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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/690 

av 17. desember 2019 

om fastsettelse av regler for anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med 

hensyn til de listeførte sykdommene som er omfattet av Unionens overvåkingsprogrammer, det 

geografiske virkeområdet for slike programmer og for hvilke listeførte sykdommer  

segmenter kan gis status som sykdomsfri(*) 

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 («dyrehelseforordningen»)(1), særlig artikkel 30 nr. 1 bokstav 

a) og artikkel 37 nr. 4 første ledd bokstav b), og 

ut fra følgende betraktninger: 

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

dyr eller mennesker, blant annet regler for overvåking og utryddelse og for å gi segmenter status som sykdomsfri. 

2) Ved forordning (EU) 2016/429 er det opprettet en harmonisert liste over smittsomme dyresykdommer («listeførte 

sykdommer») som utgjør en risiko for dyrehelsen eller folkehelsen i Unionen, enten det er i hele eller deler av Unionen. 

3) I artikkel 28 i forordning (EU) 2016/429 fastsettes Unionens overvåkingsprogrammer for visse listeførte sykdommer.  

I henhold til artikkel 30 i nevnte forordning skal det ved hjelp av en gjennomføringsrettsakt fastsettes hvilke listeførte 

sykdommer som skal omfattes av Unionens overvåkingsprogrammer, herunder programmenes geografiske virkeområde. 

4) Ved forordning (EU) 2016/429 oppheves rådsdirektiv 2005/94/EF(2) med virkning fra 21. april 2021. Ved direktiv 

2005/94/EF er det fastsatt obligatoriske overvåkingsprogrammer for aviær influensa hos fjørfe og viltlevende fugl. De 

obligatoriske overvåkingsprogrammene for aviær influensa er fortsatt relevante for å sikre et høyt overvåkingsnivå i 

hele Unionen på grunn av den virkningen høypatogen aviær influensa har på dyrehelsen. Disse programmene bør også 

omfatte overvåking av visse områder med økt risiko for at lavpatogen aviær influensa-virus muterer til høypatogen 

aviær influensa-virus. Overvåkingen av aviær influensa bidrar også til kunnskap om virus som utgjør en potensiell 

zoonotisk risiko. Denne forpliktelsen bør derfor gjenspeiles i forordning (EU) 2016/429 gjennom Unionens 

overvåkingsprogrammer for aviær influensa. 

5) I samsvar med den harmoniserte listen over smittsomme dyresykdommer i forordning (EU) 2016/429 skilles det mellom 

høypatogen aviær influensa og infeksjon med lavpatogen aviær influensa-virus. For å sikre sammenheng bør dette 

skillet gjenspeiles i virkeområdet for Unionens overvåkingsprogrammer. 

6) I delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/689(3) fastsettes blant annet kriteriene for å fastsette de listeførte 

sykdommene som omfattes av Unionens overvåkingsprogrammer, og innholdet i slike programmer. Høypatogen aviær 

influensa og infeksjon med lavpatogen aviær influensa-virus oppfyller disse kriteriene. 

7) Ved artikkel 37 i forordning (EU) 2016/429 gis medlemsstatene rett til å søke om anerkjennelse av sykdomsfri status for 

segmenter med hensyn til visse listeførte sykdommer nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a), b) og c) i nevnte forordning. Det 

bør i en gjennomføringsrettsakt fastslås for hvilke av de listeførte sykdommene segmenter kan gis sykdomsfri status.  

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 174 av 3.6.2020, s. 341, 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. 

(1) EUT L 84 av 31.3.2016, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 2005/94/EF av 20. desember 2005 om fellesskapstiltak for bekjempelse av aviær influensa, og om oppheving av direktiv 

92/40/EØF (EUT L 10 av 14.1.2006, s. 16). 

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/689 av 17. desember 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2016/429 med hensyn til overvåkingsregler, utryddelsesprogrammer og sykdomsfri status for visse listeførte og nye sykdommer (EUT  

L 174 av 3.6.2020, s. 211). 
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8) Ved forordning (EU) 2016/429 oppheves rådsdirektiv 2006/88/EF(4) med virkning fra 21. april 2021. I henhold til 

direktiv 2006/88/EF skal det fastsettes sykdomsfrie segmenter for listeførte sykdommer hos akvatiske dyr, i tråd med 

OIEs helseregelverk for akvatiske dyr. For å gjøre det lettere å opprettholde segmenters status som sykdomsfrie bør 

sykdommene som inngår på denne listen over sykdommer hos akvatiske dyr, så langt som mulig brukes for de listeførte 

sykdommene som segmenter kan gis sykdomsfri status for innenfor rammen av forordning (EU) 2016/429. 

9) Ettersom bestemmelsene i forordning (EU) 2016/429 som regulerer forholdene som omfattes av denne forordningen, får 

anvendelse fra 21. april 2021, bør denne forordningen få anvendelse fra den samme datoen. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler 

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

De listeførte sykdommene som omfattes av Unionens overvåkingsprogrammer i samsvar med artikkel 28 i forordning (EU) 

2016/429 og det geografiske virkeområdet for slike programmer, er angitt i vedlegg I til denne forordningen. 

Artikkel 2 

De listeførte sykdommene som segmenter kan gis status som sykdomsfri for i samsvar med artikkel 37 i forordning (EU) 

2016/429, er angitt i vedlegg II til denne forordningen. 

Artikkel 3 

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 17. desember 2019. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  

  

(4) Rådsdirektiv 2006/88/EF av 24. oktober 2006 om krav til dyrehelse for akvakulturdyr og produkter av disse, og om forebygging og 

bekjempelse av visse sykdommer hos vanndyr (EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14). 
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VEDLEGG I 

LISTEFØRTE SYKDOMMER SOM OMFATTES AV UNIONENS 

OVERVÅKINGSPROGRAMMER 

GEORGRAFISK VIRKEOMRÅDE FOR 

UNIONENS OVERVÅKINGSPROGRAMMER 

Høypatogen aviær influensa Hele medlemsstatens territorium 

Infeksjon med lavpatogen aviær influensa-virus Hele medlemsstatens territorium 
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VEDLEGG II 

LISTEFØRTE SYKDOMMER SOM SEGMENTER KAN GIS STATUS SOM SYKDOMSFRI FOR 

Epizootisk hematopoietisk nekrose 

Hemoragisk virusseptikemi 

Infeksiøs hematopoietisk nekrose 

Infeksjon med HPR-deletert infeksiøs lakseanemi-virus 

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 

 


