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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1629 

av 25. juli 2018 

om endring av listen over sykdommer i vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning  

(EU) 2016/429 om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av visse  

rettsakter på dyrehelseområdet («dyrehelseforordningen»)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 av 9. mars 2016 om smittsomme dyresykdommer og 

om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet(1) («dyrehelseforordningen»), særlig artikkel 5 nr. 2 og 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EU) 2016/429 fastsettes regler for forebygging og bekjempelse av dyresykdommer som kan overføres 

til dyr eller mennesker, blant annet regler for prioritering og kategorisering av sykdommer av betydning i Unionen. Etter 

artikkel 5 i forordning (EU) 2016/429 skal sykdomsspesifikke regler for forebygging og bekjempelse av sykdommer 

gjelde for de listeførte sykdommene i nevnte artikkel og i vedlegg II til nevnte forordning. I artikkel 5 nr. 3 i nevnte 

forordning er det dessuten fastsatt visse kriterier som skal tas hensyn til ved endring av listen i det nevnte vedlegget, 

mens de vurderingsparametrene som skal brukes for å bestemme om en sykdom oppfyller vilkårene som kreves for å bli 

listeført i samsvar med nevnte artikkel, er fastsatt i artikkel 7 i den samme forordningen. 

2) I henhold til artikkel 275 i forordning (EU) 2016/429 skal Kommisjonen dessuten gjennomgå listen over sykdommer i 

vedlegg II til nevnte forordning senest 20. april 2019. 

3) Kommisjonen har med bistand fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) og med støtte av 

vitenskapelig sakkunnskap fra EUs referanselaboratorier for dyrehelse og de internasjonale standardene til Verdens 

dyrehelseorganisasjon (OIE) foretatt en systematisk vurdering av de dyresykdommene som krever inngripen fra 

Unionens side. I denne vurderingen brukte Kommisjonen kriteriene i artikkel 5 nr. 3 i forordning (EU) 2016/429 og 

vurderingsparametrene i artikkel 7 i nevnte forordning. 

4) Sykdommene som ble vurdert, omfatter 39 sykdommer som for tiden er listeført i vedlegg II til forordning (EU) 

2016/429, samt 19 andre sykdommer som er særlig relevante for tiltak for forebygging og bekjempelse av sykdommer 

samt for handelstiltak, for eksempel enzootisk bovin leukose, infeksiøs bovin rhinotrakeitt eller infeksjon med 

pseudorabiesvirus, samt visse andre sykdommer som OIE har listeført, for eksempel surra (Trypanosoma evansi) eller 

ondartet lungesyke hos geit. 

5) Til disse vurderingene ble EFSA bedt om å avgi 29 vitenskapelige uttalelser om ulike dyresykdommer. Ved 

utarbeidingen av disse uttalelsene fulgte EFSA metoden i sin vitenskapelige uttalelse av 5. april 2017 om en ad hoc-

metode for vurdering av listeføring og kategorisering av dyresykdommer innenfor rammen av dyrehelseforordningen(2). 

Med hensyn til de resterende sykdommene bygget vurderingene på nylige uttalelser fra EFSA eller opplysninger fra 

EUs referanselaboratorier for dyrehelse. Det ble tatt hensyn til de relevante OIE-standardene i forbindelse med alle de 

vurderte sykdommene. 

6) Resultatene av EFSAs vitenskapelige vurderinger var ikke entydige for visse sykdommer, som surra (Trypanosoma 

evansi)(3), enzootisk bovin leukose(4), venezuelansk encefalomyelitt hos hest(5), infestasjon med Varroa spp. 

(varroatose)(6) og koiherpesvirussykdom(7). Med tanke på drøftingene på ekspertgruppens møter om dyrehelse(8) 

oppfyller disse fem sykdommene kriteriene i artikkel 5 nr. 3 forordning (EU) 2016/429. Disse sykdommene bør derfor 

oppføres på listen i vedlegg II til nevnte forordning. 

7) Resultatene av de vitenskapelige vurderingene som ble foretatt, viste at smittsomt blæreutslett hos gris(9), vesikulær 

stomatitt(9), epizootisk ulcerativt syndrom(10) og ondartet smittsom griselammelse ikke oppfyller kriteriene i artikkel 5 

nr. 3 i forordning (EU) 2016/429. Disse sykdommene bør derfor fjernes fra listen i vedlegg II til nevnte forordning.  

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 272 av 31.10.2018, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 179/2020 av  

