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KOMMISJONSVEDTAK

Nr. 49/101

2015/EØS/49/17

av 30. april 2008
om gjennomføring av rådsdirektiv 2006/88/EF med hensyn til en Internett-basert informasjonsside
for å gjøre opplysninger om akvakulturvirksomheter og godkjente foredlingsvirksomheter
elektronisk tilgjengelige
[meddelt under nummer K(2008) 1656]
(2008/392/EF)(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

opplysninger om hvilke arter som holdes, og deres
helsestatus.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
3)

Opplysningene er nå offentlig tilgjengelige i de registre
som medlemsstatene fører i henhold til artikkel 6 i
direktiv 2006/88/EF.

4)

For å lette utvekslingen av opplysninger mellom
informasjonssystemer og bruken av elektroniske
framgangsmåter
mellom
medlemsstatene,
og
for å sikre åpenhet og klarhet, er det viktig at
opplysninger om akvakulturvirksomheter og godkjente
foredlingsvirksomheter blir presentert på en ensartet måte
i hele Fellesskapet. En Internett-basert informasjonsside
er den løsningen som teknisk sett er lettest å gjennomføre,
ettersom den sikrer lett tilgang til opplysningene og ikke
er altfor ressurskrevende. Det bør derfor utarbeides en
modell som viser utformingen av den Internett-baserte
informasjonssiden.

5)

I vedlegg II til direktiv 2006/88/EF er det fastsatt
hvilke opplysninger som skal stå i registeret
over
akvakulturvirksomheter
og
godkjente
foredlingsvirksomheter. Ettersom målet med den
Internett-baserte informasjonssiden er å lette utvekslingen
av relevante opplysninger som er oppført i de registrene
over akvakulturvirksomheter som medlemsstatene har
opprettet, behøver den ikke nødvendigvis inneholde alle
disse opplysningene. Den bør imidlertid inneholde alle
opplysninger som er relevante for å påvise eventuelle
handelshindringer som skyldes endret helsestatus.

under henvisning til rådsdirektiv 2006/88/EF av 24. oktober
2006 om krav til dyrehelse for akvakulturdyr og produkter av
disse, og om forebygging og bekjempelse av visse sykdommer
hos vanndyr(1), særlig artikkel 59 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1)

Ved direktiv 2006/88/EF er det fastsatt krav til dyrehelse
som gjelder omsetning, import og transitt av akvakulturdyr
og produkter av disse, samt forebyggende minstetiltak
for at vedkommende myndigheter, driftsansvarlige for
akvakulturvirksomheter og andre aktører i bransjen skal
få økt bevissthet om og beredskap overfor sykdommer
hos akvakulturdyr.

2)

For bedre å forebygge forekomst og spredning av
sykdommene oppført i vedlegg IV til direktiv 2006/88/
EF
bør
medlemsstatene
gjøre
opplysninger
om
akvakulturvirksomheter
og
godkjente
foredlingsvirksomheter elektronisk tilgjengelige, særlig

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 138 av 28.5.2008, s. 12,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2010 av 10. november
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av
3.3.2011, s. 1.
(1) EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14.
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6)

7)

8)

9)
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I henhold til direktiv 2006/88/EF kan medlemsstatene
som unntak fra godkjenningskravet fastsatt i samme
direktiv, bare kreve at vedkommende myndighet
registrerer andre anlegg enn akvakulturvirksomheter der
det holdes vanndyr som ikke er beregnet på omsetning,
installasjoner for fritidsfiske og akvakulturvirksomheter
som leverer direkte til lokale sluttforbrukere.

Den risiko for spredning av sykdommer blant vanndyr
som er forbundet med slike anlegg, installasjoner for
fritidsfiske og akvakulturvirksomheter som er registrert
av vedkommende myndighet som unntak fra artikkel 4
nr. 1 i direktiv 2006/88/EF, varierer alt etter deres art,
egenskaper og beliggenhet. Medlemsstatene bør derfor
avgjøre i hvilken utstrekning opplysninger om slike
anlegg, installasjoner og virksomheter skal tas med på
den Internett-baserte informasjonssiden.

