemmelsesstedet, og ikke senere sendes til en annen medlemsstat før de som 

et minimum er behandlet i samsvar med artikkel 9 nr. 2 bokstav b), og  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011 av 25. februar 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om 

gjennomføring av rådsdirektiv 97/78/EF med hensyn til visse prøver og produkter som er unntatt fra veterinærkontroll på grensen i henhold 

til nevnte direktiv (EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av 

animalsk opprinnelse (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55). 
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c) Hudene og skinnene stammer fra driftsenheter som ikke omfattes av noen av restriksjonene i direktiv 92/119/EØF som 

gjelder lumpy skin disease. 

4. Som unntak fra forbudet i artikkel 3 bokstav e) kan vedkommende myndighet tillate forsendelse av huder og skinn fra 

storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap fra et område oppført i del I eller II i vedlegg I, til ethvert område i den samme 

eller en annen medlemsstat eller en tredjestat, forutsatt at: 

a) Hudene og skinnene oppfyller andre tilfredsstillende dyrehelsegarantier basert på et positivt resultat av en risikovurdering 

av tiltakene mot spredning av lumpy skin disease som kreves av vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten og er 

godkjent av vedkommende myndigheter i transitt- og bestemmelsesstaten, før hudene og skinnene sendes, 

b) Hudene og skinnene stammer fra driftsenheter som ikke omfattes av noen av restriksjonene i direktiv 92/119/EØF som 

gjelder lumpy skin disease, 

c) Det er innført en kanaliseringsordning i samsvar med artikkel 12 under kontroll av vedkommende myndigheter i 

opprinnelses-, transitt- og bestemmelsesstatene, for å sikre at hudene og skinnene, som sendes i samsvar med de ytterligere 

dyrehelsegarantiene omhandlet i bokstav a), transporteres på en trygg måte til bestemmelsesstedet, og ikke senere sendes til 

en annen medlemsstat eller tredjestat før de som et minimum er behandlet i samsvar med artikkel 9 nr. 2 bokstav b), og 

d) Opprinnelsesstaten skal umiddelbart underrette Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene om dyrehelsegarantiene og 

vedkommende myndigheters godkjenning som omhandlet i bokstav a). 

Artikkel 10 

Unntak fra forbudet mot forsendelse av råmelk, melk og melkeprodukter som skal brukes som fôrvare, 

fra områder oppført i del II i vedlegg I 

1. Som unntak fra forbudet i artikkel 3 bokstav c) kan vedkommende myndighet tillate forsendelse av råmelk, melk og 

melkeprodukter som skal brukes som fôrvare, og som stammer fra storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap i driftsenheter 

som ligger i områder oppført i del II i vedlegg I, forutsatt at råmelken, melken og melkeproduktene har gjennomgått en 

behandling som sikrer at munn- og klovsykevirus er destruert, som beskrevet i nr. 1.1–1.5 i del A i vedlegg IX til rådsdirektiv 

2003/85/EF(1), og forsendelsen er i samsvar med nr. 2 i denne artikkel. 

2. Vedkommende myndighet skal bare tillate forsendelse til andre medlemsstater av råmelk, melk og melkeprodukter i 

samsvar med unntaket i nr. 1 i denne artikkel når det følger et hygienesertifikat med forsendelsene, som fastsatt i vedlegget til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 599/2004(2), og del II i hygienesertifikatet skal fylles ut med følgende erklæring: 

«Råmelk, melk eller melkeprodukter som oppfyller vilkårene i artikkel 10 i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2016/2008 om dyrehelsetiltak for å bekjempe lumpy skin disease i visse medlemsstater.» 

Artikkel 11 

Krav til transportkjøretøyer, rengjøring og desinfisering 

1. Vedkommende myndighet skal sikre at operatøren eller føreren av ethvert kjøretøy som har vært i kontakt med dyr av 

mottakelige arter i et område oppført i del II i vedlegg I, skal godtgjøre, før kjøretøyet forlater området, at det er rengjort og 

desinfisert etter den siste kontakten med de aktuelle dyrene, slik at lumpy skin disease-viruset er blitt inaktivert, og er behandlet 

med godkjente insektmidler som er effektive mot vektorer for lumpy skin disease.  

  

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

(2) 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). 
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2. Vedkommende myndighet skal spesifisere hvilke opplysninger operatøren eller føreren av kjøretøyet skal framlegge i 

henhold nr. 1, for å vise at påkrevd rengjøring, desinfisering og insektbekjempelse har funnet sted. 

