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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/2002 

av 7. desember 2020 

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

hensyn til melding om og rapportering av listeførte sykdommer i Unionen, med hensyn til formater og 

framgangsmåter for framlegging og rapportering av Unionens overvåkingsprogrammer og 

utryddelsesprogrammer og for søknad om anerkjennelse av sykdomsfri status  

og med hensyn til det databaserte informasjonssystemet(*) 

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 23, artikkel 30 

nr. 1 bokstav b), artikkel 35 og artikkel 40, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EU) 2016/429 er det fastsatt regler for dyresykdommer som kan overføres til dyr eller mennesker, 

herunder bestemmelser om melding om og rapportering av sykdommer, Unionens overvåkingsprogrammer, utryddelses-

programmer og sykdomsfri status. 

2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/689(2) utfyller forordning (EU) 2016/429 og fastsetter regler for overvåking, 

utryddelsesprogrammer og sykdomsfri status for visse listeførte og nye sykdommer. Kravene til opplysninger, formater 

og framgangsmåter for overvåking, utryddelsesprogrammer og sykdomsfri status bør fastsettes i denne forordningen. 

3) Listeførte sykdommer, som definert i artikkel 4 nr. 18 i forordning (EU) 2016/429, er listeført i samsvar med artikkel 5 

nr. 1 i nevnte forordning. På grunnlag av de ulike sykdomsprofilene bør utbrudd av visse listeførte sykdommer i 

Unionen meldes umiddelbart, mens utbrudd av andre sykdommer i Unionen bør rapporteres. 

4) Idet det tas hensyn til sykdomsprofilen og helsestatusen til en bestemt medlemsstat, en bestemt sone eller et bestemt 

segment, bør det stilles krav om at et utbrudd av visse listeførte sykdommer umiddelbart meldes til Kommisjonen og de 

øvrige medlemsstatene for å sikre at nødvendige risikohåndteringstiltak gjennomføres raskt. En egen liste over disse 

listeførte sykdommene som krever umiddelbar melding i Unionen, bør fastsettes i denne forordningen sammen med en 

tidsramme for denne umiddelbare meldingen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 412 av 8.12.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 4/2021 av 5. februar 2021 

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) 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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5) Dyrehelsegarantier gjelder for sykdomsfrie medlemsstater, soner og segmenter for listeførte sykdommer som er nevnt i 

artikkel 9 nr. 1 bokstav b) og c) i forordning (EU) 2016/429. Ettersom det ikke er obligatorisk å rapportere om 

overvåking som utføres for å opprettholde sykdomsfri status, er plikten til å melde om primærutbrudd av disse 

sykdommene innen 24 timer etter at de er bekreftet, berettiget. 

6) Ved sekundærutbrudd av listeførte sykdommer som det skal meldes om, er den veletablerte praksisen med å sende 

samlede meldinger ukentlig hensiktsmessig, idet det tas hensyn til sykdomsprofilen og helsestatusen til en medlemsstat, 

en sone eller et segment. 

7) I Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882(3) er det fastsatt hvordan reglene for forebygging og 

bekjempelse av sykdom skal anvendes på kategoriene av listeførte sykdommer for de listeførte artene eller gruppene av 

listeførte arter. Når det gjelder medlemsstatenes plikt til å rapportere i Unionen om påvisning av kategori E-sykdommer 

i samsvar med nevnte forordning for de relevante listeførte artene eller gruppene av listeførte arter, bør kravene til 

framgangsmåter og opplysninger i forbindelse med slik rapportering fastsettes i denne forordningen. 

8) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av melding og rapportering i Unionen bør det fastsettes regler for 

hvilke opplysninger som skal gis, regler for fastsettelse av nødvendige framgangsmåter, formater og data samt regler for 

listeføring av meldings- og rapporteringsregioner. 

9) Når det gjelder opplysningene som skal oversendes i forbindelse med en melding i Unionen som fastsatt i artikkel 19 i 

forordning (EU) 2016/429, bør noen av opplysningskravene beskrives nærmere for å sikre ensartet anvendelse av denne 

bestemmelsen og gjøre det lettere å legge inn data i det databaserte informasjonssystemet nevnt i artikkel 22 i samme 

forordning (informasjonssystemet for dyresykdommer (ADIS)). 

10) Når det gjelder rapportering i Unionen av listeførte sykdommer i samsvar med artikkel 20 i forordning (EU) 2016/429, 

bør det i denne forordningen presiseres hvilke opplysninger som skal gis om påvisning av listeførte sykdommer og 

utryddelsesprogrammer. 

11) I henhold til artikkel 21 i forordning (EU) 2016/429 skal medlemsstatene fastsette meldings- og rapporteringsregioner. 

For å sikre klarhet når det gjelder melding og rapportering i Unionen, bør denne forordningen inneholde en liste over de 

ulike typene meldings- og rapporteringsregioner. 

12) Videre bør det fastsettes harmoniserte framgangsmåter og formater for å sikre ensartet rapportering om resultatene av 

Unionens overvåkingsprogrammer og utryddelsesprogrammer i ADIS. 

13) Opplysningene som gis om resultatene av gjennomføringen av utryddelsesprogrammene, bør være tilgjengelige i ADIS, 

slik at Kommisjonen kan overvåke framdriften i medlemsstatenes pågående utryddelsesprogrammer. Disse opplysnin-

gene bør utfylles med tilleggsopplysninger med henblikk på anerkjennelse av sykdomsfri status når sykdommen er 

utryddet. 

14) Når det gjelder listeførte sykdommer som er nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) og c) i forordning (EU) 2016/429, kan 

helsestatusen innenfor en medlemsstats territorium variere mellom en del av territoriet som er anerkjent som 

sykdomsfri, og andre deler av territoriet med eller uten et godkjent utryddelsesprogram for samme sykdom. ADIS bør gi 

mulighet for å sammenstille data og, dersom det er relevant, integrere ytterligere data om det samlede antallet utbrudd 

og de rammede listeførte artene eller gruppene av listeførte arter. 

15) I henhold til artikkel 28 i forordning (EU) 2016/429 skal medlemsstatene framlegge unionsovervåkingsprogrammer for 

Kommisjonen. I henhold til artikkel 31 i forordning (EU) 2016/429 skal medlemsstatene framlegge obligatoriske og 

frivillige utryddelsesprogrammer for listeførte sykdommer som er nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) og c) i samme 

forordning. For å sikre ensartet anvendelse av disse bestemmelsene bør det i denne forordningen fastsettes et felles 

format og en felles framgangsmåte for denne framleggingen. 

16) Medlemsstatene bør inngi en søknad til Kommisjonen om godkjenning av sykdomsfri status for kategori B-sykdommer 

og kategori C-sykdommer. For å sikre at medlemsstatene søker på en ensartet måte bør det angis hvilke opplysninger, 

hvilket format og hvilken metode for dataoverføring som kreves for søknadene.  

  

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 av 3. desember 2018 om anvendelsen av visse regler for forebygging og 

bekjempelse av sykdom som skal gjelde for kategorier av listeførte sykdommer, og om opprettelse av en liste over arter og grupper av arter 

som utgjør en betydelig risiko for spredning av disse listeførte sykdommene (EUT L 308 av 4.12.2018, s. 21). 
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17) Ettersom forordning (EU) 2016/429 får anvendelse fra 21. april 2021, bør denne forordningen også få anvendelse fra 

den datoen. 

18) 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 

Formål og virkeområde 

Ved denne forordningen fastsettes regler for 

1) kategori E-sykdommer som er relevante for melding av utbrudd i Unionen, og opplysningene som medlemsstatene skal gi 

ved melding og rapportering i Unionen når det gjelder påvisning av kategori E-sykdommer, 

2) frister for og hyppighet av melding om og rapportering av sykdommer i Unionen, 

3) format og framgangsmåte for rapportering om resultatene av Unionens overvåkingsprogrammer til Kommisjonen og 

opplysninger, format og framgangsmåte for rapportering om resultatene av utryddelsesprogrammer til Kommisjonen og 

andre medlemsstater, 

4) format for og struktur på de dataene som er nevnt i nr. 1 og 3, og som skal legges inn i det databaserte informasjonssys-

temet for melding om og rapportering av sykdommer i Unionen, 

5) listeføring av meldings- og rapporteringsregioner, 

6) format og framgangsmåte for framlegging av opplysninger om Unionens overvåkingsprogrammer for Kommisjonen og 

andre medlemsstater, 

7) krav til opplysninger, format og framgangsmåte med hensyn til framlegging av utkast til obligatoriske og frivillige 

utryddelsesprogrammer for Kommisjonen for godkjenning, og med hensyn til ytelsesindikatorer som er nødvendige for å 

vurdere hvor effektiv anvendelsen av disse programmene er, samt formater og framgangsmåter for søknader om an-

erkjennelse av sykdomsfri status for hele territoriet til medlemsstater eller soner og segmenter i medlemsstater, og for 

utveksling av opplysninger mellom medlemsstatene og Kommisjonen om sykdomsfrie medlemsstater eller soner og 

segmenter i medlemsstater, 

8) framgangsmåter for opprettelse og bruk av informasjonssystemet for dyresykdommer (ADIS). 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

1) «kategori B-sykdom» en listeført sykdom som må bekjempes i alle medlemsstater, med mål om at den skal utryddes i hele 

Unionen, som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) 2016/429, 

2) «kategori C-sykdom» en listeført sykdom som har betydning for enkelte medlemsstater, og som det er nødvendig å innføre 

tiltak mot for å forhindre spredning til deler av Unionen som er offisielt sykdomsfrie eller som har utryddelsesprogrammer 

for den aktuelle listeførte sykdommen, som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) 2016/429, 

3) «kategori E-sykdom» en listeført sykdom som det er nødvendig å overvåke i Unionen, som nevnt i artikkel 9 nr. 1 

bokstav e) i forordning (EU) 2016/429, 

4) «primærutbrudd» et utbrudd som ikke er epidemiologisk forbundet med et tidligere utbrudd i samme meldings- og 

rapporteringsregion i en medlemsstat, eller det første utbruddet i en annen meldings- eller rapporteringsregion i samme 

medlemsstat, 

5) «sekundærutbrudd» et utbrudd som ikke er et primærutbrudd, 

6) «informasjonssystem for dyresykdommer (ADIS)» det databaserte informasjonssystemet for melding om og rapportering 

av sykdommer i Unionen som er nevnt i artikkel 22 i forordning (EU) 2016/429, og som skal opprettes og forvaltes av 

Kommisjonen,  
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7) «geografisk virkeområde» det territoriet som omfattes av utryddelsesprogrammet i samsvar med artikkel 13 i delegert 

forordning (EU) 2020/689 når det gjelder landdyr, og i samsvar med artikkel 47 i nevnte delegerte forordning når det 

gjelder akvatiske dyr, 

8) «varighet for utryddelsesprogrammet» utryddelsesprogrammets anvendelsestid i samsvar med artikkel 15 i delegert 

forordning (EU) 2020/689 når det gjelder landdyr, og i samsvar med artikkel 49 i nevnte delegerte forordning når det 

gjelder akvatiske dyr. 

