
EU lagstiftning som upphör eller ändras genom nya 

Djurhälsoförordningen  
 

Upphävda akter 

Council decision 78/642/EEC on health protection measures in respect of the Republic of Botswana 

 

89/445/EEG 

 

90/678/EEG: Council Decision of 13 December 1990 recognizing certain parts of the territory of the 

Community as being either officially swine fever free or swine fever free 

 

Direktiv 

Council Directive 79/110/EEC of 24 January 1979 authorizing the Italian Republic to postpone the 

notification and implementation of its national plans for the accelerated eradication of brucellosis 

and tuberculosis in cattle   

 

Council Directive 81/6/EEC of 1 January 1981 authorizing the Hellenic Republic to communicate and 

to implement its national plans for the accelerated eradication of brucellosis and tuberculosis in 

cattle 

 

Rådets direktiv den 26 juni 1990 om ändring av direktiv 85/511/EEG om införande av 

gemenskapsåtgärder för bekämpning av mul- och klövsjuka, direktiv 64/432/EEG om 

djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen samt direktiv 

72/462/EEG om hälsoproblem och problem som rör veterinärbesiktning vid import från tredje land 

av nötkreatur, svin och färskt kött eller köttvaror  

 

Rådets direktiv 92/36/EEG av den 29 april 1992 om ändring, vad avser afrikansk hästpest, av direktiv 

90/426/EEG om djurhälsovillkor vid förflyttning av hästdjur och import av sådana från tredje land   

 

Rådets direktiv 98/99/EG av den 14 december 1998 om ändring av direktiv 97/12/EG om ändring och 

uppdatering av direktiv 64/432/EEG om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur 

och svin inom gemenskapen 

 

 

 

Upphör att gälla från och med den 21 april 2021 

 

Förordningar  

Rådets förordning (EG) nr 21/2004 av den 17 december 2003 om upprättande av ett system för 

identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt 

direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG   

 

Europarlamentets och Rådets förordning (EU) nr 576/2013 om förflyttning av sällskapsdjur utan 

kommersiellt syfte och om upphävande av förordning (EG) nr 998/2003 

 

 



EU-direktiv  

Rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med 

nötkreatur och svin inom gemenskapen  

Rådets direktiv 77/391/EEG av den 17 maj 1977 om införande av gemenskapsåtgärder för 

utrotning av brucellos, tuberkulos och bovin leukos 

 

Rådets direktiv 78/52/EEG av den 13 december 1977 om fastställande av gemenskapens kriterier 

som skall tillämpas vid upprättandet av nationella program för att påskynda utrotning av brucellos, 

tuberkulos och enzootisk bovin leukos  

 

Rådets direktiv 80/1095/EEG av den 11 november 1980 om fastställande av villkoren för att göra och 

hålla gemenskapens territorium fritt från klassisk svinpest  

 

Rådets direktiv 82/894/EEG av den 21 december 1982 om anmälan av djursjukdomar inom 

gemenskapen 

 

Rådets direktiv 88/407/EEG av den 14 juni 1988 om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom 

gemenskapen med och import av djupfryst sperma från tamdjur av nötkreatur 

 

Rådets direktiv 89/556/EEG av den 25 september 1989 om djurhälsovillkor för handel inom 

gemenskapen med och import från tredje land av embryon från tamdjur av nötkreatur 

 

Rådets direktiv 90/429/EEG av den 26 juni 1990 om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom 

gemenskapen med och import av sperma från tamdjur av svin 

 

Rådets direktiv 91/68/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för handeln med får och getter 

inom gemenskapen  

 

Rådets direktiv 92/35/EEG av den 29 april 1992 om kontrollregler och åtgärder för bekämpning av 

afrikansk hästpest 

 

Rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och 

importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som 

fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG 

 

Rådets direktiv 92/66/EEG av den 14 juli 1992 om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning 

av Newcastlesjukan 

 

Rådets direktiv 92/118/EEG av den 17 december 1992 om djurhälso- och hygienkrav för handel inom 

gemenskapen med produkter, som inte omfattas av sådana krav i de särskilda 

gemenskapsbestämmelser som avses i bilaga A. I till direktiv 89/662/EEG och, i fråga om patogener, i 

direktiv 90/425/EEG, samt för import till gemenskapen av sådana produkter 

 

Rådets direktiv 92/119/EEG av den 17 december 1992 om införande av allmänna 

gemenskapsåtgärder för bekämpning av vissa djursjukdomar och särskilda åtgärder mot vesikulär 

svinsjuka 

 



