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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV (EU) 2018/597 

av 18. april 2018 

om endring av rådsdirektiv 92/66/EØF om innføring av fellesskapstiltak for å bekjempe Newcastle disease(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 43 nr. 2, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Rådsdirektiv 92/66/EØF(3) fastsetter Unionens bekjempelsestiltak som skal treffes ved utbrudd av Newcastle disease 
hos fjørfe, brevduer og andre fugler i fangenskap. 

2) I henhold til artikkel 15 i direktiv 92/66/EØF er Den europeiske unions referanselaboratorium for Newcastle disease 
angitt i vedlegg V til nevnte direktiv. Vedlegg V til nevnte direktiv omhandler dette laboratoriet og angir dets funksjoner 
og oppgaver. 

3) Artikkel 19 i direktiv 92/66/EØF fastsetter hvilke bekjempelsestiltak som skal treffes av medlemsstatene ved mistanke 
om at brevduer eller fugler i fangenskap er angrepet av Newcastle disease. I henhold til nevnte artikkel skal 
medlemsstatene, i den grad det er nødvendig for korrekt anvendelse av disse bekjempelsestiltakene, gi Kommisjonen 
opplysninger om sykdomssituasjonen og de bekjempelsestiltakene som anvendes, i samsvar med malen i vedlegg VI til 
nevnte direktiv. 

4) I henhold til artikkel 21 i direktiv 92/66/EØF skal hver medlemsstat utarbeide en beredskapsplan der det oppgis hvilke 
nasjonale tiltak som vil bli iverksatt ved utbrudd av Newcastle disease. Kriteriene som skal anvendes ved utarbeiding av 
planen, er angitt i vedlegg VII til nevnte direktiv. 

5) I henhold til artikkel 24 i direktiv 92/66/EØF skal Rådet, som treffer sin beslutning med kvalifisert flertall etter forslag 
fra Kommisjonen, endre vedleggene til nevnte direktiv dersom og når det er nødvendig, særlig av hensyn til utviklingen 
innen forskning og diagnostiske metoder. 

6) Vedlegg V, VI og VII til direktiv 92/66/EØF angir henholdsvis i) navn og adresse til EU-referanselaboratoriet for 
Newcastle disease samt dets funksjoner og oppgaver, ii) malen som medlemsstatene skal bruke for å rapportere om 
sykdomssituasjonen og de bekjempelsestiltakene som anvendes, og iii) minstekriteriene som medlemsstatene skal 
anvende ved utarbeiding av beredskapsplaner der det oppgis hvilke nasjonale tiltak som vil bli iverksatt ved utbrudd av 
Newcastle disease.  

  
(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 103 av 23.4.2018, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 224/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 
(1) Uttalelse avgitt 14. februar 2018 (ennå ikke offentliggjort i EUT). 
(2) Europaparlamentets holdning av 14. mars 2018 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 12. april 2018. 
(3) Rådsdirektiv 92/66/EØF av 14. juli 1992 om innføring av fellesskapstiltak for å bekjempe Newcastle Disease (EFT L 260 av 5.9.1992,  

s. 1). 
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7) For å forenkle og effektivisere framgangsmåtene for å bekjempe Newcastle disease, særlig med hensyn til de nye 
reglene for utpeking av EU-referanselaboratorier fastsatt i artikkel 93 i europaparlaments- og rådsforordning (EU)  
nr. 2017/625(1), samt den nye ordningen for gjennomføringsrettsakter fastsatt i artikkel 291 i traktaten om Den 
europeiske unions virkemåte, og for å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av direktiv 92/66/EØF, bør vedlegg V, 
VI og VII til direktiv 92/66/EØF utgå, og gjennomføringsmyndigheten på de områder som omfattes av nevnte vedlegg, 
bør gis til Kommisjonen. Denne myndigheten bør utøves i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 
nr. 182/2011(2). 

8) Av klarhetshensyn bør oppgavene og pliktene til EU-referanselaboratoriet for Newcastle disease fastsettes i artikkel 15 i 
direktiv 92/66/EØF, og kriteriene for beredskapsplanene bør fastsettes i artikkel 21 i nevnte direktiv. 

9) Av hensyn til sammenheng og effektivitet bør medlemsstatene sikre at bestemmelsene i dette direktiv innarbeides til rett 
tid. 

10) Direktiv 92/66/EØF bør derfor endres. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Endringer av direktiv 92/66/EØF 

I direktiv 92/66/EØF gjøres følgende endringer: 

1) Artikkel 15 skal lyde: 

«Artikkel 15 

1. Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter utpeke et EU-referanselaboratorium for Newcastle disease. 
Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 25. 

