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L 174/341

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/690
2019 m. gruodžio 17 d.
kuriuo dėl į sąrašą įtrauktų ligų, kurioms reikia taikyti Sąjungos priežiūros programas, tokių programų
geografinės aprėpties ir į sąrašą įtrauktų ligų, kuriomis neužkrėstos teritorijos statusas gali būti nustatytas
laikymo vietoms, nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 taikymo taisyklės
(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų,
kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai (Gyvūnų sveikatos teisės aktas) (1), ypač į jo
30 straipsnio 1 dalies a punktą ir 37 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos b punktą,
kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) 2016/429 nustatytos ligų, kurios perduodamos gyvūnams arba žmonėms, prevencijos ir kontrolės
taisyklės, įskaitant taisykles, susijusias su priežiūra, likvidavimu ir liga neužkrėstos teritorijos statuso nustatymu laikymo
vietos lygmeniu;

(2)

Reglamentu (ES) 2016/429 sudarytas suderintas užkrečiamųjų gyvūnų ligų, keliančių riziką gyvūnų ar visuomenės
sveikatai Sąjungoje (nesvarbu, ar visoje Sąjungoje, ar tik jos dalyse), sąrašas (toliau – į sąrašą įtrauktos ligos);

(3)

Reglamento (ES) 2016/429 28 straipsnyje numatytos tam tikrų į sąrašą įtrauktų ligų Sąjungos priežiūros programos.
To reglamento 30 straipsnyje numatyta, kad, priimant įgyvendinimo aktus, nustatoma, kurioms į sąrašą įtrauktoms
ligoms reikia taikyti Sąjungos priežiūros programas, įskaitant tokių programų geografinę aprėptį;

(4)

Reglamentu (ES) 2016/429 nuo 2021 m. balandžio 21 d. panaikinama Tarybos direktyva 2005/94/EB (2). Pagal
Direktyvą 2005/94/EB numatytos privalomos naminių ir laukinių paukščių gripo priežiūros programos. Dėl labai
patogeniško paukščių gripo didelio poveikio gyvūnų sveikatai, tam, kad visoje Sąjungoje būtų užtikrinta aukšto lygio
priežiūra, tebėra aktualu vykdyti privalomas paukščių gripo priežiūros programas. Į šias programas taip pat reikėtų
įtraukti tam tikrų teritorijų, kuriose yra padidėjusi rizika, kad mažai patogeniški paukščių gripo virusai mutuos į labai
patogeniško paukščių gripo virusus, priežiūrą. Paukščių gripo priežiūra taip pat prisideda prie žinių apie virusus,
kurie kelia galimą zoonozių riziką. Todėl šis privalomumas turėtų atsispindėti Sąjungos paukščių gripo priežiūros
programose, taikomose pagal Reglamentą (ES) 2016/429;

(5)

remiantis Reglamente (ES) 2016/429 pateiktu suderintu užkrečiamųjų gyvūnų ligų sąrašu, skiriamas labai patogeniškas
paukščių gripas ir mažai patogeniško paukščių gripo virusų infekcija. Siekiant užtikrinti nuoseklumą, šią perskyrą
turėtų atspindėti Sąjungos priežiūros programų apimtis;

(6)

Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2020/689 (3), be kita ko, išdėstyti kriterijai, pagal kuriuos į sąrašą įtrauktos
ligos, kurioms reikia taikyti Sąjungos priežiūros programas, ir tokių programų turinys. Labai patogeniškas paukščių
gripas ir mažai patogeniško paukščių gripo virusų infekcija tuos kriterijus atitinka;

(7)

pagal Reglamento (ES) 2016/429 37 straipsnį valstybėms narėms tam tikrų į sąrašą įtrauktų ligų, nurodytų to
reglamento 9 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose, atveju suteikiama teisė prašyti pripažinti tam tikras laikymo vietas
neužkrėstomis teritorijomis. Tai, kurių iš šių į sąrašą įtrauktų ligų atveju laikymo vietoms galima suteikti neužkrėstos
teritorijos statusą, apibrėžiama įgyvendinimo aktu;