For at medlemsstatene skal få tilstrekkelig tid til å føre
opp de relevante opplysningene om akvakulturvirksomheter og godkjente foredlingsvirksomheter på
den Internett‑baserte informasjonssiden, bør fristen for
offentliggjøring av disse opplysningene settes til 31. juli
2009.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og
dyrehelsen —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1
Formål og virkeområde
1. Ved dette vedtak fastsettes regler for en Internett-basert
informasjonsside som skal opprettes av medlemsstatene for å
gjøre opplysninger om akvakulturvirksomheter og godkjente
foredlingsvirksomheter elektronisk tilgjengelige, i samsvar
med artikkel 59 i direktiv 2006/88/EF.

2. Dette vedtak får tilsvarende anvendelse på anlegg,
installasjoner for fritidsfiske og akvakulturvirksomheter
som, som unntak fra artikkel 4 nr. 1 i direktiv 2006/88/EF, er
registrert av vedkommende myndighet i samsvar med artikkel
4 nr. 4 i nevnte direktiv, med forbehold for artikkel 2 nr. 1 annet
ledd i dette vedtak.

Artikkel 2
Internett-basert informasjonsside
1. Medlemsstatene skal
informasjonsside (heretter

opprette en Internett-basert
kalt «den Internett-baserte

27.8.2015

informasjonssiden») for å gi tilgang til opplysninger om
akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr drevet
av akvakulturvirksomheter og foredlingsvirksomheter som er
godkjent i samsvar med artikkel 4 i direktiv 2006/88/EF.
Medlemsstatene skal i hvert enkelt tilfelle avgjøre hvilke
anlegg, installasjoner for fritidsfiske og akvakulturvirksomheter i henhold til artikkel 1 nr. 2 som skal føres opp på
den Internett‑baserte informasjonssiden, idet det tas hensyn til
risikoen for spredning av sykdommer blant vanndyr som følge
av driften av slike anlegg, installasjoner og virksomheter, alt
etter deres art, egenskaper og beliggenhet.
2. Den Internett-baserte informasjonssiden skal utarbeides
av medlemsstatene i samsvar med modellene i følgende
vedlegg:
a) vedlegg I for akvakulturvirksomheter der det holdes fisk,
b) vedlegg II for akvakulturvirksomheter der det holdes
bløtdyr,
c) vedlegg III for akvakulturvirksomheter der det holdes
krepsdyr,
d) vedlegg IV for godkjente foredlingsvirksomheter som
slakter akvakulturdyr som ledd i bekjempelse av sykdom, i
henhold til artikkel 4 nr. 2 i direktiv 2006/88/EF.
3. Medlemsstatene skal ajourføre den Internett-baserte
informasjonssiden slik at den er i samsvar med opplysningene
i det registeret som føres i henhold til artikkel 6 i direktiv
2006/88/EF.
Endringer i helsestatus skal føres inn på den Internett-baserte
informasjonssiden så snart den registrerte helsestatusen har
endret seg.
4. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om
Internett-adressen til den Internett-baserte informasjonssiden.
Artikkel 3
Anvendelsesdato
Dette vedtak får anvendelse fra 1. august 2008.

Fristen for oppføring av opplysningene nevnt i artikkel 2 nr. 2
og vedlegg I–IV på den Internett‑baserte informasjonssiden er
imidlertid 31. juli 2009.
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Artikkel 4
Adressater
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 30. april 2008.

For Kommisjonen
Androulla VASSILIOU
Medlem av Kommisjonen

___________
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VEDLEGG I
MODELL FOR AKVAKULTURVIRKSOMHETER SOM HOLDER FISK
(NEVNT I ARTIKKEL 2 NR. 2 BOKSTAV a))
Opplysninger i samsvar med artikkel 59 i direktiv 2006/88/EF
Opplysninger

1.

Akvakulturanlegg 1

Akvakulturvirksomhet

1.1.1.

1.1.2.
2.

Registreringsnummer

Navn på

Akvakulturanlegg 2

1.2.1.