11. desember 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 
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8) Samtidig oppfyller surra (Trypanosoma evansi)(3), ebolavirussykdom(11), paratuberkulose(12), japansk encefalitt(13), 

vestnilfeber(14), Q-feber(15), infeksiøs bovin rhinotrakeitt / infeksiøs pustuløs vulvovaginitt(16), bovin virusdiaré(17), 

bovin genital campylobakteriose(18), trichomoniasis(19), enzootisk bovin leukose(4), ondartet lungesyke hos geit(20), 

epididymitt hos sau (Brucella ovis)(21), infeksjon med Burkholderia mallei (snive), infeksjon med arterittvirus hos hest, 

infeksiøs anemi hos hest, ondartet beskjelersyke, smittsom metritt hos hoppe, encefalomyelitt hos hest (østlig og 

vestlig)(22), infeksjon med pseudorabiesvirus(23), infeksjon med reproduksjons- og respirasjonssyndromvirus hos 

svin(24), aviær mykoplasmainfeksjon (Mycoplasma gallisepticum og M. meleagridis)(25), infeksjon med lavpatogen 

aviær influensa-virus(26), aviær klamydia(27), infestasjon med Varroa spp. (varroatose)(6), infestasjon med Aethina 

tumida (liten kubebille)(28), lukket yngelbråte, infestasjon med Tropilaelaps spp.(28) og infeksjon med Batra-

chochytrium salamandrivorans(29) kriteriene i artikkel 5 nr. 3 i forordning (EU) 2016/429. Disse sykdommene bør 

derfor oppføres på listen i vedlegg II til nevnte forordning. 

9) I artikkel 2 nr. 2 i forordning (EU) 2016/429 er det dessuten fastsatt at nevnte forordning får anvendelse på smittsomme 

sykdommer, herunder zoonoser, uten at det berører reglene fastsatt i europaparlaments- og rådsbeslutning  

nr. 1082/2013/EU(30), europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(31), europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/99/EF(32) og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003(33). Ettersom sykdommene som omfattes av 

reglene fastsatt i nevnte rettsakter, det vil si listeriose, salmonellose (zoonotisk salmonella), trikinose, verotoksin-

produserende E. coli og overførbar spongiform encefalopati (TSE), allerede omfattes av sektorspesifikke regler, bør de 

fjernes fra listen i vedlegg II til forordning (EU) 2016/429. 

10) Listen over sykdommer i vedlegg II til forordning (EU) 2016/429 bør derfor endres. 

11) Forordning (EU) nr. 2016/429 bør derfor endres. 

12) Ettersom forordning (EU) 2016/429 får anvendelse fra 21. april 2021, bør de endringene av den som gjøres ved denne 

forordningen, også få anvendelse fra nevnte dato. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EU) 2016/429 erstattes med teksten i vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 21. april 2021. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 25. juli 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG 

«VEDLEGG II 

LISTE OVER DYRESYKDOMMER 

— Infeksjon med kvegpestvirus 

— Infeksjon med Rift Valley Fever-virus 

— Infeksjon Brucella abortus, B. melitensis og B. suis 

— Infeksjon med Mycobacterium tuberculosis-kompleks (M. bovis, M. caprae og M. tuberculosis) 

— Infeksjon med rabiesvirus 

— Infeksjon med blåtungevirus (serotype 1–24) 

— Infestasjon med Echinococcus multilocularis 

— Infeksjon med hemoragisk epizooti-virus 

— Miltbrann 

— Surra (Trypanosoma evansi) 

— Ebolavirussykdom 

— Paratuberkulose 

— Japansk encefalitt 

— Vestnilfeber 

— Q-feber 

— Infeksjon med lumpy skin disease 

— Infeksjon med Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (ondartet lungesyke hos storfe) 

— Infeksiøs bovin rhinotrakeitt / infeksiøs pustuløs vulvovaginitt 

— Bovin virusdiaré 

— Bovin genital campylobakteriose 

— Trichomoniasis 

— Enzootisk bovin leukose 

— Saue- og geitekopper 

— Infeksjon med småfepestvirus 

— Ondartet lungesyke hos geit 

— Epididymitt hos sau (Brucella ovis) 

— Infeksjon med Burkholderia mallei (snive) 

— Infeksjon med arterittvirus hos hest 

— Infeksiøs anemi hos hest 

— Ondartet beskjelersyke 

— Venezuelansk encefalomyelitt hos hest 

— Smittsom metritt hos hoppe 

— Encefalomyelitt hos hest (østlig og vestlig) 

— Infeksjon med pseudorabiesvirus 

— Infeksjon med reproduksjons- og respirasjonssyndromvirus hos svin 

— Infeksjon med Newcastle disease-virus 

— Aviær mykoplasmainfeksjon (Mycoplasma gallisepticum og M. meleagridis) 

— Infeksjon med Salmonella Pullorum, S. Gallinarum og S. arizonae 
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— Infeksjon med lavpatogen aviær influensa-virus 

— Aviær klamydia 

— Infestasjon med Varroa spp. (varroatose) 

— Infestasjon med Aethina tumida (liten kubebille) 

— Lukket yngelråte 

— Infestasjon med Tropilaelaps spp. 

— Infeksjon med Batrachochytrium salamandrivorans 

— Epizootisk hematopoietisk nekrose 

— Hemoragisk virusseptikemi 

— Infeksiøs hematopoietisk nekrose 

— Infeksjon med HPR-deletert infeksiøs lakseanemi-virus 

— Koiherpesvirussykdom 

— Infeksjon med Microcytos mackini 

— Infeksjon med Perkinsus marinus 

— Infeksjon med Bonamia ostreae 

— Infeksjon med Bonamia exitiosa 

— Infeksjon med Marteilia refringens 

— Infeksjon med Taura-syndromvirus 

— Infeksjon med Yellow head disease-virus 

— Infeksjon med hvitflekksyndromvirus» 

 __________  


