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BESLUT
KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2018/1687
av den 7 november 2018
om ändring av beslut 2007/25/EG om vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär
influensa och förflyttning av sällskapsfåglar som åtföljer sin ägare till gemenskapen, vad gäller dess
tillämpningsperiod
[delgivet med nr C(2018) 7240]
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 av den 12 juni 2013 om förflyttning av
sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om upphävande av förordning (EG) nr 998/2003 (1), särskilt artikel 36.1, och
av följande skäl:
(1)

I kommissionens beslut 2007/25/EG (2) fastställs vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa
(nedan kallad HPAI) och förflyttning av sällskapsfåglar som åtföljer sin ägare till unionen. Beslutet antogs efter
utbrott av HPAI av subtyp H5N1 för att skydda djurs och människors hälsa i unionen. Det gäller till och med den
31 december 2018.

(2)

HPAI-utbrott av olika subtyper av H5 och mer sällan av subtyp H7 sker fortfarande världen över hos fjäderfä och
andra fåglar i fångenskap. HPAI har blivit endemisk i flera tredjeländer och har nått andra tredjeländer för första
gången. Hotet om att HPAI-virus introduceras i unionen via förflyttning av sällskapsfåglar från tredjeländer
kvarstår, och därför bör de riskreducerande åtgärder som föreskrivs i beslut 2007/25/EG bibehållas.

(3)

Dessutom utarbetas för närvarande ett antal delegerade akter för att fastställa regler om införsel till unionen av
fjäderfä och andra fåglar i fångenskap inom ramen för Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2016/429 (3). De regler som fastställs i dessa delegerade akter ska avgöra vilken strategi som ska antas beträffande
vissa risker i samband med sjukdomar som drabbar fjäderfä och andra fåglar i fångenskap samt de djurhälso
garantier som krävs för fåglar som hålls som sällskapsdjur. De regler som fastställs i dessa delegerade akter
kommer också att ta hänsyn till rekommendationerna i det vetenskapliga yttrandet om aviär influensa som
antogs av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) den 14 september 2017 (4).

(4)

Mot bakgrund av den globala epidemiologiska situationen i fråga om HPAI, och i avvaktan på antagandet av de
delegerade akter som rör införsel till unionen av fjäderfän och andra fåglar i fångenskap, är det nödvändigt att
förlänga tillämpningen av beslut 2007/25/EG till och med den 31 december 2019.

(5)

Beslut 2007/25/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur,
livsmedel och foder.

(1) EUT L 178, 28.6.2013, s. 1.
(2) Kommissionens beslut 2007/25/EG av den 22 december 2006 om vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa och
förflyttning av sällskapsfåglar som åtföljer sin ägare till gemenskapen (EUT L 8, 13.1.2007, s. 29).
(3) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och
upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolagen”) (EUT L 84, 31.3.2016, s. 1).
(4) EFSA Journal, vol. 15(2017):10, artikelnr 4991.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
I artikel 6 i beslut 2007/25/EG ska datumet ”den 31 december 2018” ersättas med ”den 31 december 2019”.
Artikel 2
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 7 november 2018.
På kommissionens vägnar
Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen

