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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/81 

av 17. januar 2019 

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

lumpy skin disease i visse medlemsstater 

[meddelt under nummer C(2019) 102](*) 

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, 

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), artikkel 19 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 og nødvaksinasjon i tilfelle utbrudd av LSD, i tillegg til andre bekjempelsestiltak. 

2) I Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008(5) er det fastsatt dyrehelsetiltak som skal treffes ved utbrudd 

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.  

I gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 er «smittesone» definert som de delene av en medlemsstats territorium som er 

oppført i del II i vedlegg I til beslutningen, samt alle verne- og overvåkingssoner opprettet i samsvar med direktiv 

92/119/EØF, og der det kan gjennomføres vaksinasjon mot LSD etter godkjenning av vaksinasjonsprogrammene. Dessuten 

er «sykdomsfri sone med vaksinasjon» definert som den delen av en medlemsstats territorium som er oppført i del I i 

vedlegg I til beslutningen, og som omfatter områdene utenfor smittesonen der det gjennomføres vaksinasjon mot LSD etter 

at vaksinasjonsprogrammene er godkjent. 

3) I august 2015 ble LSD bekreftet i Hellas for første gang. I 2016 var det tilfeller av LSD i Bulgaria og ytterligere tilfeller 

i Hellas samt i en rekke nabotredjeland. I 2017 var LSD mindre utbredt i Sørøst-Europa, med et nytt stort utbrudd av 

sykdommen i Albania og noen få sporadiske utbrudd i Hellas og den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 18 av 21.1.2019, s. 43, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 138/2019 av 13. juni 2019 

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) I 2018 har det skjedd en forbedring av den epidemiologiske situasjonen med hensyn til LSD, og ingen tilfeller av LSD 

er rapportert i noen medlemsstat eller noe nabotredjeland i Sørøst-Europa, bortsett fra Tyrkia. 

5) Som svar på utbruddene av LSD har både de berørte medlemsstatene Hellas og Bulgaria og de berørte nabotredje-

landene gjennomført massevaksinasjonsprogrammer av storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap. Kroatia, der 

LSD hittil ikke har forekommet, gjennomførte også et massevaksinasjonsprogram mot LSD i 2016 og 2017, som et 

forebyggende tiltak i lys av den epidemiologiske situasjonen i nabomedlemsstater og nabotredjeland. Vaksinasjons-

programmene mot LSD i Hellas, Bulgaria og Kroatia ble godkjent av Kommisjonen i samsvar med Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2009(6). 

6) Siden det første utbruddet av LSD på det europeiske fastlandet har Den europeiske myndighet for næringsmiddel-

trygghet (EFSA) utarbeidet et hasteråd om LSD, som ble vedtatt 29. juli 2016(7), og tre rapporter, nemlig «Lumpy skin 

disease: I. Data collection and analysis», som ble godkjent 27. mars 2017(8), «Lumpy skin disease II. Data collection 

and analysis», som ble godkjent 29. januar 2018(9), og «Lumpy skin disease: scientific and technical assistance on 

control and surveillance activities», som ble godkjent 28. september 2018(10). Alle disse vitenskapelige vurderingene 

tyder på at massevaksinasjonskampanjer mot LSD, når de gjennomføres korrekt, bringer sykdommen under kontroll ved 

å forebygge nye utbrudd. 

7) Massevaksinasjonen mot LSD har fortsatt i 2018 i alle medlemsstater og nabotredjeland i Sørøst-Europa som har vært 

rammet av sykdommen. 

8) I begynnelsen av 2018 sluttet Kroatia å vaksinere mot LSD på grunn av den gunstige epidemiologiske situasjonen i den 

medlemsstaten og i nabotredjelandene. I stedet igangsatte Kroatia et overvåkingsprogram for LSD som er godkjent av 

Kommisjonen. Dette programmet omfatter klinisk, virologisk og serologisk overvåking med vekt på høyrisikoområder 

som ligger nær medlemsstater og nabotredjeland der det er rapportert om utbrudd av LSD de siste årene. 

9) Et land eller en sone som er fri for LSD og har gjennomført forebyggende vaksinasjon på grunn av fare for utbrudd av 

LSD, men uten påviste tilfeller av sykdommen, kan i samsvar med artikkel 11.9.4 i helseregelverket fra Verdens 

dyrehelseorganisasjon (OIE) få sin sykdomsfrie status tilbake åtte måneder etter den siste vaksinasjonen når det er 

gjennomført klinisk, virologisk og serologisk overvåking i samsvar med artikkel 11.9.15 i nevnte helseregelverk. 

10) Ifølge en rapport som Kroatia framla for Kommisjonen 13. oktober 2018, viser resultatene av klinisk, virologisk og 

serologisk overvåking ingen tegn på at LSD forekommer på dets territorium. Kroatia oppfyller dermed alle OIEs krav 

for å oppnå sykdomsfri status for LSD, ettersom det ikke er påvist noen tilfeller av sykdommen og det er gått mer enn 

åtte måneder siden siste LSD-vaksinasjon. Restriksjonene i forbindelse med vaksinasjon mot LSD i den medlemsstaten 

bør derfor oppheves. 

11) Følgelig bør Kroatia slettes fra listen over medlemsstater med «sykdomsfrie soner med vaksinasjon» i vedlegg I til 

gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008. 

12) Vedlegg I til gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 bør derfor endres. 

13) 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 

Vedlegg I til gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 erstattes med teksten i vedlegget til denne beslutning. 

  

(6) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2009 av 15. november 2016 om godkjenning av vaksinasjonsprogrammene mot 

lumpy skin disease framlagt av medlemsstatene (EUT L 310 av 17.11.2016, s. 66). 

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

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

(9) EFSA Journal 2018;16(2):5176. 

(10) EFSA Journal 2018;16(10):5452. 
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Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 17. januar 2019. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG I 

DEL I 

«Sykdomsfrie soner med vaksinasjon» 

1. 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. 

2. 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 

— Regionen Øst-Makedonia og Thráki 

— Regionen Epirus 

— Regionen Peloponnese 

— Regionen Thessaly 

— Regionen Vest-Hellas 

— Regionen Vest-Makedonia 
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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.» 

 __________  