Artikkel 3 

Melding i Unionen 

1. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene innen 24 timer etter et bekreftet primærut-

brudd på sitt territorium av en listeført sykdom som er nevnt i 

a) vedlegg I nr. 1 og 2, 

b) vedlegg I nr. 3 dersom primærutbruddet er påvist i den aktuelle målpopulasjonen i en sykdomsfri medlemsstat eller sone, 

c) vedlegg I nr. 4 og 5 dersom primærutbruddet er påvist i en sykdomsfri medlemsstat, en sykdomsfri sone eller, dersom det er 

relevant, et sykdomsfritt segment. 

2. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen senest første virkedag i hver uke, når det gjelder foregående uke fra 

mandag kl. 0.00 til søndag kl. 24.00, om sekundærutbrudd på sitt territorium av en listeført sykdom som er nevnt i 

a) vedlegg I nr. 1 og 2, 

b) vedlegg I nr. 3 dersom slike sekundærutbrudd er påvist i den aktuelle målpopulasjonen i en sykdomsfri medlemsstat eller 

sone, 

c) vedlegg I nr. 4 og 5 dersom slike sekundærutbrudd er påvist i en sykdomsfri medlemsstat, en sykdomsfri sone eller, dersom 

det er relevant, et sykdomsfritt segment. 

Dersom Kommisjonen ikke mottar noen opplysninger, anses dette å bety at ingen sekundærutbrudd er bekreftet i perioden nevnt 

i første ledd. 

3. Meldingene nevnt i nr. 1 og 2 skal inneholde opplysningene angitt i vedlegg II og skal sendes inn elektronisk via ADIS. 

Artikkel 4 

Rapportering i Unionen om påvisning av listeførte sykdommer 

1. Medlemsstatene skal innen 30. april hvert år, når det gjelder foregående kalenderår, rapportere til Kommisjonen og de 

andre medlemsstatene om påvisning av kategori E-sykdommer som er bekreftet på sitt territorium hos listeførte arter og grupper 

av listeførte arter nevnt i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882. 

2. Fristen for innlevering av den første rapporten nevnt i nr. 1 er 30. april 2022. 

3. Rapportene nevnt i nr. 1 skal inneholde opplysningene angitt i vedlegg III og skal sendes inn elektronisk via ADIS. 

Artikkel 5 

Meldings- og rapporteringsregioner 

Meldings- og rapporteringsregionene som medlemsstatene har fastsatt i samsvar med artikkel 21 i forordning (EU) 2016/429, er 

oppført i vedlegg IV til denne forordningen.  
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Artikkel 6 

Rapportering i Unionen om resultatene av Unionens overvåkingsprogrammer 

1. Medlemsstatene skal innen 15. mars hvert år, når det gjelder foregående kalenderår, innrapportere til Kommisjonen data 

om resultatene av Unionens overvåkingsprogrammer. 

2. Dataene nevnt i nr. 1 skal sendes inn elektronisk via ADIS. 

Artikkel 7 

Rapportering i Unionen om årsresultatene av gjennomføringen av godkjente utryddelsesprogrammer 

1. Medlemsstatene skal innen 30. april hvert år framlegge rapporter for Kommisjonen om resultatene av gjennomføringen av 

de pågående godkjente utryddelsesprogrammene. 

2. Rapportene nevnt i nr. 1 skal inneholde 

a) for hvert år, når det gjelder foregående kalenderår, opplysningene som er angitt i 

i) vedlegg V avsnitt 1 for programmer for utryddelse av kategori B- og C-sykdommer hos landdyr basert på tildeling av 

sykdomsfri status på anleggsnivå, 

ii) vedlegg V avsnitt 2 for programmer for utryddelse av infeksjon med rabiesvirus (RABV), 

iii) vedlegg V avsnitt 3 for programmer for utryddelse av infeksjon med blåtungevirus (serotype 1–24) (infeksjon med 

BTV), 

iv) vedlegg V avsnitt 4 for programmer for utryddelse av kategori B- og C-sykdommer hos akvatiske dyr og 

b) for hvert sjette år etter førstegangsgodkjenning av utryddelsesprogrammene, når det gjelder de foregående seks 

kalenderårene, med unntak av opplysningene som tidligere er gitt i rapportene nevnt i bokstav a), opplysningene som er 

angitt i 

i) vedlegg VI avsnitt 6 nr. 1 for programmer for utryddelse av infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis 

hos holdt storfe, 

ii) vedlegg VI avsnitt 6 nr. 2 for programmer for utryddelse av infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis 

hos holdte sauer og geiter, 

iii) vedlegg VI avsnitt 6 nr. 3 for programmer for utryddelse av infeksjon med Mycobacterium tuberculosis-kompleks 

(M. bovis, M. tuberculosis, M. caprae (MTBC)), 

iv) vedlegg VI avsnitt 6 nr. 8 for programmer for utryddelse av infeksjon med RABV. 

3. Rapportene nevnt i nr. 1 skal sendes inn elektronisk via ADIS. 

Artikkel 8 

Rapportering i Unionen om de endelige resultatene av gjennomføringen av godkjente utryddelsesprogrammer 

1. Medlemsstatene skal framlegge en sluttrapport for Kommisjonen om de godkjente utryddelsesprogrammene innen fire 

måneder etter at de er gjennomført. 

2. Sluttrapporten nevnt i nr. 1 skal omfatte 

a) når det gjelder obligatoriske utryddelsesprogrammer, disse programmenes anvendelsestid fra den siste rapporten ble sendt 

inn i samsvar med artikkel 7 nr. 2 bokstav b), til de er gjennomført, 

b) når det gjelder frivillige utryddelsesprogrammer, hele anvendelsestiden fra godkjenning til gjennomføring. 

3. Sluttrapporten nevnt i nr. 1 skal inneholde opplysningene angitt i artikkel 11 nr. 1 bokstav e)–n) og artikkel 11 nr. 2, alt 

etter hva som er relevant, med unntak av opplysningene som tidligere er gitt i rapportene nevnt i artikkel 7 nr. 1, når 

medlemsstatene søker om 

a) anerkjennelse av sykdomsfri status eller 

b) forlengelse av utryddelsesprogrammenes anvendelsestid i samsvar med artikkel 15 nr. 2 annet punktum i delegert 

forordning (EU) 2020/689 eller artikkel 49 nr. 2 annet punktum i nevnte delegerte forordning.  
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4. Dersom en medlemsstat ikke søker om anerkjennelse av sykdomsfri status for en kategori C-sykdom eller forlengelse av 

utryddelsesprogrammenes anvendelsestid som nevnt i nr. 3 bokstav a) og b), skal medlemsstaten ikke framlegge sluttrapporten 

nevnt i nr. 1. I stedet skal medlemsstaten framlegge en erklæring for Kommisjonen som bekrefter at utryddelsesprogrammet 

ikke har utryddet sykdommen, og at det ikke søkes om forlengelse av anvendelsestiden. 

5. Sluttrapporten nevnt i nr. 1 skal sendes inn elektronisk via ADIS. 

Artikkel 9 

Framlegging og vesentlige endringer av Unionens overvåkingsprogrammer 

1. Medlemsstatene skal framlegge sine unionsovervåkingsprogrammer for Kommisjonen innen 31. mai i året før de får 

anvendelse. 

2. Programmene nevnt i nr. 1 skal 

a) inneholde minst opplysningene som er angitt i artikkel 11 nr. 1 i delegert forordning (EU) 2020/689, 

b) sendes inn elektronisk ved hjelp av elektroniske standardmaler for dette formålet. 

3. Programmene nevnt i nr. 1 som er framlagt for Kommisjonen som den tekniske delen av søknader om unionsfinansiering, 

anses å være framlagt i samsvar med nr. 1. 

4. Ved vesentlige endringer av pågående unionsovervåkingsprogrammer skal medlemsstatene ajourføre dem og framlegge 

dem på nytt. 

Artikkel 10 

Framlegging av utryddelsesprogrammer 

1. Medlemsstatene skal ved hjelp av elektroniske standardmaler for dette formålet framlegge elektronisk for Kommisjonen 

for godkjenning 

a) de obligatoriske utryddelsesprogrammene innen 31. mai i året før de får anvendelse, 

b) de frivillige utryddelsesprogrammene på et valgfritt tidspunkt. 

2. Utryddelsesprogrammene nevnt i nr. 1 skal inneholde de relevante opplysningene som er fastsatt i 

a) vedlegg VII avsnitt 1 for programmer for utryddelse av kategori B- og C-sykdommer hos landdyr basert på tildeling av 

sykdomsfri status på anleggsnivå, 

b) vedlegg VII avsnitt 2 for programmer for utryddelse av infeksjon med RABV, 

c) vedlegg VII avsnitt 3 for programmer for utryddelse av infeksjon med BTV, 

d) vedlegg VII avsnitt 4 for programmer for utryddelse av kategori B- og C-sykdommer hos akvatiske dyr. 

