Az állatbetegségek jegyzéke,
kategorizálása, és a releváns fajok listája

DG SANTE
Unit G2 – Animal Health

Állatbetegségek: az Uniós intervenció hatásköre
EU intézkedései meghatározott betegségekre korlátozottak
 Betegségek felsorolása(5. cikk)
 5. cikk(1) -es bekezdés(a legfontosabb betegségek!) – rszkf, KSP, ASP, HPAI, afrikai lópestis
 5. cikk(2)-es bekezdés – II. melléklet (módosítva ezzel: Rendelet: (EU) 2018/1629)

 Betegségek kategorizálása az előre meghatározott intézkedések szerint(9. cikk)
 felkészültség a betegségek megjelenésére, tudatosság és a betegség-kontroll intézkedések
 a betegségek felszámolása és mentességek
 szállítás és kereskedelem során az állatok egészségességéhez szükséges követelmények
 betegségek bejelentése, jelentések, felügyelet ( surveillance)

 Állatfajok listája és a kijelölt betegségek listája (8. cikk)

6. cikk :feltörekvő betegségekről (emerging diseases)

A listázott betegségek: 5. cikk (1) bekezdés és a II.
melléklet (módosítva a (EU) 2018/1629 rendelete által)
Ragadós száj- és körömfájás
Klasszikus sertéspestis
Afrikai sertéspestis
Magas patogenitású madárinfluenza
Afrikai lópestis
Veszettséggel való fertőzöttség
Kéknyelv-betegséggel való fertőzöttség
Keleti marhavész vírusával való fertőzöttség
Rift-völgyi láz vírusával való fertőzöttség
Brucella abortus/melitensis/suis
M. bovis/caprae/tuberculosis
Takonykór (Malleus)
Ló vírusarteritise
Szarvasmarha fertőző rhinotracheitise(IBR)
Szarvasmarha vírusos hasmenése(BVD)
Szarvasmarha genitális campylobacteriosisa
Varroa spp-vel való fertőzöttség (varroózis)

Bőrcsomósodáskór vírusával való fertőzöttség Alacsony patogenitású madárinfluenza
Ragadós tüdőlob (CBPP)
vírusával való fertőzöttség
Echinococcus multilocularis- fertőzöttség Ló fertőző kevésvérűsége
Ló-encephalomyelitis
Epizootiás haemorrhagiás betegség
Aujeszky-féle betegség vírusával való fert.
vírusával való fertőzöttség
Lépfene
A sertés reprodukciós zavarokkal és
Surra (Trypanosoma evansi)
légzőszervi tünetekkel járó szindrómája
Ebola
Newcastle-betegség
vírusával való fert.
Paratuberculosis
Madármycoplasmosis
Japán encephalitis
A pisztrángok vírusos vérfertőzése
Nyugat- nílusi láz
Q- láz
Fertőző vérképzőszervi elhalás
Trichomonosis
Madárchlamydiosis
Enzootikus szarvasmarha-leukosis
A HPR-deletált lazacanémia vírusával (ISAV)
Juhhimlő és kecskehimlő
való fertőzöttség
Kiskérődzők pestisének vírusával
Koi-herpeszvírusbetegség
való fertőzöttség
Microcytos mackini-fertőzés
Kecskék fertőző tüdő- és
Perkinsus marinus-fertőzés
mellhártya-gyulladása
Bonamia ostreae-fertőzés
Aethina tumida-val való fertőzöttség (kis kaptárbogár)Juh-mellékheregyulladás (Brucella ovis)
Bonamia exitiosa-fertőzés
Járványos vérképzőszervi elhalás
Amerikai költésrothadás
Marteilia refringens-fertőzés
Tenyészbénaság
Tropilaelaps spp-vel való fertőzöttség.
Lovak venezuelai járványos
A Taura-szindróma vírusával való fertőzöttség
Batrachochytrium salamandrivorans-val
A White spot-betegség vírusával való fert.
agy- és gerincvelő-gyulladása
való fertőzöttség
Salmonella pullorum/gallinarum/arizonae A yellowhead-vírussal való fertőzöttség
Lovak ragályos méhgyulladása
fertőzöttség

Állatbetegségek, betegség kategóriák,
és a kockázatot jelentő fajok jegyzéke
Bizonyos
felmérésekhez
feltételek,
melyeket nem
fednek az EFSA
jelentések

EFSA korábbi véleményei
5 új EFSA megbízás – 29
betegség

Állatbetegségek jegyzéke (63)
• (EU) 2018/1629 rendelete
(2018. 10. 31),
AHL II. mellékletét módosítja!

