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FÖRORDNINGAR
KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/878
av den 18 juni 2018
om anpassning av förteckningen över medlemsstater, eller delar av medlemsstaternas territorier,
som följer de kategoriseringsbestämmelser som anges i artikel 2.2 och 2.3 i den delegerade
förordningen (EU) 2018/772 om tillämpningen av förebyggande hälsoåtgärder för kontroll av
infektion med Echinococcus multilocularis hos hundar
(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) 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 20, och
av följande skäl:
(1)

I förordning (EU) nr 576/2013 fastställs regler för förflyttning till medlemsstater av hundar, katter och illrar utan
kommersiellt syfte. I artikel 19 föreskrivs särskilt om tillämpning av förebyggande hälsoåtgärder för att
kontrollera andra sjukdomar eller infektioner än rabies som kan spridas i samband med förflyttning av sådana
djur.

(2)

I artikel 19 i förordning (EU) nr 576/2013 föreskrivs också om antagandet av bestämmelser om kategorisering av
medlemsstater eller delar av medlemsstater enligt deras djurhälsostatus samt övervaknings- och rapporteringssys
tem för vissa andra sjukdomar och infektioner än rabies. Medlemsstater eller delar av medlemsstater som följer
bestämmelserna om kategorisering kan upptas i den förteckning som ska antas i enlighet med artikel 20 i den
förordningen.

(3)

I enlighet med artikel 19.1 i förordning (EU) nr 576/2013 har kommissionen antagit delegerad förordning (EU)
2018/772 (2) om godkännande av tillämpningen av förebyggande hälsoåtgärder för kontroll av infektion med
Echinococcus multilocularis hos hundar, om fastställande av bestämmelserna om kategorisering av medlemsstater
eller delar av medlemsstater vad gäller den infektionen, samt om fastställande av de villkor som medlemsstaterna
måste uppfylla för att fortsatt ha rätt att vidta förebyggande hälsoåtgärder.

(4)

De kategoriseringsbestämmelser som fastställs i delegerad förordning (EU) 2018/772 innehåller de villkor som
medlemsstaterna måste uppfylla för att visa att vilda rödrävar inte förekommer på deras territorier eller annars,
om vilda slutvärddjur som skulle kunna bära på parasiten Echinococcus multilocularis förekommer i hela eller delar
av deras territorium, att ingen förekomst av infektion med den parasiten dokumenterats hos dessa djur. De
medlemsstater eller delar av medlemsstater som förtecknas i enlighet med artikel 20 i förordning (EU)
nr 576/2013 för att de följer kategoriseringsbestämmelserna har rätt att vidta de förebyggande hälsoåtgärder som
anges i delegerad förordning (EU) 2018/772.

(1) EUT L 178, 28.6.2013, s. 1.
(2) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/772 av den 21 november 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 576/2013 vad gäller förebyggande hälsoåtgärder för kontroll av infektion med Echinococcus multilocularis hos hundar
och om upphävande av delegerad förordning (EU) nr 1152/2011 (EUT L 130, 28.5.2018, s. 1).
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(5)

Delegerad förordning (EU) 2018/772 är avsedd att ersätta kommissionens delegerade förordning (EU)
nr 1152/2011 (1) som innehåller liknande förebyggande hälsoåtgärder för kontroll av infektion med Echinococcus
multilocularis hos hundar och som förtecknar Finland, Irland, Malta och Förenade kungariket som de
medlemsstater som har rätt att vidta sådana åtgärder. Finland, Irland, Malta och Förenade kungariket har fortsatt
rätt att vidta sådana förebyggande hälsoåtgärder i enlighet med de villkor som fastställs i delegerad förordning
(EU) nr 1152/2011 om det finns fortlöpande bevis att Echinococcus multilocularis inte förekommer hos deras vilda
slutvärddjur eller, när det gäller Malta, om det finns bevis för att det saknas lämpliga vilda slutvärddjur på ön och
att Echinococcus multilocularis aldrig har dokumenterats hos tama slutvärddjur.

(6)

Vild rödräv beskrivs som en art som inte förekommer någonstans på Malta enligt Internationella
naturvårdsunionen. Av den anledningen och på grundval av de bevis som avses i skäl 5 anses Malta följa de
kategoriseringsbestämmelser som fastställs i artikel 2.2 i delegerad förordning (EU) 2018/772 för hela sitt
territorium. Malta bör därför upptas i förteckningen som ett land som följer kategoriseringsbestämmelserna för
hela sitt territorium.

(7)

Ett vilt slutvärddjur som skulle kunna bära på Echinococcus multilocularis, nämligen rödräv, förekommer i hela
Finland, Irland och Förenade kungariket. Sedan den 1 januari 2012 genomför alla de tre medlemsstaterna
patogenspecifika övervakningsprogram för rödräv i enlighet med kraven i delegerad förordning (EU)
nr 1152/2011, och inte i något fall har infektion med Echinococcus multilocularis dokumenterats hos det
slutvärddjuret. Det är obligatoriskt att anmäla alla förekomster av infektion enligt nationell lagstiftning. Finland,
Irland och Förenade kungariket anses därför följa de kategoriseringsbestämmelser som fastställs i artikel 2.3
i delegerad förordning (EU) 2018/772 för hela sina territorier. Finland, Irland och Förenade kungariket bör därför
upptas i förteckningen som länder som följer kategoriseringsbestämmelserna för hela sina territorier.

(8)

I delegerad förordning (EU) 2018/772 föreskrivs att delegerad förordning (EU) nr 1152/2011 ska upphöra att
gälla med verkan från den 1 juli 2018. För att det inte ska uppstå något avbrott i tillämpningen av förebyggande
hälsoåtgärder för hundar som förs in i Finland, Irland, Malta och Förenade kungariket bör den här förordningen
träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionen officiella tidning och den bör tillämpas
från den 1 juli 2018.

(9)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Den förteckning över medlemsstater som för hela sitt territorium följer de kategoriseringsbestämmelser som fastställs
i artikel 2.2 i delegerad förordning (EU) 2018/772 återges i del 1 i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2
Den förteckning över medlemsstater eller delar av medlemsstater som följer de kategoriseringsbestämmelser som
fastställs i artikel 2.3 i delegerad förordning (EU) 2018/772 återges i del 2 i bilagan till den här förordningen.

Artikel 3
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2018.
(1) Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1152/2011 av den 14 juli 2011 som kompletterar Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 998/2003 vad gäller förebyggande hälsoåtgärder för kontroll av infektion med Echinococcus multilocularis hos hundar
(EUT L 296, 15.11.2011, s. 6).
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 18 juni 2018.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande

BILAGA
DEL 1

Förteckning över medlemsstater som för hela sitt territorium följer kategoriseringsbestämmelserna
i artikel 2.2 i delegerad förordning (EU) 2018/772
ISO-landskod

Medlemsstat

MT

ΜΑLTA
DEL 2

Förteckning över medlemsstater eller delar av medlemsstater som följer kategoriseringsbestämmelserna
i artikel 2.3 i delegerad förordning (EU) 2018/772
ISO-landskod

Medlemsstat

Hela/delar av territoriet

FI

FINLAND

Hela territoriet

GB

FÖRENADE KUNGARIKET

Hela territoriet

IE

IRLAND

Hela territoriet