Rådets direktiv 2000/75/EG av den 20 november 2000 om fastställande av särskilda bestämmelser 

om åtgärder för bekämpning och utrotning av bluetongue 

 

Rådets direktiv 2001/89/EG av den 23 oktober 2001 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av 

klassisk svinpest (Text av betydelse för EES) 

 

Rådets direktiv 2002/60/EG av den 27 juni 2002 om särskilda bestämmelser för bekämpning av 

afrikansk svinpest och om ändring av direktiv 92/119/EEG beträffande Teschensjuka och afrikansk 

svinpest 

 

Rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för 

produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att 

användas som livsmedel 

 

Rådets direktiv 2003/85/EG av den 29 september 2003 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av 

mul- och klövsjuka, om upphävande av direktiv 85/511/EEG och besluten 89/531/EEG och 

91/665/EEG amt om ändring av direktiv 92/46/EEG 

 

Rådets direktiv 2004/68/EG av den 26 april 2004 om fastställande av djurhälsoregler för import till 

och transitering genom gemenskapen av vissa levande hov- och klövdjur, om ändring av direktiven 

90/426/EEG och 92/65/EEG, samt om upphävande av direktiv 72/462/EEG 

 

Rådets direktiv 2005/94/EG av den 20 december 2005 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av 

aviär influensa och om upphävande av direktiv 92/40/EEG 

 

Rådets direktiv 2006/88/EG av den 24 oktober 2006 om djurhälsokrav för djur och produkter från 

vattenbruk och om förebyggande och bekämpning av vissa sjukdomar hos vattenlevande djur 

 

Rådets direktiv 2008/71/EG av den 15 juli 2008 om identifikation och registrering av svin (EUT L 213, 

8.8.2008, s. 31–36) 

 

Rådets direktiv 2009/156/EG av den 30 november 2009 om djurhälsovillkor vid förflyttning och 

import av hästdjur från tredjeland  

 

Rådets direktiv 2009/158/EG av den 30 november 2009 om djurhälsovillkor för handel inom 

gemenskapen med och för import från tredjeland av fjäderfä och kläckägg  

 

 

 

BESLUT 

Beslut 91/666/EEG: Rådets beslut av den 11 december 1991 om att inom gemenskapen upprätta 

beredskapslager av vacciner mot mul- och klövsjuka 

 

Beslut 95/410/EEG: Rådets beslut av den 22 juni 1995 som fastställer regler för mikrobiologisk 

provtagning i ursprungsanläggningen av fjäderfä för slakt avsedda för Finland och Sverige 

 



Beslut 2000/258/EG: Kommissionens beslut av den 9 augusti 2010 om genomförande av rådets 

beslut 2000/258/EG vad gäller kvalifikationsprövning för att laboratorier ska kunna behålla sina 

godkännanden för att utföra serologiska tester för kontroll av rabiesvaccins effektivitet 

 

 

FÖRÄNDRINGAR I EU-RÄTTSAKTER 

Övergångsbestämmelser som avser ändringen av förordning (EG) nr 1760/2000 och upphävandet 

av förordning (EG) nr 21/2004 och direktiv 2008/71/EG  

1.Trots vad som sägs i artiklarna 270.2 och 278 i den här förordningen ska artiklarna 1–10 i 

förordning (EG) nr 1760/2000, förordning (EG) nr 21/2004 och direktiv 2008/71/EG, samt de akter 

som antagits på grundval av dessa, fortsätta att gälla i stället för motsvarande artiklar i denna 

förordning under tre år från den dag då denna förordning börjar tillämpas eller ett tidigare datum 

som ska fastställas i en delegerad akt som antas enligt punkt 2 i den här artikeln.  

2.Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med 

avseende på det tidigare datum som avses i punkt 1 i den här artikeln.  

Den dagen ska vara tillämpningsdagen för motsvarande bestämmelser som ska antas enligt de 

delegerade akter som föreskrivs i artiklarna 109.2 och 119 och de genomförandeakter som föreskrivs 

i artikel 118 i den här förordningen. 

 

Övergångsbestämmelser som avser upphävandet av direktiven 92/66/EEG, 2000/75/EG, 

2001/89/EG, 2002/60/EG, 2003/85/EG och 2005/94/EG  

1.Trots vad som sägs i artikel 270.2 i den här förordningen ska direktiven 92/66/EEG, 2000/75/EG, 

2001/89/EG, 2002/60/EG, 2003/85/EG och 2005/94/EG, samt de akter som antagits på grundval av 

dessa, fortsätta att gälla i stället för motsvarande artiklar i denna förordning under tre år från den 

dag då denna förordning börjar tillämpas eller ett tidigare datum som ska fastställas i en delegerad 

akt som antas enligt punkt 2 i denna artikel.  

