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KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2018/1629
av den 25 juli 2018
om ändring av förteckningen över sjukdomar i bilaga II till Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2016/429 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av
vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”)
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av 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 (”djurhälsolag”) (1), särskilt
artikel 5.2 och 5.4, och
av följande skäl:
(1)

I förordning (EU) 2016/429 fastställs bestämmelser om förebyggande och bekämpning av djursjukdomar som
kan överföras till djur eller till människor, inbegripet bestämmelser om prioritering och kategorisering av
sjukdomar som berör unionen. I artikel 5 i förordning (EU) 2016/429 fastställs att sjukdomsspecifika
bestämmelser om förebyggande och bekämpning av sjukdomar ska tillämpas på de sjukdomar som förtecknas
i den artikeln och i bilaga II till den förordningen. Dessutom fastställs i artikel 5.3 i den förordningen vissa
kriterier som ska beaktas när förteckningen i den bilagan ändras, medan de bedömningsparametrar som ska
användas för att bedöma om en sjukdom uppfyller de villkor som krävs för att den ska tas upp i enlighet med
den artikeln fastställs i artikel 7 i den förordningen.

(2)

Dessutom fastställs i artikel 275 i förordning (EU) 2016/429 att kommissionen ska se över förteckningen över
sjukdomar i bilaga II till den förordningen senast den 20 april 2019.

(3)

Med bistånd av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) och med stöd av den vetenskapliga
sakkunskapen vid EU:s referenslaboratorier för djurhälsa och de internationella standarder som Världshälsoorgani
sationen för djurhälsa (OIE) utarbetat, bedömde kommissionen systematiskt de djursjukdomar som kräver
unionsinsatser. För bedömningen använde den kriterierna i artikel 5.3 i förordning (EU) 2016/429 och
bedömningsparametrarna i artikel 7 i den förordningen.

(4)

De bedömda sjukdomarna består av 39 sjukdomar som för närvarande förtecknas i bilaga II till förordning (EU)
2016/429 samt 19 andra sjukdomar med särskild relevans för förebyggande och kontroll av sjukdomar samt
handelsåtgärder, såsom enzootisk bovin leukos, infektiös bovin rhinotrakeit eller infektion med Aujeszkys
sjukdom-virus och vissa andra sjukdomar som förtecknats av OIE, såsom surra (Trypanosoma evansi) eller
elakartad lungsjuka hos getter.

(5)

För bedömningarna ombads Efsa lämna 29 vetenskapliga yttranden om olika djursjukdomar. Vid utarbetande av
yttrandena tillämpade Efsa den metod som fastställts i dess vetenskapliga yttrande som antogs den 5 april 2017,
”Ad hoc method for the assessment on listing and categorisation of animal diseases within the framework of the
Animal Health Law” (2). För de återstående sjukdomarna baserade sig bedömningarna på aktuella yttranden från
Efsa eller information från EU:s referenslaboratorier för djurhälsa. Relevanta OIE-standarder beaktades i samband
med alla sjukdomar.

(6)

Resultaten av Efsas vetenskapliga bedömningar var inte entydiga för vissa sjukdomar, såsom surra (Trypanosoma
evansi) (3), enzootisk bovin leukos (4), venezuelansk hästencefalomyelit (5), angrepp av Varroa spp. (varroasjuka) (6)
och infektion med koiherpesvirus (7). Med beaktande av diskussionerna under de möten som expertgruppen om
djurhälsa (8) anordnade uppfyller dessa fem sjukdomar kraven i artikel 5.3 i förordning (EU) 2016/429. Därför
bör dessa sjukdomar tas upp på förteckningen i bilaga II till den förordningen.

(7)

Resultaten av de vetenskapliga bedömningarna visade att vesikulär svinsjuka (9), vesikulär stomatit (9), epizootiskt
ulcerativt syndrom (10) och Teschensjuka inte uppfyller kraven i artikel 5.3 i förordning (EU) 2016/429. Därför
bör dessa sjukdomar avlägsnas från förteckningen i bilaga II till den förordningen.
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(8)