Artikkel 11 

Søknad om anerkjennelse av sykdomsfri status for medlemsstater og soner med hensyn til sykdommer hos landdyr og 

akvatiske dyr og sykdomsfri status for segmenter med hensyn til sykdommer hos akvatiske dyr 

1. Når medlemsstatene søker Kommisjonen om anerkjennelse av sykdomsfri status i samsvar med del II kapittel 4 avsnitt 1 

og 2 i delegert forordning (EU) 2020/689, skal søknaden inneholde de relevante opplysningene som er angitt i 

a) vedlegg VI avsnitt 1 og 2 dersom søknaden om anerkjennelse av sykdomsfri status er basert på fravær av listeførte arter, 

b) vedlegg VI avsnitt 1 og 3 dersom søknaden om anerkjennelse av sykdomsfri status er basert på sykdomsagensens 

manglende evne til å overleve, 

c) vedlegg VI avsnitt 1 og 4 dersom søknaden om anerkjennelse av sykdomsfri status er basert på listeførte vektorers 

manglende evne til å overleve når det gjelder listeførte sykdommer hos landdyr,  
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d) vedlegg VI avsnitt 1 og 5 dersom søknaden om anerkjennelse av sykdomsfri status er basert på historiske data og 

overvåkingsdata, 

e) vedlegg VI avsnitt 1 og avsnitt 6 nr. 1 dersom søknaden om anerkjennelse av sykdomsfri status er basert på programmer 

for utryddelse av infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis hos holdt storfe, 

f) vedlegg VI avsnitt 1 og avsnitt 6 nr. 2 dersom søknaden om anerkjennelse av sykdomsfri status er basert på programmer 

for utryddelse av infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis hos holdte sauer og geiter, 

g) vedlegg VI avsnitt 1 og avsnitt 6 nr. 3 dersom søknaden om anerkjennelse av sykdomsfri status er basert på programmer 

for utryddelse av infeksjon med MTBC, 

h) vedlegg VI avsnitt 1 og avsnitt 6 nr. 4 dersom søknaden om anerkjennelse av sykdomsfri status er basert på programmer 

for utryddelse av enzootisk bovin leukose (EBL), 

i) vedlegg VI avsnitt 1 og avsnitt 6 nr. 5 dersom søknaden om anerkjennelse av sykdomsfri status er basert på programmer 

for utryddelse av infeksjon med infeksiøs bovin rhinotrakeitt / infeksiøs postuløs vulvovaginitt (IBR/IPV), 

j) vedlegg VI avsnitt 1 og avsnitt 6 nr. 6 dersom søknaden om anerkjennelse av sykdomsfri status er basert på programmer 

for utryddelse av infeksjon med pseudorabiesvirus (ADV), 

k) vedlegg VI avsnitt 1 og avsnitt 6 nr. 7 dersom søknaden om anerkjennelse av sykdomsfri status er basert på programmer 

for utryddelse av bovin virusdiaré (BVD), 

l) vedlegg VI avsnitt 1 og avsnitt 6 nr. 8 dersom søknaden om anerkjennelse av sykdomsfri status er basert på programmer 

for utryddelse av infeksjon med RABV, 

m) vedlegg VI avsnitt 1 og avsnitt 6 nr. 9 dersom søknaden om anerkjennelse av sykdomsfri status er basert på programmer 

for utryddelse av infeksjon med BTV, 

n) vedlegg VI avsnitt 1 og, dersom det er relevant, avsnitt 6 nr. 10 dersom søknaden om anerkjennelse av sykdomsfri status er 

basert på programmer for utryddelse av sykdommer hos akvatiske dyr. 

2. Søknader om anerkjennelse av sykdomsfri status for segmenter skal i tillegg til opplysningene nevnt i nr. 1 bokstav n) 

inneholde følgende opplysninger: 

a) Når det gjelder segmenter nevnt i artikkel 73 nr. 2 bokstav a) i delegert forordning (EU) 2020/689, dokumentasjon på at 

kravene fastsatt i artikkel 79 nr. 3, 4 og 5 i nevnte delegerte forordning er oppfylt. 

b) Når det gjelder segmenter nevnt i artikkel 73 nr. 2 bokstav b) i delegert forordning (EU) 2020/689, vurderingen nevnt i 

artikkel 73 nr. 3 bokstav a) i samme delegerte forordning, og opplysninger om eventuelle tiltak som er truffet for å 

forhindre innføring av den aktuelle sykdommen i segmentet som nevnt i artikkel 73 nr. 3 bokstav c) i samme delegerte 

forordning. 

3. Medlemsstatene skal umiddelbart underrette Kommisjonen om eventuelle bekreftede tilfeller av den aktuelle sykdommen 

som påvises i det berørte geografiske området etter datoen for inngivelse av søknader om anerkjennelse av sykdomsfri status og 

før datoen for anerkjennelse av denne statusen. 

4. Søknadene nevnt i nr. 1 og 2 skal sendes inn elektronisk via ADIS. 

Artikkel 12 

Utveksling av opplysninger om sykdomsfrie medlemsstater eller soner og segmenter i disse medlemsstatene 

1. Listen over territorier, soner eller segmenter med sykdomsfri status som er nevnt i artikkel 38 i forordning (EU) 2016/429, 

skal utarbeides ved hjelp av den elektroniske standardmalen på Kommisjonens nettsted. 

2. Medlemsstatene skal endre listen nevnt i nr. 1 innen to virkedager dersom den sykdomsfrie statusen for territoriet, sonene 

eller segmentene endres som følge av at kravene for å opprettholde statusen ikke er oppfylt. 

3. Medlemsstatene skal framlegge de midlertidige erklæringene for soner eller segmenter for visse sykdommer hos akvatiske 

dyr som er nevnt i artikkel 83 nr. 1 bokstav a) i delegert forordning (EU) 2020/689, ved hjelp av den elektroniske standard-

malen på Kommisjonens nettsted. 
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Artikkel 13 

Framgangsmåter for opprettelse og bruk av ADIS 

Medlemsstatene skal bruke ADIS eller deler av systemet til å legge inn og overføre data i samsvar med denne forordningen fra 

den datoen som Kommisjonen har underrettet dem om. 

Artikkel 14 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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 7. desember 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

LISTEFØRTE SYKDOMMER SOM DET SKAL MELDES OM I UNIONEN 

1. Listeførte sykdommer hos landdyr som det skal meldes om i Unionen i samsvar med artikkel 3 nr. 1 bokstav a) og 

artikkel 3 nr. 2 bokstav a) 

— Munn- og klovsyke 

— Infeksjon med kvegpestvirus 

— Infeksjon med Rift Valley Fever-virus 

— Infeksjon med lumpy skin disease 

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

— Saue- og geitekopper 

— Infeksjon med småfepestvirus 

— Ondartet lungesyke hos geit 

— Afrikansk hestepest 

— Infeksjon med Burkholderia mallei (snive) 

— Klassisk svinepest 

— Afrikansk svinepest 

— Høypatogen aviær influensa 

— Infeksjon med Newcastle disease-virus, unntatt når diagnosen stilles hos 

— Columbiformes, med mindre de holdes som fjørfe, eller 

— viltlevende dyr av listeførte arter 

— Infeksjon med rabiesvirus 

— Infeksjon med hemoragisk epizooti-virus 

— Miltbrann 

— Surra (Trypanosoma evansi) 

— Ebolavirussykdom 

— Infeksiøs anemi hos hest 

— Ondartet beskjelersyke 

— Venezuelansk encefalomyelitt hos hest 

— Infestasjon med Aethina tumida (liten kubebille) 

— Infestasjon med Tropilaelaps spp. 

— Infeksjon med Batrachochytrium salamandrivorans 

— Japansk encefalitt 

— Vest-Nilen-feber-virus 

— Encefalomyelitt hos hest (østlig og vestlig) 

2. Listeførte sykdommer hos akvatiske dyr som det skal meldes om i Unionen i samsvar med artikkel 3 nr. 1 bokstav a) 

og artikkel 3 nr. 2 bokstav a) 

— Epizootisk hematopoietisk nekrose 

— Infeksjon med Microcytos mackini 

— Infeksjon med Perkinsus marinus 

— Infeksjon med Taura-syndromvirus 

— Infeksjon med Yellowhead disease-virus 
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3. Listeførte sykdommer hos landdyr som det skal meldes om i Unionen i samsvar med artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 2 bokstav b) 

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

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

— Infeksiøs bovin rhinotrakeitt / infeksiøs postuløs vulvovaginitt (IBR/IPV) 

— Bovin virusdiaré (BVD) 

— Enzootisk bovin leukose (EBL) 

— Infeksjon med pseudorabiesvirus (ADV) 

4. Listeførte sykdommer hos landdyr som det skal meldes om i Unionen i samsvar med artikkel 3 nr. 1 bokstav c) og 

artikkel 3 nr. 2 bokstav c) 

— Infeksjon med blåtungevirus (serotype 1–24) («infeksjon med BTV») etter serotype 

— Infestasjon med Varroa spp. 

— Infestasjon med Echinococcus multilocularis 

5. Listeførte sykdommer hos akvatiske dyr som det skal meldes om i Unionen i samsvar med artikkel 3 nr. 1 bokstav c) 

og artikkel 3 nr. 2 bokstav c) 

— Hemoragisk virusseptikemi 

— Infeksiøs hematopoietisk nekrose 

— Infeksjon med HPR-deletert infeksiøs lakseanemi-virus 

— Infeksjon med Marteilia refringens 

— Infeksjon med Bonamia exitiosa 

— Infeksjon med Bonamia ostreae 

— Infeksjon med hvitflekksyndromvirus («infeksjon med WSSV») 

 _____  
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VEDLEGG II 

OPPLYSNINGER SOM SKAL GIS VED MELDING I UNIONEN OM UTBRUDD AV LISTEFØRTE SYKDOMMER I SAMSVAR 

MED ARTIKKEL 3 NR. 3 

1. Avsendelsesdato. 

2. Avsendelsestidspunkt. 

3. Land. 

4. Sykdommens navn og eventuelt type patogen. 

5. Utbruddets serienummer. 

6. Type utbrudd (primær-/sekundærutbrudd). 

7. Referansenummer for utbrudd som er knyttet til dette utbruddet (dersom det er relevant). 

8. Region og utbruddets geografiske beliggenhet. 

9. Dato for mistanke. 

10. Dato for bekreftelse. 

11. Diagnostiske metoder som er brukt. 

12. Sykdommens opprinnelse. 

13. Bekjempelsestiltak. 

14. Dyr som er berørt av utbruddet: 

a) Landdyr (etter art), unntatt honningbier og humler: 

i) Antall mottakelige dyr, herunder viltlevende dyr, dersom det er relevant. 

ii) Anslått antall klinisk eller subklinisk smittede eller infesterte dyr, herunder viltlevende dyr, dersom det er 

relevant. 

iii) Anslått antall dyr som er selvdøde, eller når det gjelder viltlevende dyr, som er funnet døde. 

iv) Antall dyr som er avlivet. 

v) Antall dyr som er slaktet. 

b) Honningbier og humler: 

i) Antall mottakelige kolonier. 

ii) Antall klinisk eller subklinisk smittede eller infesterte kolonier. 

iii) Antall døde kolonier. 

iv) Antall destruerte kolonier. 

c) Akvatiske dyr (etter art): 

i) Anslått antall eller biomasse av mottakelige dyr, herunder viltlevende dyr, dersom det er relevant. 

ii) Anslått antall eller biomasse av klinisk eller subklinisk smittede dyr, herunder viltlevende dyr, dersom det er 

relevant. 

iii) Anslått antall eller biomasse av dyr som er selvdøde, eller når det gjelder viltlevende dyr, som er funnet døde. 

iv) Anslått antall eller biomasse av dyr som er avlivet. 

v) Anslått antall eller biomasse av dyr som er slaktet. 

15. Dato for foreløpig rengjøring og desinfisering (dersom det er relevant). 

 _____  
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VEDLEGG III 

OPPLYSNINGER SOM SKAL GIS VED RAPPORTERING I UNIONEN OM PÅVISNING AV LISTEFØRTE SYKDOMMER I 

SAMSVAR MED ARTIKKEL 4 NR. 3 

1. Rapportens dato. 

2. Rapporteringsperiode. 

3. Land. 

4. Sykdommens navn og eventuelt type patogen. 

5. Antall utbrudd etter listeført dyreart eller gruppe av arter i rapporteringsperioden. 

6. Dato for bekreftelse av siste utbrudd. 

 _____  
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VEDLEGG IV 

MELDINGS- OG RAPPORTERINGSREGIONER I MEDLEMSSTATENE I SAMSVAR MED ARTIKKEL 5 

Medlemsstat Meldings- og rapporteringsregioner 

Belgia province – provincie 

Bulgaria област 

Tsjekkia okres 

Danmark veterinærenheter eller kommuner 

Tyskland Kreis, Regierungsbezirk eller Bundesland 

Estland maakond 

Irland county 

Hellas περιφερειακή ενότητα 

Spania provincia 

Frankrike département 

Kroatia županija 

Italia provincia 

Kypros επαρχία 

Latvia novads 

Litauen apskritis 

Luxembourg hele landet 

Ungarn megye 

Malta hele landet 

Nederland gemeente 

Østerrike Bezirk 

Polen powiat 

Portugal fastlandet: distrito 

andre deler av territoriet: região autónoma 

Romania județ 

Slovenia območni urad 

Slovakia kraj 

Finland maakunta/landskap 

Sverige kommun 
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VEDLEGG V 

OPPLYSNINGER OM RESULTATENE AV GJENNOMFØRINGEN AV OBLIGATORISKE OG FRIVILLIGE 

UTRYDDELSESPROGRAMMER SOM SKAL GIS I SAMSVAR MED ARTIKKEL 7 NR. 2 BOKSTAV A) 

AVSNITT 1 

Resultater av programmer for utryddelse av kategori B- og C-sykdommer hos landdyr basert på tildeling av sykdomsfri 

status på anleggsnivå 

Opplysninger som skal gis om programmer for utryddelse av kategori B- og C-sykdommer hos landdyr basert på tildeling av 

sykdomsfri status på anleggsnivå: 

1. Rapportens dato. 

2. Rapporteringsperiode. 

3. Land. 

4. Sykdommens navn. 

5. Geografisk virkeområde (ved endring av det geografiske virkeområdet i samsvar med vedlegg VII avsnitt 1 nr. 4). 

6. Opplysninger om de berørte anleggene og dyrene i området i samsvar med nr. 5, etter sone eller region dersom mer enn én 

region omfattes av programmets geografiske virkeområde: 

a) Antall anlegg der det per 31. desember holdes dyr fra målpopulasjonen, unntatt anlegg som omfattes av unntaket i 

samsvar med artikkel 19 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/689(1). 

b) Antall dyr fra målpopulasjonen som per 31. desember holdes i anleggene nevnt i bokstav a). 

c) Antall anlegg med sykdomsfri status per 31. desember, herunder anlegg med midlertidig opphevet sykdomsfri status, 

med eller uten vaksinasjon dersom det er relevant, av det antall anlegg som er nevnt i bokstav a). 

d) Antall dyr som holdes i anleggene nevnt i bokstav c). 

e) Antall anlegg med ett eller flere bekreftede tilfeller per 31. desember av det antall anlegg som er nevnt i bokstav a). 

f) Antall bekreftede utbrudd i rapporteringsperioden. 

AVSNITT 2 

Resultater av programmer for utryddelse av infeksjon med RABV 

Opplysninger som skal gis om programmer for utryddelse av infeksjon med RABV: 

1. Rapportens dato. 

2. Rapporteringsperiode. 

3. Land. 

4. Geografisk virkeområde (ved endring av det geografiske virkeområdet i samsvar med vedlegg VII avsnitt 2 nr. 3). 

5. Opplysninger om overvåking etter sone eller region dersom mer enn én region omfattes av programmets geografiske 

virkeområde, herunder minst kart med data om 

a) antall testede indikatordyr etter art, 

b) antall bekreftede tilfeller etter art.  

  

(1) 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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6. Opplysninger om vaksinasjon av viltlevende dyr, etter sone eller region dersom mer enn én region omfattes av program-

mets geografiske virkeområde: 

a) Antall og datoer for vaksinasjonskampanjer. 

b) Oppnådd tetthet av vaksineåte, og dersom vaksinasjonsområdets samlede størrelse per vaksinasjonskampanje er over 

20 000 km2, kart over vaksineåtetetthet. 

c) På anmodning fra Kommisjonen, elektroniske filer som inneholder 

i) registrerte flyruter i forbindelse med fordelingen av vaksineåte, 

ii) fordeling av vaksineåte (tidspunkt og posisjon for hvert åte som slippes ut) registrert i forbindelse med fordeling fra 

luften dersom vaksinasjonsområdets samlede størrelse per vaksinasjonskampanje er over 20 000 km2. 

d) Opplysninger om overvåkingen av vaksinasjonens effektivitet, med kart med data om 

i) antall dyr som var positive ved biomarkørtester / antall utførte biomarkørtester, 

ii) antall dyr som var positive ved serologiske tester / antall utførte serologiske tester. 

AVSNITT 3 

Resultater av programmer for utryddelse av infeksjon med BTV 

Opplysninger som skal gis om programmer for utryddelse av infeksjon med BTV: 

1. Rapportens dato. 

2. Rapporteringsperiode. 

3. Land. 

4. Geografisk virkeområde (ved endring av det geografiske virkeområdet i samsvar med vedlegg VII avsnitt 3 nr. 3). 

5. Opplysninger om overvåking i området i samsvar med nr. 4, etter sone eller region dersom mer enn én region omfattes av 

programmets geografiske virkeområde: 

a) Antall anlegg der det per 31. desember holdes dyr fra målpopulasjonen. 

b) Antall dyr fra målpopulasjonen som per 31. desember holdes i anleggene nevnt i bokstav a). 

c) Antall anlegg der det holdes dyr fra målpopulasjonen, og der det har vært foretatt vaksinasjon mot infeksjon med BTV, 

og antall dyr som har blitt vaksinert i rapporteringsperioden, etter art og, dersom det er relevant, etter serotype av BTV. 

d) Antall bekreftede utbrudd etter serotype av BTV i rapporteringsperioden. 

e) Antall vektorbeskyttede anlegg og anleggenes beliggenhet, dersom det er relevant. 

f) Beskrivelse av områder som er sesongmessig BTV-frie, og start- og sluttdato for den vektorfrie perioden, dersom det er 

relevant. 

AVSNITT 4 

Resultater av programmer for utryddelse av kategori B- og C-sykdommer hos akvatiske dyr 

Opplysninger som skal gis om programmer for utryddelse av kategori B- og C-sykdommer hos akvatiske dyr: 

1. Rapportens dato. 

2. Rapporteringsperiode. 

3. Land. 

4. Sykdommens navn. 

5. Geografisk virkeområde (ved endring av det geografiske virkeområdet i samsvar med vedlegg VII avsnitt 4 nr. 4). 



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/555 

 

 

6. Opplysninger om de berørte akvakulturanleggene og dyrene i området nevnt i nr. 5 etter segment, sone eller region, dersom 

mer enn én region omfattes av programmets geografiske virkeområde: 

a) Antall godkjente akvakulturanlegg og antall registrerte akvakulturanlegg der det holdes dyr fra målpopulasjonen og, 

dersom det er relevant, prøvetakingspunkter i viltlevende populasjoner, som per 31. desember omfattes av 

utryddelsesprogrammet. 

b) Antall akvakulturanlegg og, dersom det er relevant, prøvetakingspunkter i viltlevende populasjoner, av det antall 

anlegg eller prøvetakingspunkter som er nevnt i bokstav a), som ikke er infisert per 31. desember. 

c) Antall infiserte akvakulturanlegg og, dersom det er relevant, prøvetakingspunkter i viltlevende populasjoner med 

bekreftede tilfeller, av det antall anlegg og prøvetakingspunkter som er nevnt i bokstav a), per 31. desember. 

d) Antall nye infiserte akvakulturanlegg og, dersom det er relevant, prøvetakingspunkter i viltlevende populasjoner med 

bekreftede tilfeller, av det antall anlegg eller prøvetakingspunkter som er nevnt i bokstav a), per 31. desember. 

