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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/1972 

av 26. november 2019 

om endring av gjennomføringsbeslutning 2013/764/EU om dyrehelsetiltak for å bekjempe  

klassisk svinepest i visse medlemsstater 

[meddelt under nummer C(2019) 8396](*) 

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 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/764/EU(3) er det fastsatt dyrehelsetiltak for å bekjempe klassisk 

svinepest i visse medlemsstater. Disse tiltakene omfatter forbud mot sending av forsendelser av tamsvin og 

svineprodukter fra visse områder. Dyrehelsetiltakene fastsatt i nevnte gjennomføringsbeslutning får anvendelse parallelt 

med tiltakene fastsatt i rådsdirektiv 2001/89/EF(4), og er beregnet på å bekjempe spredningen av klassisk svinepest, 

særlig på unionsplan. 

2) I gjennomføringsbeslutning 2013/764/EU er det også fastsatt unntak fra forbudet mot sending av levende svin fra visse 

områder, under forutsetning av at en rekke vilkår oppfylles. 

3) I anvendelsesperioden for tiltakene fastsatt i gjennomføringsbeslutning 2013/764/EU bør det tas hensyn til 

epidemiologien hos klassisk svinepest samt effekten av de dyrehelsetiltak som gjennomføres av medlemsstatene oppført 

i vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2013/764/EU i samsvar med Unionens regelverk. I lys av den nåværende 

epidemiologiske situasjonen i Unionen og i nabotredjestater og den innsatsen som er nødvendig for å bekjempe 

sykdommen, uten samtidig å innføre unødvendige handelsrestriksjoner, bør anvendelsesperioden for gjennomførings-

beslutning 2013/764/EU derfor forlenges. 

4) Ettersom kontinuitet er viktig i tiltakene mot klassisk svinepest i lys av den aktuelle epidemien, bør forlengelsen av 

anvendelsesperioden for gjennomføringsbeslutning 2013/764/EU ta hensyn til at europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2016/429(5), som inneholder bestemmelser om beskyttelsestiltak ved dyresykdommer, får anvendelse fra  

21.april 2021. 

5) I det det tas hensyn til effektiviteten av de samlede tiltakene som anvendes i Kroatia i samsvar med direktiv 2001/89/EF, 

samt overvåkingen og tiltakene som er truffet, som framlagt for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr, 

bør alle områder i Kroatia som nå er oppført i vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2013/764/EU, fjernes fra nevnte 

vedlegg på bakgrunn av den gunstige epidemiologiske situasjonen når det gjelder sykdommen i denne medlemsstaten. 

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

fôr. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 307 av 28.11.2019, s. 56, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 98/2020 av  

14. juli 2020 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) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/764/EU av 13. desember 2013 om dyrehelsetiltak for å bekjempe klassisk svinepest i visse 

medlemsstater (EUT L 338 av 17.12.2013, s. 102). 

(4) Rådsdirektiv 2001/89/EF av 23. oktober 2001 om fellesskapstiltak for bekjempelse av klassisk svinepest (EFT L 316 av 1.12.2001, s. 5). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 av 9. mars 2016 om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av 

visse rettsakter på dyrehelseområdet («dyrehelseregelverket») (EUT L 84 av 31.3.2016, s. 1). 
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TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsbeslutning 2013/764/EU gjøres følgende endringer: 

I artikkel 10 endres datoen «31. desember 2019» til «21. april 2021». 

Artikkel 2 

I vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2013/764/EU utgår nr. 2. 

Artikkel 3 

Denne beslutningen er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 26. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

  