2. EU-referanselaboratoriet for Newcastle disease skal ha følgende oppgaver og plikter: 

a) Å samordne de metodene som brukes i medlemsstatene for å diagnostisere Newcastle disease, særlig ved å 

i) typebestemme, oppbevare og levere stammer av Newcastle disease-virus til serologiske prøver og framstilling av 
antiserum, 

ii) levere standardsera og andre referansereagenser til de nasjonale referanselaboratoriene for å standardisere de 
prøvene og reagensene som brukes i medlemsstatene, 

iii) bygge opp og opprettholde en samling stammer og isolater av Newcastle disease-virus, 

iv) legge til rette for regelmessige sammenlignende prøver av diagnostiske metoder på unionsplan, 

v) innhente og samordne data og opplysninger om de diagnostiske metodene som brukes, og resultatene av 
undersøkelser som foretas i Unionen,  

  
(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet som 

gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs helse og velferd, plantehelse og 
plantevernmidler, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) 
nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) 
nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om oppheving av europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, rådsdirektiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 
96/93/EF og 97/78/EF og ►C1 rådsdirektiv 92/438/EØF ◄ (forordningen om offentlig kontroll) (EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for 
medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 
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vi) karakterisere isolater av Newcastle disease-virus ved hjelp av de nyeste metodene, for å øke kunnskapen om 
epidemiologien til Newcastle disease, 

vii) følge utviklingen i hele verden innenfor overvåking, epidemiologi og forebygging av Newcastle disease, 

viii) opprettholde sakkunnskap om Newcastle disease-virus og andre relevante virus for å tillate rask differensial-
diagnostisering, 

ix) tilegne seg inngående kunnskap om framstilling og bruk av immunologiske veterinærpreparater som brukes til å 
utrydde og bekjempe Newcastle disease. 

b) Å bistå aktivt ved diagnostisering av utbrudd av Newcastle disease i medlemsstatene ved å motta virusisolater med 
henblikk på bekreftelse av diagnosen, karakterisering og epidemiologiske undersøkelser. 

c) Å lette opplæring eller videreutdanning av sakkyndige i laboratoriediagnostisering med sikte på å harmonisere de 
diagnostiske metodene i hele Unionen.» 

2) I artikkel 19 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 5 skal lyde: 

«5. I den grad det er nødvendig for korrekt anvendelse av tiltakene fastsatt i denne artikkel, skal medlemsstatene, 
innenfor rammen av Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr, framlegge for Kommisjonen opplysninger 
om sykdomssituasjonen og om de kontrolltiltak som anvendes.» 

b) Nytt nummer skal lyde: 

«6. Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette regler for de opplysninger som medlemsstatene 
skal framlegge for Kommisjonen i henhold til nr. 5 i denne artikkel. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter 
undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 25.» 

3) Artikkel 21 skal lyde: 

«Artikkel 21 

1. Hver medlemsstat skal utarbeide en beredskapsplan der det oppgis hvilke nasjonale tiltak som vil bli iverksatt ved 
utbrudd av Newcastle disease. Beredskapsplanen skal ajourføres ved behov for å ta hensyn til hvordan situasjonen utvikler 
seg. 

Beredskapsplanen skal sørge for tilgang til anlegg, utstyr, personale og alt annet egnet materiell som er nødvendig for å 
kunne bekjempe utbruddet av Newcastle disease raskt og effektivt. Den skal gi nøyaktige opplysninger om hvilke 
vaksinekrav som hver medlemsstat anser nødvendige for nødvaksinasjon. 

2. Beredskapsplanene og eventuelle ajourføringer av disse skal framlegges for Kommisjonen. 

3. Kommisjonen skal gjennomgå beredskapsplanene og eventuelle ajourføringer av disse for å fastslå om de gjør det 
mulig å nå det ønskede målet, og skal overfor den berørte medlemsstaten foreslå de endringene som kreves, særlig for å 
sikre at de er forenlige med de andre medlemsstatenes planer. 

Kommisjonen skal godkjenne beredskapsplanene og eventuelle ajourføringer av disse, med eventuelle endringer, i samsvar 
med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 25. 

4. Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette kriterier som skal anvendes av medlemsstatene ved 
utarbeiding av beredskapsplanene. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter undersøkelsesprosedyren nevnt i 
artikkel 25.» 

4) Artikkel 25 skal lyde: 

«Artikkel 25 

1. Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr nedsatt ved artikkel 58 nr. 1 i 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(*). Nevnte komité skal være en komité i henhold til 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(**). 
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2. Når det vises til denne artikkel, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

 ___________  
(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og 

krav i næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om 
fastsettelse av framgangsmåter i forbindelse med næringsmiddeltrygghet (EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1). 

(**) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og 
prinsipper for medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 
28.2.2011, s. 13).» 

5) Vedlegg V, VI og VII utgår. 

Artikkel 2 

Innarbeiding i nasjonal rett 

Medlemsstatene skal innen 30. juni 2018 vedta og kunngjøre de bestemmelsene som er nødvendige for å etterkomme dette 
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. januar 2019. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

Artikkel 3 

Overgangsbestemmelse 

Utpekingen av EU-referanselaboratoriet for Newcastle disease nevnt i vedlegg V til direktiv 92/66/EØF, som skjedde før 
endringene som gjøres ved dette direktiv, skal fortsette å gjelde inntil et EU-referanselaboratorium for Newcastle disease er 
utpekt i samsvar med artikkel 15 i direktiv 92/66/EØF, som endret ved dette direktiv. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 5 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg 18. april 2018. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

L. PAVLOVA 

Formann 

 __________  
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