2.Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med 

avseende på det tidigare datum som avses i punkt 1 i den här artikeln.  

Den dagen ska vara tillämpningsdagen för motsvarande bestämmelser som ska antas enligt de 

delegerade akter som föreskrivs i artiklarna 47, 48.3, 53.2, 54.3, 55.2, 58.2, 63, 64.4, 67, 68.2 och 

70.3 i den här förordningen. 

 

Ändring av förordning (EG) nr 2160/2003  

I artikel 9.3 i förordning (EG) nr 2160/2003 ska följande text läggas till:  

”Dessa särskilda bestämmelser ska inbegripa åtgärder som grundar sig på bestämmelserna i beslut 

95/410/EG i dess sista version innan det upphävs samt kommissionens beslut 2003/644/EG (*) och 

2004/235/EG (**) i de förevarande versionerna vid tidpunkten för upphävandet av direktiv 

90/539/EEG. 

 



Övergångsbestämmelser som avser dagen för antagandet av vissa delegerade akter och 

genomförandeakter 

Utan att det påverkar den dag då akterna ska börja tillämpas enligt artikel 283 ska kommissionen 

anta de delegerade akter som avses i artiklarna 31.5 första stycket, 32.2, 39, 41.3, 54.3, 55.2, 58.2, 

64.4, 67, 68.2, 74.4. 77.2, 97.2, 122.2, 131.1, 132.2, 135, 137.2, 146.1, 149.4, 154.1, 162.3, 163.5, 

166.3,169.5, 181.2, 185.5, 213.1, 216.4, 221.1, 222.3, 234.2, 239.1 och de genomförandeakter som 

avses i artiklarna 8 och 9, senast den 20 april 2019. I enlighet med artikel 283 ska dessa delegerade 

akter och genomförandeakter tillämpas från och med den dag som anges i den artikeln. 

 

Övergångsbestämmelser som avser upphävandet av förordning (EU) nr 576/2013 om förflyttning 

av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte  

Trots vad som sägs i artikel 270.2 i den här förordningen ska förordning (EU) nr 576/2013 fortsätta 

att gälla i stället för del VI i denna förordning till och med den 21 april 2026, när det gäller förflyttning 

av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte. 

 

Ändringar av förordning (EG) nr 1760/2000  

Förordning (EG) nr 1760/2000 ska ändras på följande sätt:  

1. Artiklarna 1–10 ska utgå.  

2. Artikel 22 ska ersättas med följande:  

”Artikel 22  

1.Medlemsstaterna ska vidta alla de åtgärder som krävs för att se till att bestämmelserna i denna 

förordning efterlevs.  

De kontroller som föreskrivs ska inte påverka tillämpningen av de kontroller som kommissionen får 

utföra enligt artikel 9 i förordning (EG, Euratom) nr 2988/95.  

De eventuella sanktioner som en medlemsstat ålägger en aktör eller en organisation som saluför 

nötkött ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. 

2.Trots vad som sägs i punkt 1 ska medlemsstaterna, om aktörer och organisationer som saluför 

nötkött inte märkt nötköttet i överensstämmelse med sina skyldigheter enligt avdelning II, när så är 

lämpligt och i enlighet med proportionalitetsprincipen, kräva att nötköttet avlägsnas från 

marknaden. Utöver de påföljder som avses i punkt 1 får medlemsstaterna  

a) om köttet uppfyller relevanta veterinär- och hygienbestämmelser godkänna att kött av det slaget 

i) släpps ut på marknaden efter att ha försetts med vederbörlig märkning i enlighet med unionens 

krav, eller ii) sänds direkt till bearbetning till köttprodukter, av andra slag än de som anges i artikel 

12.1,  

b) tillfälligt eller slutgiltigt återkalla godkännandet av de berörda aktörerna och organisationerna.  

3.Experter från kommissionen ska, tillsammans med de behöriga myndigheterna,  

a) kontrollera att medlemsstaterna fullgör sina skyldigheter enligt denna förordning,  



b) utföra kontroller på platsen för att säkerställa att kontrollerna genomförs i enlighet med denna 

förordning.  

4.En medlemsstat på vars territorium en kontroll på platsen utförs ska bistå kommissionens experter 

med all den hjälp de kan behöva för att fullgöra sina uppgifter. Resultaten av kontrollerna ska 

diskuteras med den berörda medlemsstatens behöriga myndighet innan en slutrapport sammanställs 

och skickas ut. Rapporten ska vid behov innehålla rekommendationer till medlemsstaterna om bättre 

efterlevnad av denna förordning.” 