 _____  
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VEDLEGG VI 

OPPLYSNINGER OM RESULTATENE AV GJENNOMFØRINGEN AV OBLIGATORISKE OG VALGFRIE 

UTRYDDELSESPROGRAMMER SOM SKAL GIS I SAMSVAR MED ARTIKKEL 7 NR. 2 BOKSTAV B), OG OPPLYSNINGER 

SOM SKAL INNGÅ I SØKNADER OM ANERKJENNELSE AV SYKDOMSFRI STATUS FOR MEDLEMSSTATER ELLER 

SONER MED HENSYN TIL SYKDOMMER HOS LANDDYR ELLER AKVATISKE DYR OG I SØKNADER OM 

ANERKJENNELSE AV SYKDOMSFRI STATUS FOR SEGMENTER MED HENSYN TIL SYKDOMMER HOS AKVATISKE DYR 

I SAMSVAR MED ARTIKKEL 11 

AVSNITT 1 

Oppfyllelse av generelle kriterier 

Generelle opplysninger som skal inngå i søknader om anerkjennelse av sykdomsfri status: 

1. Anvendelsesdato. 

2. Land. 

3. Sykdommens navn. 

4. Geografisk virkeområde når det gjelder anerkjennelse av sykdomsfri status. 

5. Bekreftelse på at de relevante generelle kriteriene i samsvar med artikkel 66 bokstav a) i delegert forordning (EU) 2020/689 

for medlemsstater eller soner, eller artikkel 73 nr. 1 bokstav a) i nevnte delegerte forordning for akvatiske segmenter er 

oppfylt. 

AVSNITT 2 

Sykdomsfri status på grunnlag av fravær av listeførte arter 

Opplysninger som skal inngå i søknader om anerkjennelse av sykdomsfri status på grunnlag av fravær av listeførte arter: 

Dokumentasjon i samsvar med artikkel 67 nr. 2 eller artikkel 74 nr. 2 i delegert forordning (EU) 2020/689. 

AVSNITT 3 

Sykdomsfri status på grunnlag av sykdomsagensens manglende evne til å overleve 

Opplysninger som skal inngå i søknader om anerkjennelse av sykdomsfri status på grunnlag av sykdomsagensens manglende 

evne til å overleve: 

Dokumentasjon i samsvar med artikkel 68 nr. 2 eller artikkel 75 nr. 2 i delegert forordning (EU) 2020/689. 

AVSNITT 4 

Sykdomsfri status på grunnlag av listeførte vektorers manglende evne til å overleve når det gjelder listeførte 

sykdommer hos landdyr 

Opplysninger som skal inngå i søknader om anerkjennelse av sykdomsfri status på grunnlag av listeførte vektorers manglende 

evne til å overleve når det gjelder listeførte sykdommer hos landdyr: 

Dokumentasjon i samsvar med artikkel 69 nr. 2 i delegert forordning (EU) 2020/689. 

AVSNITT 5 

Sykdomsfri status på grunnlag av historiske data og overvåkingsdata 

1. Opplysninger som vedkommende myndighet skal ta med i søknader om anerkjennelse av sykdomsfri status på grunnlag av 

historiske data og overvåkingsdata, forutsatt at det aldri har vært rapportert om sykdommen i det berørte geografiske 

området, eller den er blitt utryddet og det har ikke vært rapportert om den på minst 25 år før søknaden om anerkjennelse av 

sykdomsfri status for nevnte område: 

a) Dersom det søkes om anerkjennelse av status som fri for infestasjon med Varroa spp.: 

Dokumentasjon på at kravene fastsatt i del III avsnitt 1 bokstav a)–f) i vedlegg V til delegert forordning (EU) 2020/689 

er oppfylt.  
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b) Dersom det søkes om anerkjennelse av status som fri for infeksjon med Bonamia exitiosa: 

i) Resultatene av en undersøkelse som er gjennomført i minst ett år i alle anlegg eller grupper av anlegg som holder 

listeførte arter i medlemsstaten, sonen eller segmentet, og, når det er påkrevd, prøvetakingspunkter i viltlevende 

populasjoner. De skal ha blitt testet med en prøvestørrelse som gjør det mulig å påvise infeksjon med Bonamia 

exitiosa med et konfidensnivå på 95 %, dersom sykdomsagensen er til stede i populasjonen med en prevalens på 

2 %. 

ii) Tiltak som benyttes for å forhindre innføring av Bonamia exitiosa i det berørte geografiske området. 

iii) Tiltak for sykdomsbekjempelse som benyttes ved et eventuelt utbrudd. 

c) Dersom det søkes om anerkjennelse av status som fri for infeksjon med WSSV: 

i) Resultatene av en undersøkelse som er gjennomført i minst ett år i alle anlegg eller grupper av anlegg som holder 

listeførte arter i medlemsstaten, sonen eller segmentet, og, når det er påkrevd, prøvetakingspunkter i viltlevende 

populasjoner. De skal ha blitt testet med en prøvestørrelse som gjør det mulig å påvise infeksjon med WSSV med 

et konfidensnivå på 95 %, dersom sykdomsagensen er til stede i populasjonen med en prevalens på 2 %. 

ii) Tiltak som benyttes for å forhindre innføring av WSSV i det berørte geografiske området. 

iii) Tiltak for sykdomsbekjempelse som benyttes ved et eventuelt utbrudd. 

2. Opplysninger som omfatter minst de siste ti årene, og som skal inngå i søknader om anerkjennelse av status som fri for 

BVD på grunnlag av historiske data og overvåkingsdata, dersom det er rapportert om sykdommen i de siste 25 årene, og 

den er blitt utryddet i det berørte geografiske området: 

a) Antall anlegg som holder storfe, etter helsestatus(1), og antall storfe som holdes i disse anleggene, per 31. desember 

hvert år. 

b) Teststrategi/-ordninger og diagnostiske metoder som brukes til å fastslå BVD-status for anlegg som holder storfe 

(infisert, ikke infisert). 

c) Teststrategi/-ordninger og diagnostiske metoder som brukes til å dokumentere at anlegg som holder storfe, 

opprettholder status som ikke infisert. 

d) Tiltak for å forhindre innføring av BVD-virus i det berørte geografiske området. 

e) Tiltak for sykdomsbekjempelse som benyttes ved et eventuelt utbrudd. 

f) Antall utbrudd per år. 

g) Antall bekreftede tilfeller i løpet av de siste 18 månedene. 

h) Utførte vaksinasjoner og dato for forbud mot vaksinasjon av holdt storfe mot BVD. 

3. Opplysninger som skal inngå i søknader om anerkjennelse av sykdomsfri status på grunnlag av historiske data og 

overvåkingsdata dersom det søkes om anerkjennelse av status som fri for infeksjon med Newcastle disease-virus uten 

vaksinasjon: 

Dokumentasjon på at kravene fastsatt i del IV avsnitt 1 bokstav a)–e) i vedlegg V til delegert forordning (EU) 2020/689 er 

oppfylt. 

AVSNITT 6 

Sykdomsfri status på grunnlag av utryddelsesprogrammer 

Opplysninger som skal inngå i søknader om anerkjennelse av sykdomsfri status på grunnlag av utryddelsesprogrammer, etter 

kalenderår: 

1. Når det gjelder programmer for utryddelse av infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis hos holdt storfe 

etter sone eller region, dersom mer enn én region omfattes av programmets geografiske virkeområde: 

a) Antall anlegg som holder storfe, unntatt anlegg som omfattes av unntaket i samsvar med artikkel 19 i delegert 

forordning (EU) 2020/689, og antall storfe som holdes i disse anleggene per 31. desember.  

  

(1) Infisert, ikke infisert, ukjent. 
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b) Antall anlegg som holder storfe med status som fri for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis med 

eller uten vaksinasjon, herunder anlegg med midlertidig opphevet sykdomsfri status, og antall storfe som holdes i 

disse anleggene per 31. desember. 

c) Antall anlegg som holder storfe som hvert år gjennomgår en serologisk test med sikte på å oppnå eller opprettholde 

statusen, og antall storfe som har gjennomgått testen. 

d) Antall anlegg med mistanke etter testen nevnt i bokstav c). 

e) Antall storfe som er innført i et anlegg nevnt i bokstav a). 

f) Antall storfe som har gjennomgått en serologisk test i forbindelse med at de ble innført i et anlegg. 

g) Antall anlegg med mistanke etter testen nevnt i bokstav f). 

h) Antall anlegg av de anleggene som er nevnt i bokstav d) og g), som er bekreftet å være infisert. 

i) Antall anlegg hvor det er foretatt undersøkelser av aborttilfeller som kan skyldes infeksjon med Brucella abortus,  

B. melitensis og B. suis. 

j) Antall anlegg av de anleggene som er nevnt i bokstav i), som er bekreftet å være infisert. 

k) Det samlede antall anlegg som er bekreftet å være infisert, dersom det er forskjellig fra summen av antall anlegg i 

bokstav h) og j). 

l) Dato for siste vaksinasjon av holdt storfe mot infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis. 

m) Antall anlegg som omfattes av unntaket i samsvar med artikkel 19 i delegert forordning (EU) 2020/689, og antall 

storfe som holdes i disse anleggene per 31. desember. 

2. Når det gjelder programmer for utryddelse av infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis hos holdte sauer og 

geiter etter sone eller region, dersom mer enn én region omfattes av programmets geografiske virkeområde: 

a) Antall anlegg som holder sauer eller geiter, unntatt anlegg som omfattes av unntaket i samsvar med artikkel 19 i 

delegert forordning (EU) 2020/689, og antall sauer eller geiter som holdes i disse anleggene per 31. desember. 

b) Antall anlegg som holder sauer eller geiter med status som fri for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og  

B. suis med eller uten vaksinasjon, herunder anlegg med midlertidig opphevet sykdomsfri status, og antall sauer eller 

geiter som holdes i disse anleggene per 31. desember. 

c) Antall anlegg som holder sauer eller geiter som hvert år gjennomgår en serologisk test med sikte på å oppnå eller 

opprettholde statusen, og antall sauer eller geiter som har gjennomgått testen. 

d) Antall anlegg med mistanke etter testen nevnt i bokstav c). 

e) Antall sauer eller geiter som er innført i et anlegg nevnt i bokstav a). 

f) Antall sauer eller geiter som har gjennomgått en serologisk test i forbindelse med at de ble innført i et anlegg. 

g) Antall anlegg med mistanke etter testen nevnt i bokstav f). 

h) Antall anlegg av de anleggene som er nevnt i bokstav d) og g), som er bekreftet å være infisert. 

i) Antall anlegg hvor det er foretatt undersøkelser av aborttilfeller som kan skyldes infeksjon med Brucella abortus,  

B. melitensis og B. suis. 

j) Antall anlegg av de anleggene som er nevnt i bokstav i), som er bekreftet å være infisert. 

k) Det samlede antall anlegg som er bekreftet å være infisert, dersom det er forskjellig fra summen av antall anlegg i 

bokstav h) og j). 

l) Dato for siste vaksinasjon av holdte sauer og geiter mot infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis. 

m) Antall anlegg som omfattes av unntaket i samsvar med artikkel 19 i delegert forordning (EU) 2020/689, og antall 

sauer eller geiter som holdes i disse anleggene per 31. desember.  
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3. Når det gjelder programmer for utryddelse av infeksjon med MTBC, etter sone eller region dersom mer enn én region 

omfattes av programmets geografiske virkeområde: 

a) Antall anlegg som holder storfe, unntatt anlegg som omfattes av unntaket i samsvar med artikkel 19 i delegert 

forordning (EU) 2020/689, og antall storfe som holdes i disse anleggene per 31. desember. 

b) Antall anlegg som holder storfe med status som fri for infeksjon med MTBC, herunder anlegg med midlertidig 

opphevet sykdomsfri status, og antall storfe som holdes i disse anleggene per 31. desember. 

c) Antall anlegg som holder storfe som hvert år gjennomgår tester med sikte på å oppnå eller opprettholde statusen, og 

antall storfe som har gjennomgått tester for hver av følgende testordninger som fastsatt i del II kapittel 1 avsnitt 2 i 

vedlegg IV til delegert forordning (EU) 2020/689: 

i) Tester kreves hver 12. måned. 

ii) Tester kreves hver 24. måned. 

iii) Tester kreves hver 36. måned. 

iv) Tester kreves hver 48. måned. 

d) Antall anlegg med mistanke etter testene nevnt i bokstav c). 

e) Antall storfe som er innført i et anlegg nevnt i bokstav a). 

f) Antall storfe som har gjennomgått tester i forbindelse med at de ble innført i et anlegg. 

g) Antall anlegg med mistanke etter testene nevnt i bokstav f). 

h) Antall anlegg av de anleggene som er nevnt i bokstav d) og g), som er bekreftet å være infisert. 

i) Antall storfe som er sendt til slakteriet fra et anlegg med status som fri for infeksjon med MTBC. 

j) Antall slaktet storfe av de dyrene som er nevnt i bokstav i), med mistenkte skader fra infeksjon med MTBC som er 

blitt undersøkt. 

k) Antall storfe av de dyrene som er nevnt i bokstav j), som er bekreftet å være smittet. 

l) Antall anlegg som er bekreftet å være infisert etter at en mistenkt skade er påvist på slakteriet. 

m) Det samlede antall anlegg som er bekreftet å være infisert, dersom det er forskjellig fra summen av antall anlegg i 

bokstav h) og l). 

n) Antall anlegg som omfattes av unntaket i samsvar med artikkel 19 i delegert forordning (EU) 2020/689, og antall 

storfe som holdes i disse anleggene per 31. desember. 

4. Når det gjelder programmer for utryddelse av EBL, etter sone eller region dersom mer enn én region omfattes av 

programmets geografiske virkeområde: 

a) Antall anlegg som holder storfe, unntatt anlegg som omfattes av unntaket i samsvar med artikkel 19 i delegert 

forordning (EU) 2020/689, og antall storfe som holdes i disse anleggene per 31. desember. 

b) Antall anlegg med status som fri for EBL, herunder anlegg med midlertidig opphevet sykdomsfri status, og antall 

storfe som holdes i disse anleggene per 31. desember. 

c) Antall anlegg som har oppnådd status som fri for EBL, og antall storfe som har gjennomgått tester i disse anleggene. 

d) Antall anlegg der det er gjennomført tester med sikte på å opprettholde statusen som fri for EBL, og antall storfe som 

har gjennomgått tester i disse anleggene. 

e) Antall anlegg nevnt i bokstav c) og antall anlegg nevnt i bokstav d) med ett eller flere mistenkte tilfeller. 

f) Antall anlegg og antall storfe nevnt i bokstav c) med bekreftede tilfeller etter at de mistenkte tilfellene nevnt i 

bokstav e) er undersøkt.  
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g) Antall anlegg og antall storfe nevnt i bokstav d) med bekreftede tilfeller etter at de mistenkte tilfellene nevnt i 

bokstav e), herunder antall bekreftede tilfeller, er undersøkt. 

h) Antall storfe over 24 måneder som er slaktet. 

i) Antall mistenkte tilfeller som er påvist i forbindelse med offentlig kontroll post mortem av dyrene nevnt i bokstav h), 

og som er undersøkt for å bekrefte eller utelukke forekomst av EBL. 

j) Antall bekreftede tilfeller etter undersøkelsen nevnt i bokstav i) av storfe som har vært holdt i et anlegg. 

k) Antall anlegg med ett eller flere bekreftede tilfeller per 31. desember. 

l) Antall anlegg som omfattes av unntaket i samsvar med artikkel 19 i delegert forordning (EU) 2020/689, og antall 

storfe som holdes i disse anleggene per 31. desember. 

5. Når det gjelder programmer for utryddelse av IBR/IPV, etter sone eller region dersom mer enn én region omfattes av 

programmets geografiske virkeområde: 

a) Antall anlegg som holder storfe, unntatt anlegg som omfattes av unntaket i samsvar med artikkel 19 i delegert 

forordning (EU) 2020/689, og antall storfe som holdes i disse anleggene per 31. desember. 

b) Antall anlegg med status som fri for IBR/IPV, herunder anlegg med midlertidig opphevet sykdomsfri status, og antall 

storfe som holdes i disse anleggene per 31. desember. 

c) Antall anlegg som har oppnådd status som fri for IBR/IPV, og antall storfe som har gjennomgått tester i disse 

anleggene. 

d) Antall anlegg der det er gjennomført tester med sikte på å opprettholde statusen som fri for IBR/IPV, og antall storfe 

som har gjennomgått tester i disse anleggene ved hjelp av testordningene som er fastsatt i del IV kapittel 1 avsnitt 2 i 

vedlegg IV til delegert forordning (EU) 2020/689. 

e) Antall anlegg med bekreftede tilfeller, herunder antall bekreftede tilfeller. 

f) Antall anlegg nevnt i bokstav a) og b) der det holdes storfe som er vaksinert i samsvar med DIVA-strategien 

(differensiering mellom smittede dyr og vaksinerte dyr), og antall DIVA-vaksinerte dyr som holdes i disse anleggene 

per 31. desember. 

g) Antall storfe som er DIVA-vaksinert i rapporteringsperioden. 

h) Dersom det er relevant, dato for siste vaksinasjon av holdt storfe mot IBR/IPV. 

i) Antall anlegg som omfattes av unntaket i samsvar med artikkel 19 i delegert forordning (EU) 2020/689, og antall 

storfe som holdes i disse anleggene per 31. desember. 

6. Når det gjelder programmer for utryddelse av infeksjon med ADV, etter sone eller region dersom mer enn én region 

omfattes av programmets geografiske virkeområde: 

a) Antall anlegg som holder svin, unntatt anlegg som omfattes av unntaket i samsvar med artikkel 19 i delegert 

forordning (EU) 2020/689, og antall svin som holdes i disse anleggene per 31. desember. 

b) Antall anlegg med status som fri for infeksjon med ADV, herunder anlegg med midlertidig opphevet sykdomsfri 

status, og antall svin som holdes i disse anleggene per 31. desember. 

c) Antall anlegg som har oppnådd status som fri for infeksjon med ADV, og antall svin som har gjennomgått tester i 

disse anleggene. 

d) Antall anlegg der det er gjennomført tester med sikte på å opprettholde statusen som fri for infeksjon med ADV, og 

antall svin som har gjennomgått tester i disse anleggene. 

e) Antall anlegg med kliniske, virologiske eller serologiske funn av infeksjon med ADV. 

f) Antall anlegg med bekreftede tilfeller per 31. desember. 

g) Antall anlegg nevnt i bokstav a) der det gjennomføres DIVA-vaksinasjon, og antall svin som er DIVA-vaksinert.  
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h) Dersom det er relevant, dato for siste vaksinasjon av holdt svin mot ADV. 

i) Antall anlegg som omfattes av unntaket i samsvar med artikkel 19 i delegert forordning (EU) 2020/689, og antall svin 

som holdes i disse anleggene per 31. desember. 

7. Når det gjelder programmer for utryddelse av BVD, etter sone eller region dersom mer enn én region omfattes av 

programmets geografiske virkeområde: 

a) Antall anlegg som holder storfe, unntatt anlegg som omfattes av unntaket i samsvar med artikkel 19 i delegert 

forordning (EU) 2020/689, og antall storfe som holdes i disse anleggene per 31. desember. 

b) Antall anlegg med status som fri for BVD, herunder anlegg med midlertidig opphevet sykdomsfri status, og antall 

storfe som holdes i disse anleggene per 31. desember. 

c) Antall anlegg med status som fri for BVD i samsvar med del VI kapittel 1 avsnitt 1 nr. 2 bokstav b) i vedlegg IV til 

delegert forordning (EU) 2020/689 som har opprettholdt status som fri for BVD i samsvar med del VI kapittel 1 

avsnitt 2 nr. 2 i vedlegg IV til nevnte delegerte forordning, og antall storfe som holdes i disse anleggene per 

31. desember. 

d) Antall anlegg som har oppnådd status som fri for BVD, og antall storfe som har gjennomgått tester i disse anleggene. 

e) Antall anlegg der det er gjennomført tester med sikte på å opprettholde statusen som fri for BVD, og antall storfe som 

har gjennomgått tester i disse anleggene. 

f) Antall anlegg med bekreftede tilfeller per 31. desember, herunder antall bekreftede tilfeller. 

g) Antall anlegg med bekreftede tilfeller som er epidemiologisk forbundet med innføringen av dyr. 

h) Antall anlegg der holdt storfe vaksineres mot BVD, og antall vaksinerte dyr. 

i) Dersom det er relevant, dato for siste vaksinasjon av holdt storfe mot BVD. 

j) Antall anlegg som omfattes av unntaket i samsvar med artikkel 19 i delegert forordning (EU) 2020/689, og antall 

storfe som holdes i disse anleggene per 31. desember. 

