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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/1992 

av 27. november 2019 

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

lumpy skin disease i visse medlemsstater ved å forlenge beslutningens anvendelsesperiode 

[meddelt under nummer C(2019) 8571](*) 

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 

dyresykdommer, 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 forebyggende 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 i 

Albania og noen få sporadiske utbrudd i Hellas og Nord-Makedonia.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 308 av 29.11.2019, s. 107, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 100/2020 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) 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) Som svar på utbruddene av LSD har både de berørte medlemsstatene Hellas og Bulgaria og de berørte 

nabotredjelandene 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. Ved 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2009(6) ble de ulike vaksinasjonsprogrammene mot LSD i 

medlemsstatene godkjent. 

5) I 2018 og hittil i 2019 har det skjedd en stadig 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. I 

den samme perioden har årlig massevaksinasjon mot LSD fortsatt i alle medlemsstater og nabotredjeland i Sørøst-

Europa som har vært rammet av sykdommen. 

6) På grunn av den gunstige epidemiologiske situasjonen avsluttet Kroatia forebyggende vaksinasjon mot LSD i 

begynnelsen av 2018 og erstattet tiltaket med systematisk sykdomsovervåking. Overvåkingen bekreftet at LSD ikke 

hadde forekommet i 2018. Gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 ble derfor endret ved Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/81(7) for å fjerne medlemsstaten fra listen over medlemsstater med «sykdomsfrie 

soner med vaksinasjon» i vedlegg I til gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008. Videre ble gjennomføringsbeslutning 

(EU) 2016/2009 endret ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2019/82(8) for å fjerne Kroatia fra listen over 

medlemsstater med et godkjent vaksinasjonsprogram mot LSD. 

7) Når vaksinasjon mot LSD opphører i et land eller i en sone av landet, tar det i henhold til regelverket til Verdens 

dyrehelseorganisasjon (OIE) minst åtte måneder å gjenopprette status som fri for LSD dersom det foretas forebyggende 

vaksinasjon, eller minst fjorten måneder ved vaksinasjon som reaksjon på et utbrudd av LSD. Tiltakene fastsatt i 

gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 bør derfor gjelde i minst 8 eller 14 måneder, avhengig av sonen, innen status 

som fri for LSD kan gjenopprettes. 

8) Gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 gjelder fram til 31. desember 2019, og nåværende tiltak når det gjelder LSD 

i Hellas og Bulgaria fastsatt i nevnte rettsakt får derfor ikke anvendelse etter nevnte dato. På bakgrunn av den aktuelle 

epidemiologiske situasjonen og minsteperioden som kreves for å gjenopprette status som fri for LSD, er det nødvendig å 

forlenge anvendelsesperioden for disse tiltakene med et passende tidsrom. 

9) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429(9) ble det opprettet en ny rettslig ramme for dyrehelse i 

Unionen. I forordningen fastsettes det bestemmelser om forebygging og bekjempelse av visse listeførte sykdommer, 

herunder LSD. Ettersom nevnte forordning får anvendelse fra 21. april 2021, bør anvendelsesperioden for 

gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 forlenges til 20. april 2021. 

10) Gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 bør derfor endres. 

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

fôr. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

I artikkel 15 i gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 endres datoen «31. desember 2019» til «20. april 2021». 

  

(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) 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 (EUT L 18 av 21.1.2019, s. 43). 

(8) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/82 av 17. januar 2019 om endring av vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 

2016/2009 om godkjenning av vaksinasjonsprogrammene mot lumpy skin disease framlagt av medlemsstatene (EUT L 18 av 21.1.2019, 

s. 48). 

(9) 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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Artikkel 2 

Denne beslutningen er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 27. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

  