Samtidigt uppfyller surra (Trypanosoma evansi) (3), ebolafeber (11), paratuberkulos (12), japansk encefalit (13), West
Nile-feber (14), Q-feber (15), infektiös bovin rhinotrakeit/infektiös pustulär vulvovaginit (16), bovin virusdiarré (17),
bovin genital campylobacterios (18), trikomonas (19), enzootisk bovin leukos (4), elakartad lungsjuka hos getter (20),
epididymit (Brucella ovis) (21), infektion med Burkholderia mallei (rots), infektion med ekvint arteritvirus, ekvin
infektiös anemi, beskällarsjuka (dourine), smittsam livmoderinflammation hos häst, hästencefalomyelit (östlig och
västlig) (22), infektion med Aujeszkys sjukdom-virus (23), infektion med porcint reproduktivt och respiratoriskt
syndrom-virus (24), mykoplasmainfektion med (Mycoplasma gallisepticum och M. meleagridis) (25), infektion med
lågpatogent aviärt influensavirus (26), aviär klamydios (27), angrepp av Varroa spp. (varroasjuka) (6), angrepp av lilla
kupskalbaggen (Aethina tumida) (28), amerikansk yngelröta, angrepp av Tropilaelaps spp. (28) och infektion med
Batrachochytrium salamandrivorans (29) kraven i artikel 5.3 i förordning (EU) 2016/429. Därför bör dessa sjukdomar
tas upp på förteckningen i bilaga II till den förordningen.

(9)

Dessutom fastställs i artikel 2.2 i förordning (EU) 2016/429 att förordningen ska tillämpas på överförbara
sjukdomar, inklusive zoonoser, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i Europaparlamentets och
rådets beslut nr 1082/2013/EU (30), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 (31), Europapar
lamentets och rådets direktiv 2003/99/EG (32) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 2160/2003 (33). Eftersom de sjukdomar som omfattas av bestämmelserna i de rättsakterna, nämligen listerios,
salmonellos (zoonotisk salmonella), trikinos, verotoxinproducerande E. coli och transmissibel spongiform
encefalopati (TSE), redan omfattas av sektorsspecifika bestämmelser, bör de avlägsnas från förteckningen
i bilaga II till förordning (EU) 2016/429.

(10)

Förteckningen över sjukdomar i bilaga II till förordning (EU) 2016/429 bör därför ändras.

(11)

Förordning (EU) 2016/429 bör därför ändras.

(12)

Eftersom förordning (EU) 2016/429 ska tillämpas från och med den 21 april 2021 bör ändringarna genom
denna förordning också tillämpas från och med det datumet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilaga II till förordning (EU) 2016/429 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.
Den ska tillämpas från och med den 21 april 2021.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 25 juli 2018.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER
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BILAGA

”BILAGA II
FÖRTECKNING ÖVER DJURSJUKDOMAR

— Infektion med boskapspestvirus
— Infektion med Rift Valley-febervirus
— Infektion med Brucella abortus, B. melitensis och B. suis
— Infektion med Mycobacterium tuberculosis-komplexet (M. bovis, M. caprae och M. tuberculosis)
— Infektion med rabiesvirus
— Infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24)
— Angrepp av Echinococcus multilocularis
— Infektion med EHD-virus
— Mjältbrand
— Surra (Trypanosoma evansi)
— Ebolafeber
— Paratuberkulos
— Japansk encefalit
— West Nile-feber
— Q-feber
— Infektion med lumpy skin disease-virus
— Infektion med Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (elakartad lungsjuka hos nötkreatur)
— Infektiös bovin rhinotrakeit/infektiös pustulär vulvovaginit
— Bovin virusdiarré
— Bovin genital campylobacterios
— Trikomonas
— Enzootisk bovin leukos
— Får- och getkoppor
— Infektion med peste des petits ruminants–virus
— Elakartad lungsjuka hos getter
— Epididymit (Brucella ovis)
— Infektion med Burkholderia mallei (rots)
— Infektion med ekvint arteritvirus
— Ekvin infektiös anemi
— Beskällarsjuka (dourine)
— Venezuelansk hästencefalomyelit
— Smittsam livmoderinflammation hos häst
— Hästencefalomyelit (östlig och västlig)
— Infektion med Aujeszkys sjukdom-virus
— Infektion med porcint reproduktivt och respiratoriskt syndrom-virus
— Infektion med Newcastlesjukevirus
— Mykoplasmainfektion med (Mycoplasma gallisepticum och M. meleagridis)
— Infektion med Salmonella Pullorum, S. Gallinarum och S. arizonae
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— Infektion med lågpatogent aviärt influensavirus
— Aviär klamydios
— Angrepp av Varroa spp. (varroasjuka)
— Angrepp av lilla kupskalbaggen (Aethina tumida)
— Amerikansk yngelröta
— Angrepp av Tropilaelaps spp.
— Infektion med Batrachochytrium salamandrivorans
— Epizootisk hematopoietisk nekros
— Viral hemorragisk septikemi
— Infektiös hematopoietisk nekros
— Infektion med HPR-deleted av släktet isavirus
— Infektion med koiherpesvirus
— Infektion med Mikrocytos mackini
— Infektion med Perkinsus marinus
— Infektion med Bonamia ostreae
— Infektion med Bonamia exitiosa
— Infektion med Marteilia refringens
— Infektion med Taura-syndromvirus
— Infektion med yellowheadvirus
— Infektion med White Spot Syndrome Virus (WSSV)”
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