8. Når det gjelder programmer for utryddelse av infeksjon med RABV, etter sone eller region dersom mer enn én region 

omfattes av programmets geografiske virkeområde, opplysninger om følgende: 

a) Overvåking, herunder minst kart med data om 

i) testede indikatordyr etter art, 

ii) bekreftede tilfeller etter art. 

b) Vaksinasjon av viltlevende dyr: 

i) Antall og datoer for vaksinasjonskampanjer. 

ii) Oppnådd tetthet av vaksineåte etter sone eller region, og dersom vaksinasjonsområdets samlede størrelse per 

vaksinasjonskampanje er over 20 000 km2, kart over tetthet av vaksineåte. 

iii) På anmodning fra Kommisjonen, elektroniske filer som inneholder 

— registrerte flyruter i forbindelse med fordelingen av vaksineåte, 

— fordeling av vaksineåte: tidspunkt og posisjon for hvert åte som slippes ut, registrert i forbindelse med 

fordeling fra luften dersom vaksinasjonsområdets samlede størrelse per vaksinasjonskampanje er over  

20 000 km2. 

iv) Overvåking av vaksinasjonens effektivitet, med kart med data om 

— antall dyr som var positive ved biomarkørtester / antall utførte biomarkørtester, 

— antall dyr som var positive ved serologiske tester / antall serologiske tester. 

v) Antall og resultater av titreringen av utførte vaksineåtetester.  
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c) Antall bekreftede tilfeller der det ikke forekom infeksjon med RABV i det berørte geografiske området (importerte 

tilfeller). 

d) Dersom det er påvist epidemiologiske forbindelser i tilfeller nevnt i bokstav c), resultatene av økt overvåking som er 

gjennomført i en periode på seks måneder etter at det berørte dyret døde, dersom det er relevant. 

9. Når det gjelder programmer for utryddelse av infeksjon med BTV: 

a) Geografisk virkeområde med et kart over og en beskrivelse og avgrensing av de geografiske og administrative 

områdene som omfattes av utryddelsesprogrammet, samt navnet på sonene og regionene dersom mer enn én region 

omfattes av programmets geografiske virkeområde; dersom det er relevant, begrunnelsen for å anvende unntaket 

fastsatt i artikkel 37 nr. 3 i delegert forordning (EU) 2020/689 og utviklingen i sonen i løpet av programmet. 

b) Antall anlegg der det per 31. desember holdes dyr fra målpopulasjonen. 

c) Antall dyr fra målpopulasjonen som per 31. desember holdes i anleggene nevnt i bokstav b). 

d) Prøvetakingsordninger som gjennomføres årlig: kartleggingsenhet og anvendte utvelgingskriterier, testhyppighet, 

antall tester, type diagnostiske metoder og resultater. 

e) Antall bekreftede tilfeller etter sone, art, år/måned og BTV-serotype(r). 

f) Antall vaksinerte dyr etter år, art og BTV-serotype(r). 

g) Unntak gitt for forflytning, antall berørte dyr og, dersom det er relevant, tilpasning av overvåkingen. 

h) Samordnede tiltak med andre medlemsstater eller tredjeland dersom det er relevant, og tilpasning av overvåkingen til 

eksterne kilder til infeksjon med BTV. 

10. Når det gjelder programmer for utryddelse av kategori B- og C-sykdommer hos akvatiske dyr, etter sone, segment eller 

region dersom mer enn én region omfattes av programmets geografiske virkeområde: 

a) Antall godkjente akvakulturanlegg og, dersom det er relevant, antall registrerte akvakulturanlegg der det holdes dyr fra 

målpopulasjonen, og prøvetakingspunkter i viltlevende populasjoner, som per 31. desember omfattes av utryddelses-

programmet, samt kart som viser hvor anleggene og prøvetakingspunktene i viltlevende populasjoner ligger. 

b) Antall akvakulturanlegg og, dersom det er relevant, prøvetakingspunkter i viltlevende populasjoner, av det antall 

anlegg eller prøvetakingspunkter som er nevnt i bokstav a), som ikke er infisert per 31. desember. 

c) Antall dyrehelsebesøk per godkjente og, dersom det er relevant, registrerte akvakulturanlegg. 

d) Antall prøvetakinger per godkjente og, dersom det er relevant, registrerte akvakulturanlegg eller prøvetakingspunkt i 

viltlevende populasjoner samt opplysninger om arter, resultater av prøvetakingen (positive/negative) og 

vanntemperatur på tidspunktet for prøvetakingen. 

e) Antall infiserte akvakulturanlegg og, dersom det er relevant, prøvetakingspunkter i viltlevende populasjoner med 

bekreftede tilfeller, av det antall anlegg som er nevnt i bokstav a), per 31. desember. 

f) Antall nye infiserte akvakulturanlegg og, dersom det er relevant, prøvetakingspunkter i viltlevende populasjoner med 

bekreftede tilfeller, av det antall anlegg som er nevnt i bokstav a), per 31. desember. 

 _____  
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VEDLEGG VII 

OPPLYSNINGER SOM SKAL GIS VED FRAMLEGGING AV UTRYDDELSESPROGRAMMER I SAMSVAR MED 

ARTIKKEL 10 

AVSNITT 1 

Framlegging av programmer for utryddelse av kategori B- og C-sykdommer hos landdyr basert på tildeling av 

sykdomsfri status på anleggsnivå 

Opplysninger som skal inngå i programmer for utryddelse av kategori B- og C-sykdommer hos landdyr basert på tildeling av 

sykdomsfri status på anleggsnivå: 

1. Dato for framlegging. 

2. Land. 

3. Sykdommens navn. 

4. Geografisk virkeområde med en beskrivelse og avgrensing av de geografiske og administrative områdene som omfattes av 

utryddelsesprogrammet, samt navnet på sonene og regionene dersom mer enn én region omfattes av programmets 

geografiske virkeområde. 

5. En beskrivelse av den epidemiologiske situasjonen for hver sone eller region dersom mer enn én region omfattes av 

programmets geografiske virkeområde: 

a) Antall anlegg der det per 31. desember holdes dyr fra målpopulasjonen, etter helsestatus(1), unntatt anlegg som 

omfattes av unntaket nevnt i nr. 6 bokstav f). 

b) Antall dyr fra målpopulasjonen som holdes i anleggene nevnt i bokstav a), etter helsestatus. 

c) Kart som viser tettheten for målpopulasjonen nevnt i bokstav b), etter helsestatus. 

d) Tidslinje med prevalens, insidensdata og, dersom det er relevant, utførte vaksinasjoner som omfatter minst de siste fem 

årene. 

e) Opplysninger om den epidemiologiske situasjonen i ytterligere dyrepopulasjoner, dersom det er relevant. 

6. En beskrivelse av utryddelsesprogrammets strategi for sykdomsbekjempelse i samsvar med artikkel 16 i delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2020/689, som minst omfatter 

a) prøvetakingsordningene og de diagnostiske metodene som skal brukes i samsvar med vedlegg IV til delegert forord-

ning (EU) 2020/689 

i) til å tildele sykdomsfri status til anlegg og opprettholde denne statusen, 

ii) til å bekrefte eller utelukke sykdommen ved et mistenkt tilfelle, 

b) tiltakene for sykdomsbekjempelse som skal benyttes ved et bekreftet tilfelle, 

c) biosikkerhetstiltakene og de risikoreduserende tiltakene som skal gjennomføres, 

d) type vaksine(r) som skal brukes, og vaksinasjonsplanen, dersom det er relevant, 

e) tiltakene som skal gjennomføres for ytterligere dyrepopulasjoner, dersom det er relevant, 

f) unntakene som skal anvendes i samsvar med artikkel 19 i delegert forordning (EU) 2020/689, dersom det er relevant, 

g) samordnede tiltak med andre medlemsstater eller tredjeland, dersom det er relevant. 

7. En beskrivelse av organisasjonen og overvåkingen av partene som deltar i utryddelsesprogrammet, samt deres roller, som 

minst omfatter 

a) myndighetene som har ansvar for å samordne og føre tilsyn med gjennomføringen av programmet, 

b) alle de berørte partenes ansvarsområde. 

8. Anslått varighet for utryddelsesprogrammet.  

  

(1) Sykdomsfri, infisert eller ukjent. 
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9. Utryddelsesprogrammets delmål, som minst omfatter 

a) forventet årlig nedgang i antall infiserte anlegg, 

b) forventet årlig økning i antall sykdomsfrie anlegg, 

c) forventet vaksinasjonsdekning, dersom det er relevant. 

AVSNITT 2 

Framlegging av programmer for utryddelse av infeksjon med RABV 

Opplysninger som skal inngå i programmer for utryddelse av infeksjon med RABV: 

1. Dato for framlegging. 

2. Land. 

3. Geografisk virkeområde med en beskrivelse og avgrensing av de geografiske og administrative områdene som omfattes av 

utryddelsesprogrammet, samt navnet på sonene og regionene dersom mer enn én region omfattes av programmets 

geografiske virkeområde. 

4. En beskrivelse av den epidemiologiske situasjonen i minst de siste fem årene, herunder 

a) antall bekreftede tilfeller etter listeført dyreart, 

b) kart som viser fordelingen per år av bekreftede tilfeller nevnt i bokstav a), 

c) strategi for sykdomsbekjempelse og resultater av bekjempelsestiltak. 