Artikkel 12 

Kanaliseringsordning 

Vedkommende myndighet skal sikre at kanaliseringsordningen for transport av levende storfe og viltlevende drøvtyggere i 

fangenskap, ubearbeidede animalske biprodukter og ubehandlede huder og skinn som omfattes av unntakene i artikkel 4, 5, 6, 8 

og 9, oppfyller følgende krav: 

a) Alle kjøretøyer som brukes til transport av slike levende dyr og ubearbeidede animalske biprodukter eller ubehandlede 

huder og skinn, er: 

i) registrert hver for seg av vedkommende myndighet i avsenderstaten, med henblikk på transport av levende dyr, 

ubearbeidede animalske biprodukter eller ubehandlede huder og skinn, i samsvar med kanaliseringsordningen, 

ii) forseglet av offentlig veterinær etter innlasting med sikte på forsendelse; bare en tjenestemann fra vedkommende 

myndighet på bestemmelsesstedet kan bryte forseglingen og erstatte den med en ny; hver innlasting eller utskiftning av 

forseglinger skal meldes til vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet, 

b) Transporten skal: 

i) finne sted under offentlig overvåking, og 

ii) gå direkte, uten stans underveis, med mindre det gjennomføres en hviletid som fastsatt i rådsforordning (EF) 

nr. 1/2005(1) ved en kontrollstasjon. Når det er avsatt en hviletid på én dag eller mer ved en kontrollstasjon under 

forflytning gjennom et område som er oppført i del II i vedlegg I, skal dyrene beskyttes mot angrep fra vektorer, 

iii) følge den rute som er godkjent av vedkommende myndighet på opprinnelsesstedet, 

c) Forsendelsen inneholder utelukkende levende dyr, ubearbeidede animalske biprodukter eller ubehandlede huder og skinn 

med samme helsestatus, 

d) Den offentlige veterinæren som har ansvaret for driftsenheten på bestemmelsesstedet, skal bekrefte hver ankomst overfor 

vedkommende myndighet på opprinnelsesstedet, 

e) Etter lossing av levende dyr, ubearbeidede animalske biprodukter eller ubehandlede huder og skinn skal kjøretøyet og alt annet 

utstyr som har vært brukt i forbindelse med transporten, i sin helhet rengjøres, desinfiseres og behandles med godkjente 

insektmidler som er effektive mot kjente vektorer for lumpy skin disease, i et lukket område på bestemmelsesstedet under den 

offentlige veterinærens overvåkning, 

f) Før første forsendelse fra områder oppført i del I eller II i vedlegg I der en kanaliseringsprosedyre blir fulgt, skal vedkommende 

myndighet på opprinnelsesstedet sørge for at det er avtalt nødvendige ordninger med relevante vedkommende myndigheter 

som sikrer en beredskapsplan, en kommandolinje og fullt samarbeid mellom de ulike tjenestene i tilfelle av en ulykke under 

transporten, større feil på kjøretøyet eller bedrageri fra operatørens eller førerens side, og føreren eller operatøren av lastebilen 

eller et annet kjøretøy skal umiddelbart underrette vedkommende myndighet om enhver ulykke eller større feil på kjøretøyet, 

og 

g) Når det dreier seg om ubehandlede huder og skinn eller ubearbeidede animalske biprodukter, skal alle kjøretøyets sider 

være helt lekkasjesikre, også dørene. 

Artikkel 13 

Vaksinasjonsprogrammer mot lumpy skin disease 

Vaksinasjonsprogrammer mot lumpy skin disease som medlemsstatene framlegger for Kommisjonen til godkjenning, skal 

oppfylle minstekravene i vedlegg II. 

  

(1) Rådsforordning (EF) nr. 1/2005 av 22. desember 2004 om vern av dyr under transport og tilknyttet virksomhet, og om endring av direktiv 

64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97 (EUT L 3 av 5.1.2005, s. 1). 
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Artikkel 14 

Oppheving 

Gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1500, (EU) 2015/2055, (EU) 2016/645 og (EU) 2016/1183 oppheves, og bestemmelsene 

erstattes med bestemmelsene i denne beslutning. 

Artikkel 15 

Anvendelse 

Denne beslutning får anvendelse til 31. desember 2019. 

Artikkel 16 

Adressater 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 15. november 2016. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG I 

DEL I 

«Sykdomsfrie soner med vaksinasjon» 

1. Kroatia 

Hele Kroatias territorium. 

2. Bulgaria 

A. Følgende provinser i Bulgaria: 

— Provinsen Burgas 

— Provinsen Varna 

— Provinsen Dobrich 

— Provinsen Razgrad 

— Provinsen Silistra 

— Provinsen Ruse 

— Provinsen Pleven 

B. Følgende kommuner i Bulgaria: 

— Kommunene Opaka, Popovo og Antonovo i provinsen Targovishte. 

— Kommunene Shumen, Kaspichan, Novi Pazar, Nikola Kozlevo, Kaolinovo, Venets og Hitrino i provinsen Shumen. 

— Kommunene Svishtov, Polski Trambesh og Strazhitsa i provinsen Veliko Tarnovo. 