(1) OL L 84, 2016 3 31, p. 1.
(2) 2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 2005/94/EB dėl paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonių ir panaikinanti Direktyvą
92/40/EEB (OL L 10, 2006 1 14, p. 16).
(3) 2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/689, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(ES) 2016/429 ir nustatomos tam tikrų į sąrašą įtrauktų ir naujų ligų stebėjimo, likvidavimo programų ir tomis ligomis neužkrėstos
teritorijos statuso taisyklės (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 211).
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(8)

Reglamentu (ES) 2016/429 nuo 2021 m. balandžio 21 d. panaikinama Tarybos direktyva 2006/88/EB (4). Direktyvoje
2006/88/EB, atsižvelgiant į Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) paskelbtą Vandens gyvūnų sveikatos
kodeksą, numatytos taisyklės, pagal kurias laikymo vietoms galima suteikti į sąrašą įtrauktų vandens gyvūnų ligomis
neužkrėstos teritorijos statusą. Tam, kad laikymo vietoms būtų lengviau išsaugoti neužkrėstų teritorijų statusą, reikėtų,
kad į tą ligų sąrašą įtrauktų vandens gyvūnų ligų pavyzdžiu būtų kuo labiau pasinaudota sudarant ligų, kurių atveju
laikymo vietoms galima suteikti neužkrėstos teritorijos statusą, sąrašą pagal Reglamento (ES) 2016/429;

(9)

kadangi Reglamento (ES) 2016/429 nuostatos, susijusios su šio reglamento taikymo sričiai priskiriamais klausimais,
taikomos nuo 2021 m. balandžio 21 d., šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo tos pačios dienos;

(10)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Į sąrašą įtrauktos ligos, kurioms taikomos Sąjungos priežiūros programos pagal Reglamento (ES) 2016/429 28 straipsnį, ir
tokių programų geografinė aprėptis išdėstytos šio Reglamento I priede.
2 straipsnis
Į sąrašą įtrauktos ligos, kuriomis neužkrėstos teritorijos statusas gali būti nustatomas laikymo vietoms pagal Reglamento (ES)
2016/429 37 straipsnį, išdėstytos šio reglamento II priede.
3 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Jis taikomas nuo 2021 m. balandžio 21 d.
Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2019 m. gruodžio 17 d.
Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

(4) 2006 m. spalio 24 d. Tarybos direktyva 2006/88/EB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų akvakultūros gyvūnams ir jų produktams,
ir dėl tam tikrų vandens gyvūnų ligų prevencijos ir kontrolės (OL L 328, 2006 11 24, p. 14).
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I PRIEDAS

Į SĄRAŠĄ ĮTRAUKTOS LIGOS, KURIOMS REIKIA TAIKYTI SĄJUNGOS
PRIEŽIŪROS PROGRAMAS

SĄJUNGOS PRIEŽIŪROS PROGRAMŲ
GEOGRAFINĖ APRĖPTIS

Labai patogeniškas paukščių gripas

Visa valstybės narės teritorija

Mažai patogeniško paukščių gripo virusų infekcija

Visa valstybės narės teritorija

L 174/343

L 174/344
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II PRIEDAS

Į SĄRAŠĄ ĮTRAUKTOS LIGOS, KURIOMIS NEUŽKRĖSTOS TERITORIJOS STATUSAS GALI BŪTI NUSTATYTAS LAIKYMO
VIETOMS

Epizootinė hematopoetinė nekrozė
Virusinė hemoraginė septicemija
Infekcinė hematopoetinė nekrozė
Infekcinės lašišų anemijos viruso, turinčio didelio polimorfiškumo srities deleciją, infekcija
Microcytos mackini infekcija
Perkinsus marinus infekcija
Bonamiozė (Bonamia ostreae)
Bonamiozė (Bonamia exitiosus)
Marteiliozė
Taura sindromo viruso infekcija
Geltongalvių viruso infekcija
Baltmės (vitiligo) sindromo viruso infekcija
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