5. En beskrivelse av utryddelsesprogrammets strategi for sykdomsbekjempelse i samsvar med artikkel 32 i delegert kommi-

sjonsforordning (EU) 2020/689: 

a) Overvåking, som minst omfatter 

i) målpopulasjon, 

ii) prøvetakingsordninger og opplysninger om oppsamling av døde dyr, 

iii) diagnostiske metoder. 

b) Dersom det er relevant, vaksinasjon, som minst omfatter 

i) vaksinasjon av holdte dyr innenfor rammen av utryddelsesprogrammet: 

— type vaksine(r) som skal brukes, 

— målpopulasjon, 

ii) vaksinasjon av viltlevende dyr: 

— definisjon/avgrensing av vaksinasjonsområdet, 

— hyppighet av og forventede datoer for vaksinasjonskampanjene, 

— vaksineåte som skal brukes, 

— metode for fordeling av vaksineåte og planlagt tetthet av vaksineåte, 

— beskrivelse av metodene som skal brukes til å vurdere riktig fordeling av vaksineåte, 

— beskrivelse av strategien for overvåking av vaksinasjonens effektivitet med hensyn til serologi og opptak av 

vaksineåte i målpopulasjonen, prøvetakingsordningene, med opplysninger om oppsamlingen av døde dyr, og 

de diagnostiske metodene, 

— beskrivelse av tiltakene for å sikre at vaksineåtets kvalitet opprettholdes før det fordeles, særlig med hensyn til 

titrering av vaksineåtet og kontroll av kjølekjeden, 

— vaksinasjon av eierløse hunder med typen vaksine(r) som skal brukes, og målpopulasjonen. 

c) Tiltakene for sykdomsbekjempelse som skal benyttes ved et bekreftet tilfelle. 

d) De offentlige opplysningskampanjene som skal gjennomføres.  
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e) Tiltakene som skal gjennomføres for å redusere kontakten med smittede dyr. 

f) De samordnede tiltakene med andre medlemsstater eller tredjeland, dersom det er relevant. 

6. En beskrivelse av organisasjonen og overvåkingen av partene som deltar i utryddelsesprogrammet, samt deres roller, som 

minst omfatter 

a) myndighetene som har ansvar for å samordne og føre tilsyn med gjennomføringen av programmet, 

b) alle de berørte partenes ansvarsområde. 

7. Anslått varighet for utryddelsesprogrammet. 

8. Utryddelsesprogrammets delmål, som minst omfatter 

a) forventet årlig nedgang i antall utbrudd, 

b) forventet antall bekreftede utbrudd i områder med utbrudd i løpet av foregående år, 

c) forventet prosentandel serokonvertering i målpopulasjoner, 

d) forventet prosentandel vaksineopptak hos dyr av målartene. 

AVSNITT 3 

Framlegging av programmer for utryddelse av infeksjon med BTV 

Opplysninger som skal inngå i programmer for utryddelse av infeksjon med BTV: 

1. Dato for framlegging. 

2. Land. 

3. Geografisk virkeområde med en beskrivelse og avgrensing av de geografiske og administrative områdene som omfattes av 

utryddelsesprogrammet, samt navnet på sonene og regionene dersom mer enn én region omfattes av programmets 

geografiske virkeområde, og begrunnelsen for å anvende unntaket fastsatt i artikkel 37 nr. 3 i delegert forordning (EU) 

2020/689, dersom det er relevant. 

4. En beskrivelse av den epidemiologiske situasjonen for hver sone eller region dersom mer enn én region omfattes av 

programmets geografiske virkeområde: 

a) Antall anlegg der det per 31. desember holdes dyr fra målpopulasjonen. 

b) Antall dyr fra målpopulasjonen som holdes i anleggene nevnt i bokstav a). 

c) Kart som viser 

i) tettheten for målpopulasjonen nevnt i bokstav b) og 

ii) den geografiske fordelingen av tilfeller av infeksjon med BTV etter serotype som omfatter minst de siste fem 

årene. 

d) Tidslinje med prevalens, insidensdata og, dersom det er relevant, utførte vaksinasjoner som omfatter minst de siste fem 

årene. 

e) Resultater av overvåkingen av vektorer som omfatter minst de siste fem årene. 

f) Opplysninger om den epidemiologiske situasjonen i ytterligere dyrepopulasjoner, dersom det er relevant. 

5. En beskrivelse av utryddelsesprogrammets strategi for sykdomsbekjempelse i samsvar med artikkel 37 i delegert forordning 

(EU) 2020/689, som minst omfatter 

a) opplysninger om den aktive overvåkingen som skal gjennomføres i samsvar med del II kapittel 1 avsnitt 4 i vedlegg V 

til delegert forordning (EU) 2020/689 med 

i) kart over de geografiske enhetene, 

ii) valg av prøvetakingssteder, prøvetakingsordninger og diagnostiske metoder til overvåking av kontrolldyr, 

iii) valg av prøvetakingssteder, prøvetakingsordninger og diagnostiske metoder til de strukturerte prevalensunder-

søkelsene, 

b) type vaksine(r) som skal brukes, og vaksinasjonsplanen for vaksinasjon av den aktuelle målpopulasjonen, dersom det er 

relevant,  
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c) framgangsmåte og diagnostiske metoder for å bekrefte eller utelukke sykdommen ved et mistenkt tilfelle, 

d) tiltakene for sykdomsbekjempelse som skal benyttes ved et bekreftet tilfelle, 

e) forflytningsrestriksjoner som er gjennomført ved forflytning av holdte dyr og avlsmateriale, 

f) biosikkerhetstiltakene og de risikoreduserende tiltakene som skal gjennomføres, 

g) opplysninger om overvåking av vektorer og, dersom det er relevant, opprettelse av områder som er sesongmessig BTV-

frie, 

h) opplysninger om tildeling av status som vektorbeskyttet anlegg, dersom det er relevant, 

i) samordnede tiltak med andre medlemsstater eller tredjeland, dersom det er relevant. 

6. En beskrivelse av organisasjonen og overvåkingen av partene som deltar i utryddelsesprogrammet, samt deres roller, som 

minst omfatter 

a) myndighetene som har ansvar for å samordne og føre tilsyn med gjennomføringen av programmet, 

b) alle de berørte partenes ansvarsområde. 

7. Anslått varighet for utryddelsesprogrammet. 

8. Utryddelsesprogrammets delmål, som minst omfatter 

a) forventet årlig nedgang i antall bekreftede tilfeller i målpopulasjonen, 

b) forventet årlig økning i antall sykdomsfrie geografiske enheter, 

c) forventet vaksinasjonsdekning, dersom det er relevant. 

AVSNITT 4 

Framlegging av programmer for utryddelse av kategori B- og C-sykdommer hos akvatiske dyr 

Opplysninger som skal inngå i programmer for utryddelse av kategori B- og C-sykdommer hos akvatiske dyr: 

1. Dato for framlegging. 

2. Land. 

3. Sykdommens navn. 

4. Geografisk virkeområde med en beskrivelse og avgrensing av de geografiske og administrative områdene som omfattes av 

utryddelsesprogrammet, samt navnet på sonene og segmentene. 

5. En beskrivelse av den epidemiologiske situasjonen for hver sone, hvert segment eller hver region dersom mer enn én region 

omfattes av programmets geografiske virkeområde: 

a) Antall godkjente akvakulturanlegg og antall registrerte akvakulturanlegg der det per 31. desember holdes dyr i 

målpopulasjonen, etter produksjonstype og helsestatus(2). 

b) Listeførte arter som holdes i akvakulturanlegget nevnt i bokstav a), etter helsestatus. 

c) Kart som viser 

i) den geografiske beliggenheten til akvakulturanleggene nevnt i bokstav a) og de relevante nedbørfeltene, og 

ii) den geografiske fordelingen av tilfeller av infeksjon med den relevante kategori B- eller C-sykdommen som 

omfatter minst de siste fem årene. 

d) Opplysninger om den epidemiologiske situasjonen hos viltlevende akvatiske dyr, dersom det er relevant. 

6. En beskrivelse av utryddelsesprogrammets strategi for sykdomsbekjempelse i samsvar med artikkel 46 i delegert forordning 

(EU) 2020/689, som minst omfatter 

a) prøvetakingsordningene og de diagnostiske metodene som skal brukes i samsvar med vedlegg VI til delegert forord-

ning (EU) 2020/689 i forbindelse med 

i) helsebesøk og prøvetaking i akvakulturanlegg, 

ii) målrettet overvåking av viltlevende populasjoner, dersom det er relevant, 

  

(2) Ikke infisert, infisert, ukjent. 
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b) tiltakene for sykdomsbekjempelse som skal benyttes ved et bekreftet tilfelle, 

c) biosikkerhetstiltakene og de risikoreduserende tiltakene som skal gjennomføres, 

d) vaksinasjonsplaner, dersom det der relevant, 

e) tiltakene som skal gjennomføres når det gjelder viltlevende akvatiske dyr, og antall og geografisk beliggenhet for 

prøvetakingspunkter, dersom det er relevant, 

f) unntakene som skal anvendes i samsvar med artikkel 53 i delegert forordning (EU) 2020/689, dersom det er relevant, 

g) samordnede tiltak med andre medlemsstater eller tredjeland, dersom det er relevant. 

7. En beskrivelse av organisasjonen og overvåkingen av partene som deltar i utryddelsesprogrammet, samt deres roller, som 

minst omfatter 

a) myndighetene som har ansvar for å samordne og føre tilsyn med gjennomføringen av programmet, 

b) alle de berørte partenes ansvarsområde. 

8. Anslått varighet for utryddelsesprogrammet. 

9. Delmålene og strategiene for sykdomsbekjempelse ved gjennomføring av utryddelsesprogrammet som minst omfatter 

a) forventet årlig nedgang i antall infiserte akvakulturanlegg og, dersom det er relevant, prøvetakingspunkter i viltlevende 

populasjoner, 

b) forventet årlig økning i antall akvakulturanlegg og, dersom det er relevant, prøvetakingspunkter i viltlevende 

populasjoner, som har testet negativt, 

c) forventet vaksinasjonsdekning, dersom det er relevant. 

 __________  


