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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2018/744 

av 16. mai 2018 

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

lumpy skin disease i visse medlemsstater 

[meddelt under nummer K(2018) 2815](*) 

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 ved handel med visse levende dyr og 

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

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

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

den infiserte driftsenheten samt nødvaksinasjon i tilfelle utbrudd av LSD som et supplement til andre bekjempel-

sestiltak. 

2) I Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008(5) er det fastsatt dyrehelsetiltak for å bekjempe 

forekomsten av LSD i visse medlemsstater eller deler av dem. I beslutningen er «smittesoner» definert som de delene av 

en medlemsstats territorium som er oppført i del II i beslutningens vedlegg I, og som omfatter områder der LSD er 

bekreftet, og eventuelle verne- og overvåkingssoner som er opprettet i samsvar med direktiv 92/119/EØF, og der det kan 

gjennomføres vaksinasjon mot LSD etter at Kommisjonen har godkjent vaksinasjonsprogrammene. I beslutningen er 

dessuten «sykdomsfrie soner med vaksinasjon» definert som de delene av en medlemsstats territorium som er oppført i 

del I i nevnte vedlegg, og som omfatter områdene utenfor «smittesonene», der det gjennomføres vaksinasjon mot LSD 

etter at Kommisjonen har godkjent vaksinasjonsprogrammene. 

3) I gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 er det fastsatt særlige risikoreduserende tiltak og handelsrestriksjoner med 

hensyn til levende storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap, deres formeringsmateriale og andre produkter av 

disse dyrene, som skal iverksettes i «sykdomsfrie soner med vaksinasjon» med sikte på å minimere risikoen for 

spredning av LSD.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 123 av 18.5.2018, s. 119, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 208/2018 av  

26. oktober 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

(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) 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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4) LSD ble konstatert på det europeiske kontinentet første gang i august 2015 (i Hellas). I 2016 brøt sykdommen ut på nytt 

og rammet totalt sju stater i Sørøst-Europa (Hellas, Bulgaria, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia, Serbia, 

Kosovo(1), Albania og Montenegro), mens i 2017 var LSD langt mindre utbredt (kun Albania hadde et nytt stort 

utbrudd, og Hellas og Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia hadde kun sporadiske utbrudd). 

5) Som følge av LSD gjennomførte alle berørte medlemsstater (Hellas og Bulgaria) samt alle berørte tredjestater raskt 

massevaksinasjon av alle bestander av levende storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap i minst to påfølgende år 

(2016 og 2017). Gitt den epidemiologiske situasjonen i nabostatene iverksatte Kroatia, som hittil ikke har vært rammet 

av LSD, det samme vaksinasjonstiltaket i samme tidsrom, som et forebyggende tiltak. 

6) Etter første utbrudd av LSD på det europeiske kontinentet har Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(EFSA) utarbeidet et hasteråd om LSD, som ble vedtatt 29. juli 2016(2), og to rapporter, som ble godkjent henholdsvis 

27. mars 2017(3) og 29. januar 2018(4). Disse vitenskapelige vurderingene viser at resultatene fra analysen av 

tilgjengelige epidemiologiske data om LSD i Europa i 2016 og 2017 tyder på at massevaksinasjonskampanjer mot LSD, 

dersom de gjennomføres riktig, kan bringe sykdommen under kontroll ved å forebygge nye utbrudd. I tillegg 

konkluderes det med at massevaksinasjon er det mest effektive tiltaket for å bekjempe LSD, særlig dersom de vaksinerte 

dyrene gjennom forebyggende vaksinasjon har utviklet beskyttelse mot sykdommen før den bryter ut. 

7) Som bekreftet ved EFSAs råd fra 2016 og EFSAs rapporter fra 2017 og 2018, tyder virkningen av de nylig 

gjennomførte vaksinasjonskampanjene mot LSD på at risikoen for spredning av LSD som følge av forflytning av 

levende storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap innenfor en sykdomsfri sone med vaksinasjon, er svært lav etter 

at en vaksinasjonskampanje mot LSD er gjennomført i samsvar med vedlegg II til gjennomføringsbeslutning (EU) 

2016/2008. 