3. Artikel 22b ska ersättas med följande:  

”Artikel 22b  

Utövande av delegeringen  

 

1.Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som 

anges i denna artikel.  

2.Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 13.6, 14.4 och 15a ska ges till 

kommissionen för en period av fem år från och med den 20 april 2016. Kommissionen ska utarbeta 

en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. 

Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, 

såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader 

före utgången av perioden i fråga. 

3.Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 13.6, 14.4 och 15a får när som helst återkallas 

av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den 

befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det 

offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det 

påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.  

4.Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och 

rådet denna.  

5.En delegerad akt som antas enligt artiklarna 13.6, 14.4 och 15a ska träda i kraft endast om varken 

Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av 

två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både 

Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att 

de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets 

eller rådets initiativ.” 

4. Artikel 23 ska ersättas med följande:  

”Artikel 23  

Kommittéförfarande  

 

1.Kommissionen ska, för de genomförandeakter som antas enligt artikel 13.6 i denna förordning, 

biträdas av ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder, som inrättats genom artikel 

58.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 (*).  

Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 182/2011 (**).  

2.När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.  



Om kommitténs yttrande ska inhämtas genom skriftligt förfarande, ska det förfarandet avslutas utan 

resultat om, inom tidsfristen för att avge yttrandet, kommitténs ordförande så beslutar eller en enkel 

majoritet av kommittéledamöterna så begär.” 

Befintliga aktörer och anläggningar  

1.Anläggningar och aktörer som registrerats eller godkänts i enlighet med direktiv 64/432/EEG, 

direktiv 88/407/EEG, direktiv 89/556/EEG, direktiv 90/429/EEG, direktiv 91/68/EEG, direktiv 

92/65/EEG, förordning (EG) nr 1760/2000, förordning (EG) nr 21/2004, direktiv 2006/88/EG, direktiv 

2008/71/EG, direktiv 2009/156/EG eller direktiv 2009/158/EG, innan denna förordning börjar 

tillämpas, ska anses vara registrerade eller godkända, efter behov, i enlighet med den här 

förordningen och ska som sådana omfattas av de relevanta skyldigheter som föreskrivs i denna 

förordning.  

2.Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med 

avseende på de bestämmelser som är nödvändiga för att säkerställa en smidig övergång från de 

bestämmelser som fanns före denna förordning och som det hänvisas till i punkt 1 i den här artikeln, 

särskilt för att skydda de berörda fysiska och juridiska personernas förvärvade rättigheter och 

berättigade förväntningar. 

 

Befintliga sjukdomsfria medlemsstater, zoner och anläggningskretsar samt befintliga 

medlemsstatsprogram för utrotning och övervakning  

1.Medlemsstater och zoner med godkänd sjukdomsfri status för en eller flera av de förtecknade 

sjukdomar som avses i artikel 9.1 b och c, för en eller flera av de relevanta djurarterna i enlighet med 

direktiv 64/432/EEG, direktiv 91/68/EEG, direktiv 92/65/EEG, direktiv 2006/88/EG, direktiv 

2009/156/EG eller direktiv 2009/158/EG ska anses ha godkänd sjukdomsfri status i enlighet med 

denna förordning och ska, som sådana, omfattas av de relevanta skyldigheter som föreskrivs i denna 

förordning.  

2.Medlemsstater och zoner med ett godkänt utrotningsprogram eller övervakningsprogram för en 

eller flera av de förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 b och c, för en eller flera av de 

relevanta djurarterna i enlighet med direktiv 64/432/EEG, direktiv 91/68/EEG, direktiv 92/65/EEG, 

direktiv 2006/88/EG, direktiv 2009/156/EG eller direktiv 2009/158/EG ska anses ha ett godkänt 

utrotningsprogram i enlighet med denna förordning och ska, som sådana, omfattas av de relevanta 

skyldigheter som föreskrivs i denna förordning.  

3.Godkända anläggningskretsar med godkänd sjukdomsfri status för en eller flera av de förtecknade 

sjukdomar som avses i artikel 9.1 a, b eller c i enlighet med direktiv 2005/94/EG och 2006/88/EG ska 

anses ha godkänd sjukdomsfri status enligt artikel 37 i denna förordning och ska, som sådana, 

omfattas av de relevanta skyldigheter som föreskrivs i denna förordning.  

4.Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med 

avseende på de bestämmelser som är nödvändiga för att säkerställa en smidig övergång från de 

bestämmelser som fanns före denna förordning och som det hänvisas till i punkterna 1, 2 och 3. 
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