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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/878 

av 18. juni 2018 

om vedtakelse av listen over medlemsstater eller deler av medlemsstaters territorium som overholder reglene for 

kategorisering fastsatt i artikkel 2 nr. 2 og 3 i delegert forordning (EU) 2018/772 med hensyn til anvendelse av 

forebyggende helsetiltak for å bekjempe infeksjon med Echinococcus multilocularis hos hunder(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 576/2013 av 12. juni 2013 om ikke-kommersiell forflytning 

av kjæledyr og om oppheving av forordning (EF) nr. 998/2003(1), særlig artikkel 20, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) nr. 576/2013 fastsetter regler for ikke-kommersiell forflytning av hunder, katter og ildrer til 

medlemsstatene. Ved artikkel 19 fastsettes framfor alt at det kan anvendes forebyggende helsetiltak for å sikre 

bekjempelse av andre sykdommer og infeksjoner enn rabies som kan spres gjennom forflytning av disse dyrene. 

2) Artikkel 19 i forordning (EU) nr. 576/2013 fastsetter også at det kan vedtas regler for kategorisering av medlemsstater 

eller deler av medlemsstater etter deres dyrehelsetilstand og deres overvåkings- og meldingssystemer med hensyn til 

visse andre sykdommer eller infeksjoner enn rabies. Medlemsstater eller deler av medlemsstater som oppfyller disse 

kategoriseringsreglene, kan føres opp på en liste som skal vedtas i henhold til artikkel 20 i nevnte forordning. 

3) I samsvar med artikkel 19 nr. 1 i forordning (EU) nr. 576/2013 har Kommisjonen vedtatt delegert forordning (EU) 

2018/772(2), som tillater anvendelse av forebyggende helsetiltak for å bekjempe infeksjon med Echinococcus 

multilocularis hos hunder, og som fastsetter reglene for kategorisering av medlemsstater eller deler av medlemsstater 

med hensyn til nevnte infeksjon samt vilkårene som medlemsstatene må oppfylle for å beholde retten til å anvende slike 

forebyggende helsetiltak. 

4) Kategoriseringsreglene fastsatt i delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/772 omfatter de vilkårene som 

medlemsstatene må oppfylle for å kunne dokumentere enten at vill rødrev ikke finnes på deres territorium, eller, dersom 

ville hovedverter som kan være bærere av parasitten Echinococcus multilocularis, forekommer på hele eller deler av 

deres territorium, at det ikke er registrert infeksjon med Echinococcus multilocularis hos disse dyrene. Medlemsstater 

eller deler av medlemsstater som i samsvar med artikkel 20 i forordning (EU) nr. 576/2013 er oppført på en liste over 

medlemsstater som overholder disse kategoriseringsreglene, har rett til å anvende de forebyggende helsetiltakene fastsatt 

i delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/772.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 155 av 19.6.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 183/2019 av 10. juli 2019 

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

(1) EUT L 178 av 28.6.2013, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/772 av 21. november 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 576/2013 med hensyn til forebyggende helsetiltak for å bekjempe infeksjon med Echinococcus multilocularis hos hunder, og om 

oppheving av delegert forordning (EU) nr. 1152/2011 (EUT L 130 av 28.5.2018, s. 1). 

2020/EØS/76/02 



Nr. 76/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.11.2020 

 

5) Delegert forordning (EU) 2018/772 er ment å erstatte delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1152/2011(1), som 

inneholder lignende forebyggende helsetiltak for å bekjempe infeksjon med Echinococcus multilocularis hos hunder, og 

der Finland, Irland, Malta og Det forente kongerike er oppført som de medlemsstatene som har rett til å anvende disse 

tiltakene. Finland, Irland, Malta og Det forente kongerike har beholdt retten til å anvende disse forebyggende 

helsetiltakene i samsvar med vilkårene fastsatt i delegert forordning (EU) nr. 1152/2011 fordi de løpende har 

dokumentert at parasitten Echinococcus multilocularis ikke finnes hos deres populasjoner av ville hovedverter, eller, for 

Maltas vedkommende, har dokumentert at det ikke finnes noen egnet populasjon av ville hovedverter på øya, og at 

parasitten Echinococcus multilocularis aldri er blitt påvist hos tamme hovedverter. 

6) Ifølge Den internasjonale naturvernunion finnes ikke vill rødrev i noen del av Malta. På grunnlag av dette og 

dokumentasjonen nevnt i betraktning 5) anses Malta for å overholde reglene for kategorisering fastsatt i artikkel 2 nr. 2 i 

delegert forordning (EU) 2018/772 for hele sitt territorium. Malta bør derfor føres opp som en medlemsstat som 

overholder disse kategoriseringsreglene for hele sitt territorium. 

7) En populasjon av ville hovedverter som kan være bærere av parasitten Echinococcus multilocularis, nemlig en 

populasjon av rødrev, finnes i hele Finland, Irland og Det forente kongerike. Siden 1. januar 2012 har alle de tre 

medlemsstatene gjennomført programmer for patogenspesifikk overvåking av sine rødrevpopulasjoner i samsvar med 

kravene i delegert forordning (EU) nr. 1152/2011, og ikke i noen av tilfellene er det registrert infeksjon med 

Echinococcus multilocularis hos disse populasjonene. Enhver forekomst av infeksjonen er meldepliktig i henhold til 

deres nasjonale rett. Det anses derfor at Finland, Irland og Det forente kongerike overholder reglene for kategorisering 

fastsatt i artikkel 2 nr. 3 i delegert forordning (EU) 2018/772 for hele sitt territorium. Finland, Irland og Det forente 

kongerike bør derfor føres opp som medlemsstater som overholder disse kategoriseringsreglene for hele sitt territorium. 

8) I delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/772 er det fastsatt at delegert forordning (EU) nr. 1152/2011 oppheves med 

virkning fra 1. juli 2018. For å unngå opphold i anvendelsen av forebyggende helsetiltak på hunder som innføres til 

Finland, Irland, Malta og Det forente kongerike, bør denne forordning tre i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den 

europeiske unions tidende og få anvendelse fra 1. juli 2018. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Listen over medlemsstater som for hele sitt territorium overholder reglene for kategorisering fastsatt i artikkel 2 nr. 2 i delegert 

forordning (EU) 2018/772, er angitt i del 1 i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Listen over medlemsstater eller deler av medlemsstaters territorium som overholder reglene for kategorisering fastsatt i artikkel 

2 nr. 3 i delegert forordning (EU) 2018/772, er angitt i del 2 i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. juli 2018. 

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1152/2011 av 14. juli 2011 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 998/2003 med hensyn til forebyggende helsetiltak for å bekjempe infeksjon med Echinococcus multilocularis hos hunder (EUT L 296 

av 15.11.2011, s. 6). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 18. juni 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

VEDLEGG 

DEL 1 

Liste over medlemsstater som for hele sitt territorium overholder reglene for kategorisering fastsatt i artikkel 2 nr. 2 i delegert 

forordning (EU) 2018/772 

ISO-landkode Medlemsstat 

MT MALTA 

DEL 2 

Liste over medlemsstater eller deler av medlemsstaters territorium som overholder reglene for kategorisering fastsatt i artikkel 2 

nr. 3 i delegert forordning (EU) 2018/772 

ISO-landkode Medlemsstat Hele eller deler av territoriet 

FI FINLAND Hele territoriet 

GB DET FORENTE KONGERIKE Hele territoriet 

IE IRLAND Hele territoriet 

 