8) Hele eller deler av territoriet til Kroatia, Bulgaria og Hellas er oppført i vedlegg I til gjennomføringsbeslutning (EU) 

2016/2008 som «sykdomsfrie soner med vaksinasjon». 

9) Både Kroatia og Bulgaria har meddelt at de avsluttet sin vaksinasjonskampanje mot LSD i sine «sykdomsfrie soner med 

vaksinasjon» allerede i 2017, i samsvar med vedlegg II til gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008. Gitt den gunstige 

epidemiologiske situasjonen i Sørøst-Europa i 2017 vil dessuten Kroatia avslutte vaksinasjon mot LSD fra og med 2018. 

10) Når Hellas avslutter vaksinasjonskampanjen mot LSD i sine «sykdomsfrie soner med vaksinasjon», bør unntakene som 

innføres ved denne beslutning, få anvendelse for relevante «sykdomsfrie soner med vaksinasjon» i Hellas. 

11) I henhold til gjeldende bestemmelser i artikkel 6a i gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 skal forflytning av 

levende storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap innenfor «sykdomsfrie soner med vaksinasjon» i samme 

medlemsstat, tillates bare dersom de kommer fra driftsenheter der alle dyr fortsatt er immune som følge av vaksinasjon 

eller mordyrets immunitet, med noen få unntak (dyr som skal nødslaktes, eller dyr som er innført fra sykdomsfrie 

områder for mindre enn tre måneder siden). Som følge av at vaksinasjonen mot LSD i «sykdomsfrie soner med 

vaksinasjon» gradvis opphører, er det derfor behov for bestemmelser om forflytning av levende storfe og viltlevende 

drøvtyggere i fangenskap når kalver ikke lenger er beskyttet av mordyrets immunitet, særlig i annen halvdel av 2018. 

12) Kravene som gjelder unntak og særlige vilkår for forsendelse av levende storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap 

innenfor «sykdomsfrie soner med vaksinasjon», bør derfor endres, og artikkel 6a i gjennomføringsbeslutning (EU) 

2016/2008 bør endres tilsvarende. 

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

fôr. 

  

(1) Denne betegnelsen berører ikke standpunkter om Kosovos status og er i samsvar med FNs sikkerhetsråds resolusjon 1244/1999 og Den 

internasjonale domstolens uttalelse om Kosovos selvstendighetserklæring. 

(2) EFSA Journal 2016;14(8):4573. 

(3) EFSA Journal 2017;15(4):4773. 

(4) EFSA Journal 2018;16(2):5176. 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I artikkel 6a nr. 2 i gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 skal ny bokstav e) lyde: 

«e) Dyrene kan, uansett sin individuelle vaksinasjonsstatus eller vaksinasjon mot lumpy skin disease i deres opprinnel-

sesenhet, flyttes fra driftsenheter som ligger i et område oppført i del I i vedlegg I, til et bestemmelsessted i et annet 

område oppført i del I i vedlegg I, i samme medlemsstat, forutsatt at 

i) vedkommende myndigheter i den berørte medlemsstat har gjennomført et årlig vaksinasjonsprogram mot lumpy 

skin disease i alle områder innenfor nevnte medlemsstat oppført i del I i vedlegg I, og programmet ble fullført 

minst 28 dager før avsendelsesdatoen, oppfyller kravene fastsatt i vedlegg II og er godkjent av Kommisjonen, 

og Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene er underrettet om start- og sluttdatoen for dette vaksinasjons-

programmet, og 

ii) dersom forflytningen av dyrene blir utført i et område oppført i del II i vedlegg I, skal en kanaliseringsordning 

være innført i samsvar med artikkel 12, under kontroll av vedkommende myndigheter på opprinnelses-, transitt- 

og bestemmelsesstedene.» 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 16. mai 2018. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  