Az állatbetegségek kategóriái és a
kockázatot jelentő fajok:
• (EU) 2018/1882 rendelet
(2018. 12. 04)

A felsorolt betegségek kategóriái
(AHL 9. cikk és IV. melléklet)
„A” kategória

Azok a betegségek amik általában nem fordulnak elő az Unióban,
amint észlelik őket azonnali intézkedések történnek a felszámolás érdekében.

„B” kategória

KÖTELEZŐ
Azok a betegségek, amelyeket minden tagállamban kötelezően
kontrolállni kell, az Unió teljes területén történő felszámolási céllal. MENTESÍTÉS

„C” kategória

Azok a betegségek, amelyeknek néhány tagállamban van csak relevanciája,
amelyeknél intézkedések szükségesek, hogy megelőzzük átterjedésüket
az Unió azon részeire, ahol hivatalos mentesség, vagy felszámolási program
van érvényben az érintett betegséggel kapcsolatban. OPCIONÁLIS MENTESÍTÉS

„D” kategória

Azok a betegségek amelyeknél intézkedések szükségesek,
hogy megelőzzük a tagállamok közti terjedést, vagy Unióba történő
behurcolásukat.

„E” kategória

Az Unión belül azok a betegségek, amelyeknél felügyelet szükséges.

A felsorolt betegségek kategóriái

”A” kategória
betegségei
• Kitörés esetén
intézkedések
• RSZKF,
Keleti marhavész,
KSP,ASP
RVFV, LSD,
AHS,
takonykór,
SPGP,PPR,
CBPP,CCPP,
HPAI, Newcastle D,
EHN, Yellow
head…

”B” kategória
betegségei
• Kötelező
felszámolás
• (TBC,
Brucellosis,
Veszettség)

”C” kategória
betegségei
• Opcionális
Felszámolás
• Kéknyelv, BVD,
IBR, EBL,
Aujeszky, Varroa,
IHN, VHS,
Bonamia
exitosa…

”D” kategória
betegségei
• Kereskedelmi
feltételek
• Anthrax, Surra,
EHD,
Echinococcus,
PRRS,
Mycoplasme
gallisepticum,
LPAI…

Felsorolt állatfajok

”E” kategória
betegségei
• Megfigyelés
és
jelentés
• Paratuberculo
sis, WNF, Q
láz
EEE/WEE, Koi
Herpes virus

Tartalmazza az
„A”, „B” és „C”
kategória
betegségeit is

Betegségmegelőzési és ellenőrzési szabályok a
kategóriákba soroláshoz (AHL 9. cikk):

„E” kategória

A jelentések szabályai
A megfigyelés szabályai

A kötelező felszámolási
programok
Mentes államok és zónák

Tudatosság és felkészültség
Betegség-kontroll intézkedések

Kompartmentek
Betegség- kontroll intézkedések

Kompartmentek

„A”
kategória

Szállítási szabályok az
Unión belül
Unióba való belépés
és az export szabályai

„D”
kategória

„B”
kategória

„C”
kategória

Opcionális felszámolás
programok
Mentes államok és zónák
Kompartmentek
Betegség-kontroll
intézkedések

A felsorolt betegségkategóriákhoz releváns
állatfajok
Felsorolás azon állatfajokról vagy állatcsoportokról,
melyeket hozzárendeltek a különböző betegségekhez
Név

Kategória

Fajok

B+D+E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Ovis ssp.,
Capra ssp.

Brucella abortus, B.
melitensis and B. suis
D+E
-szal való fertőződés

Juh-here- és mellékheregyulladás

(Brucella ovis)

Artiodactyla
others
than Bison ssp., Bos ssp.,
Páros ujjú patások
kivéve
Bubalus ssp., Ovis ssp., Capra ssp.

E

Perissodactyla,
Carnivora,
Lagomorpha
Páratlanujjú patások,
ragadozók,
nyúlalakúak

D+E

Ovis ssp., Capra ssp.

A betegségek jegyzékének és kategorizálásának
alkalmazása az AHL-en át
• a különféle intézkedések az AHL-ben és felhatalmazáson alapuló, valamint
végrehajtási rendeleteiben vonatkoznak:
• bizonyos jegyzékbe foglalt betegségekre
• bizonyos betegség- kategóriákra
• a betegség (-kategóriákhoz) felsorolt fajokra

• Fontos megjegyezni: A kategorizált betegségek listája: (EU) 2018/1882 rendelet

• nem önmagában értelmezendő (azaz pl. egy listázott faj bizonyos betegségére automatikusan
nem alkalmazandó minden intézkedés)

• alapként, forrásként használandó a változó szabályokhoz (például a megfigyelésnél,
felszámolásnál, szállításnál, betegség-kontrollnál, stb.)
• ezekkel a szabályokkal együtt értelmezendő

Köszönöm a figyelmet!