DEL II 

«Smittesoner» 

1. Hellas 

A. Følgende regioner i Hellas: 

— Regionen Attika 

— Regionen Midt-Hellas 

— Regionen Midt-Makedonia 

— Regionen Øst-Makedonia og Thráki 

— Regionen Epirus 

— Regionen Peloponnese 

— Regionen Thessaly 

— Regionen Vest-Hellas 

— Regionen Vest-Makedonia 

B. Følgende regionale enheter i Hellas: 

— Den regionale enheten Limnos 

2. Bulgaria 

Hele Bulgarias territorium, unntatt områdene som er oppført i del I. 

 _____  
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VEDLEGG II 

MINSTEKRAV TIL PROGRAMMER FOR VAKSINASJON MOT LUMPY SKIN DISEASE (OMHANDLET I 

ARTIKKEL 13) 

1. GENERELLE KRAV 

Vaksinasjonsprogrammene som medlemsstatene framlegger, skal som et minstemål ha bestemmelser om: 

a) vaksinasjon av alt storfe og eventuelt viltlevende drøvtyggere i fangenskap, uavhengig av kjønn, alder og drektighets-

status eller produktiv status, i området der vaksinasjonen skal gjennomføres, 

b) vaksinasjon av minst fire måneder gammelt avkom av vaksinert storfe og eventuelt viltlevende drøvtyggere i fangenskap, i 

samsvar med produsentens anvisninger for vaksinen, 

c) revaksinasjon av alt storfe og eventuelt viltlevende drøvtyggere i fangenskap, i samsvar med produsentens anvisninger, 

d) tiltak som vil bli innført for å unngå spredning av mulig vaksinevirus. Eventuelle restmengder av vaksine skal returneres til 

utleveringsstedet, med en skriftlig oversikt over antall vaksinerte dyr og antall brukte doser, og skal deretter destrueres på 

en sikker måte under offentlig overvåking, 

e) vaksinasjon som skal gjennomføres under vedkommende myndighets overvåking og kontroll, av en tjenestemann fra 

vedkommende myndighet eller en veterinær som er godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet, 

f) vedkommende myndighets innlegging av opplysninger om hvert dyr av storfe som vaksineres, i den særlige nettbaserte 

databasen som er tilknyttet den sentrale databasen opprettet i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1760/2000(1). De registrerte opplysningene skal sikre en forbindelse mellom det vaksinerte mordyret og avkommet, 

g) opprettelse av et utvidet overvåkingsområde på minst 20 km rundt vaksinasjonsområdet, der det skal gjennomføres 

forsterket overvåking, og der forflytning av storfe skal kontrolleres av vedkommende myndighet. 

2. MINIMUMSOPPLYSNINGER SOM SKAL FRAMLEGGES 

Vaksinasjonsprogrammene som medlemsstatene framlegger, skal som et minstemål inneholde følgende opplysninger: 

a) nøyaktig angivelse av områdene der vaksinasjonen skal gjennomføres, 

b) type(r) vaksine som vil bli brukt, 

c) antall driftsenheter og dyr, etter art og kategori, som skal vaksineres i hvert enkelt område, 

d) metode og kommandolinje for gjennomføringen av vaksinasjonen (lagring, vaksinedistribusjon, personell som skal 

utføre vaksinasjonen, registrering eller særlig identifisering av vaksinerte dyr, prioritering av vaksinasjon per område, 

offentlig tilsyn med vaksinasjonen, vaksinasjon av nyfødte kalver, revaksinasjon av dyr i samsvar med produsentens 

anvisninger, 

e) tidsplan for vaksinasjonsprogrammet (vaksinasjonsstart, forventet sluttdato per område, sluttdato for hele området der 

det gjennomføres vaksinasjon), 

f) alle tiltak som følger med vaksinasjon, herunder restriksjoner på forflytninger av dyr og forsendelse av produkter og 

biprodukter av slike dyr. 

3. MINSTEKRAV TIL RAPPORTERING 

Medlemsstater som har framlagt et vaksinasjonsprogram, skal som et minstemål rapportere følgende til Kommisjonen: 

a) umiddelbar melding om nøyaktig startdato for vaksinasjonskampanjen, 

b) nøyaktige månedlige framdriftsrapporter om oppnådd vaksinasjonsdekning i hvert område, 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1760/2000 av 17. juli 2000 om opprettelse av et system for identifikasjon og registrering av 

storfe og om merking av storfekjøtt og storfekjøttprodukter og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 820/97 (EFT L 204 av 11.8.2000, 

s. 1). 
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c) umiddelbar melding om nøyaktig sluttdato for vaksinasjonen i hvert område (vaksinasjonsdekning på minst 95 %, for 

både besetninger og dyr), 

d) etter at første vaksinasjonsomgang er fullført, månedlige rapporter i løpet av den første uken i hver måned, der det 

gjøres rede for dyr som er vaksinert i foregående måned, og grunnen til vaksinasjonen (f.eks. nye kalver, revaksinasjon, 

osv.), 

e) andre opplysninger fra den særlige nettbaserte databasen, på anmodning fra Kommisjonen. 

 __________  


