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Kommissionen anser att medlemsstaterna bör utvärdera de lokala riskerna utifrån sina 
epidemiologiska omständigheter i linje med den snabba riskbedömning1 som utarbetats av 
Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar, och den vetenskapliga 
bedömningen2 från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet. Mot denna bakgrund har 
kommissionen hittills inte övervägt några bestämmelser för att införa åtgärder för 
sjukdomsbekämpning inom ramen för den nya djurhälsolagstiftningen3.

Kommissionen har fastställt bestämmelser om att dela relevant information och att möjliggöra 
lämplig rapportering av sars-cov-2 hos specifika djurarter inom ramen för One Health-
modellen4. Även nya EU-bestämmelser för att säkerställa harmoniserade 
övervakningsverksamheter på lantbruksnivå håller på att slutföras.

Det är medlemsstaternas ansvar att säkerställa korrekt tillämpning av EU:s djurskyddskrav5. 
Kommissionen har för avsikt att se över djurskyddslagstiftningen (inbegripet direktiv 
98/58/EG) senast 2023 för att anpassa den till de senaste vetenskapliga rönen, utvidga dess 
tillämpningsområde, göra den lättare att tillämpa och i slutändan säkerställa en högre 
djurskyddsnivå. Dessutom omfattar EU:s referenscentrum (som inrättades 2019) för 
djurskydd för fjäderfä och andra små produktionsdjur även pälsdjur.

1 Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar, ”Detection of new SARS-CoV-2 variants 
related to mink”, 12 november 2020. ECDC: Stockholm, 2020.
2 Efsas vetenskapliga rapport ”Monitoring of SARS-CoV-2 infection in mustelids”, DOI 
10.2903/j.efsa.2021.6459.
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 (”djurhälsolag”) (EUT L 84, 
31.3.2016, s. 1).
4 Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/2183 av den 21 december 2020 om vissa skyddsåtgärder i 
samband med rapportering av infektion med sars-cov-2 hos minkar och andra djur i familjen Mustelidae och hos 
mårdhundar (EUT L 433, 22.12.2020, s. 76), nu ersatt av kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/788 av 
den 12 maj 2021 om bestämmelser för övervakning och rapportering av infektioner med sars-cov-2 hos vissa 
djurarter (EUT L 173, 17.5.2021, s. 6).
5 Rådets direktiv 98/58/EG av den 20 juli 1998 om skydd av animalieproduktionens djur (EGT L 221, 8.8.1998, 
s. 23).


