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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2017/1178 

av 2. juni 2017 

om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 om dyrehelsetiltak for å bekjempe lumpy skin 

disease i visse medlemsstater 

[meddelt under nummer K(2017) 3624](*) 

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 19 nr. 1 bokstav a), artikkel 19  

nr. 3 bokstav a) og artikkel 19 nr. 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) I direktiv 92/119/EØF er det fastsatt generelle bekjempelsestiltak som skal iverksettes ved utbrudd av visse dyre-

sykdommer, herunder lumpy skin disease (LSD). Disse tiltakene omfatter opprettelse av verne- og overvåkingssoner 

rundt den infiserte driftsenheten samt nødvaksinasjon i tilfelle utbrudd av LSD. 

2) I Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008(5) er det fastsatt dyrehelsetiltak i forbindelse med 

forekomst av LSD i de medlemsstatene eller de delene av disse som er oppført i beslutningens vedlegg I, herunder 

minstekravene til vaksinasjonsprogrammer mot nevnte sykdom som medlemsstatene framlegger for Kommisjonen for 

godkjenning. 

3) I artikkel 2 i gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 er en «smittesone» definert som den delen av en medlemsstats 

territorium som er oppført i del II i beslutningens vedlegg I, og som omfatter området der LSD er bekreftet, og der det 

kan gjennomføres vaksinasjon mot LSD etter at Kommisjonen har godkjent vaksinasjonsprogrammene. I artikkel 2 i 

nevnte gjennomføringsbeslutning er dessuten en «sykdomsfri sone med vaksinasjon» definert som den delen av en 

medlemsstats territorium som er oppført i del II i beslutningens vedlegg I, og som omfatter områdene utenfor 

smittesonene, der det gjennomføres vaksinasjon mot LSD etter at Kommisjonen har godkjent vaksinasjons-

programmene. 

4) I artikkel 3 i gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 er det fastsatt restriksjoner på forsendelse av storfe, viltlevende 

drøvtyggere i fangenskap og visse animalske produkter fra områdene oppført i beslutningens vedlegg I, med sikte på å 

minimere risikoen for spredning av LSD. 

5) I artikkel 7 i gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 er det fastsatt unntak fra restriksjonene fastsatt i beslutningens 

artikkel 3 med hensyn til forsendelse av sæd, egg og embryoer fra storfe og fra ville drøvtyggere i fangenskap fra de 

områdene som er oppført som sykdomsfrie soner med vaksinasjon i del I i beslutningens vedlegg I.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 170 av 1.7.2017, s. 98, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 193/2017 av 27. oktober 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 68 

av 22.8.2019, 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 15.3.8.1993, s. 69. 

(4) EFT L 18 av 23.1.8.2003, s. 11. 

(5) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 av 15. november 2016 om dyrehelsetiltak for å bekjempe lumpy skin disease i 

visse medlemsstater (EUT L 310 av 17.11.2016, s. 51). 
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6) Nivået av risiko for spredning av LSD gjennom forsendelser av sæd, egg og embryoer bør differensieres når slikt for-

meringsmateriale sendes fra en sykdomsfri sone med vaksinasjon til en annen sykdomsfri sone med vaksinasjon eller til 

en smittesone i samme medlemsstat. Det må derfor fastsettes egne vilkår som står i forhold til den tilknyttede risikoen, 

for unntak som gjelder slike forsendelser som forblir innenfor samme medlemsstat, forutsatt at det foreligger slike vilkår 

for sikker sending av slikt formeringsmateriale innenfor den sykdomsfrie sonen med vaksinasjon eller innenfor 

smittesonen i samme medlemsstat. Artikkel 7 i gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 bør derfor endres. 

7) Hellas rapporterte 2. mars 2017 om et nytt utbrudd av LSD i den regionale enheten Kerkyra (Korfu), en øy i Det joniske 

hav i den nordvestligste delen av Hellas, der det ikke tidligere er rapportert om utbrudd av LSD. Smittesonene for LSD i 

Hellas, som er oppført i del II i vedlegg I til gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008, bør derfor utvides til å omfatte 

også den regionale enheten Kerkyra. Del II i vedlegg I til gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 bør derfor endres. 

8) Hellas underrettet 14. mars 2017 Kommisjonen om sin beslutning om å utvide vaksinasjonen mot LSD i regionene De 

joniske øyer, De nord-egeiske øyer, De sør-egeiske øyer og Kreta, som er områder der LSD hittil ikke har forekommet, 

med unntak av den regionale enheten Kerkyra, der sykdommen ble bekreftet 2. mars 2017, og den regionale enheten 

Limnos, der sykdommen har forekommet siden 2015. Disse regionene i Hellas bør derfor føres opp på listen over 

sykdomsfrie soner med vaksinasjon i del I i vedlegg I til gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008. Del I i vedlegg I til 

gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 bør derfor endres. 

9) 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 (EU) 2016/2008 gjøres følgende endringer: 

1) Artikkel 7 skal lyde: 

«Artikkel 7 

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

fra områdene oppført i del I og II i vedlegg I, og særlige vilkår for forsendelse av disse produktene innenfor de 

områdene i samme medlemsstat som er oppført i del I eller II 

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

storfe og fra viltlevende drøvtyggere i fangenskap sendes 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 en annen medlemsstat, forutsatt at 

donordyrene og sæden, eggene og embryoene 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, 

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. 



26.9.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 78/3 

 

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 d) kan vedkommende myndighet tillate at sæd, egg og embryoer fra 

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

som er oppført i 

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

i vedlegg I, 

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. 

Unntaket fastsatt i første ledd i dette nummer omfattes av vilkårene fastsatt i nr. 1 bokstav a), b) og c). 

3. Som unntak fra forbudet i artikkel 3 bokstav b) kan vedkommende myndighet tillate at sæd, egg og embryoer fra 

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

oppført i del I i vedlegg I, til ethvert område i samme medlemsstat eller en annen medlemsstat eller til en tredjestat, forutsatt 

at donordyrene og sæden, eggene og embryoene 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). 

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

til 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 3, angi det som passer) i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 om 

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

2) Vedlegg I erstattes med teksten i vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 2. juni 2017. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

Vedlegg I til gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 skal lyde: 

«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. 

3. Hellas 

Følgende regioner i Hellas: 

— Regionen De joniske øyer, unntatt den regionale enheten Kerkyra 

— Regionen De nord-egeiske øyer, unntatt den regionale enheten Limnos 

— Regionen De sør-egeiske øyer 

— Regionen Kreta 

DEL II 

«Smittesoner» 

1. Hellas 

A. Følgende regioner i Hellas: 

— Regionen Attika 

— Regionen Midt-Hellas 

— Regionen Midt-Makedonia 
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— 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 

— Den regionale enheten Kerkyra 

2. Bulgaria 

Hele Bulgarias territorium, unntatt områdene oppført i del I.» 

 __________  