Navn på

–

akvakulturvirksomheten

–

akvakulturvirksomheten

–

akvakulturanlegget

–

akvakulturanlegget

Akvakulturanleggets adresse eller
beliggenhet

1.2.2.

2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

Akvakulturanleggets adresse eller
beliggenhet

(for hvert akvakulturanlegg)
3.

Geografisk posisjon og
koordinatsystem
(for hvert akvakulturanlegg)

4.

Arter som holdes(1)

4.1.1.

(for hvert akvakulturanlegg og etter
den enkelte artens mottakelighet for
visse sykdommer)

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

5.

Anerkjent helsestatus

5.1.1.

(for hvert akvakulturanlegg)( )
2

Hemoragisk virusseptikemi

4.2.1.

Hemoragisk virusseptikemi

 NEI, ingen mottakelige eller smitte
bærende arter forekommer

 NEI,
ingen
mottakelige
eller
smittebærende arter forekommer

 JA, mottakelige arter forekommer

 JA, mottakelige arter forekommer

 JA, smittebærende arter forekommer

 JA, smittebærende arter forekommer

Infeksiøs hematopoietisk nekrose

4.2.2.

Infeksiøs hematopoietisk nekrose

 NEI,
ingen
mottakelige
eller
smittebærende arter forekommer

 NEI,
ingen
mottakelige
eller
smittebærende arter forekommer

 JA, mottakelige arter forekommer

 JA, mottakelige arter forekommer

 JA, smittebærende arter forekommer

 JA, smittebærende arter forekommer

Koi‑herpesvirus

4.2.3.

Koi‑herpesvirus

 NEI,
ingen
mottakelige
eller
smittebærende arter forekommer

 NEI,
ingen
mottakelige
eller
smittebærende arter forekommer

 JA, mottakelige arter forekommer

 JA, mottakelige arter forekommer

 JA, smittebærende arter forekommer

 JA, smittebærende arter forekommer

Infeksiøs lakseanemi

4.2.4.

Infeksiøs lakseanemi

 NEI,
ingen
mottakelige
eller
smittebærende arter forekommer

 NEI,
ingen
mottakelige
eller
smittebærende arter forekommer

 JA, mottakelige arter forekommer

 JA, mottakelige arter forekommer

 JA, smittebærende arter forekommer

 JA, smittebærende arter forekommer

Hemoragisk virusseptikemi

5.2.1.

Hemoragisk virusseptikemi

5.1.1.1.  Erklært sykdomsfritt

5.2.1.1.  Erklært sykdomsfritt

5.1.1.2.  Underlagt et overvåkingsprogram

5.2.1.2.  Underlagt et overvåkingsprogram

5.1.1.3.  Ingen infeksjon kjent

5.2.1.3.  Ingen infeksjon kjent

5.1.1.4.  Annet

5.2.1.4.  Annet

5.1.2.

5.2.2. Infeksiøs hematopoietisk nekrose

Infeksiøs hematopoietisk nekrose

5.1.2.1.  Erklært sykdomsfritt

5.2.2.1.  Erklært sykdomsfritt

5.1.2.2.  Underlagt et overvåkingsprogram

5.2.2.2.  Underlagt et overvåkingsprogram

5.1.2.3.  Ingen infeksjon kjent

5.2.2.3.  Ingen infeksjon kjent

5.1.2.4.  Annet

5.2.2.4.  Annet

5.1.3.

5.2.3.

Koiherpesvirus

Koiherpesvirus

5.1.3.1.  Erklært sykdomsfritt

5.2.3.1.  Erklært sykdomsfritt

5.1.3.2.  Underlagt et overvåkingsprogram

5.2.3.2.  Underlagt et overvåkingsprogram

5.1.3.3.  Ingen infeksjon kjent

5.2.3.3.  Ingen infeksjon kjent

5.1.3.4.  Annet

5.2.3.4.  Annet
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Opplysninger

Akvakulturanlegg 1

5.1.4.

Infeksiøs lakseanemi

5.2.4.

(for hvert akvakulturanlegg)( )
5

7.

()
(2)
1

(3)
(4)
(5)

Infeksiøs lakseanemi

5.2.4.1.  Erklært sykdomsfritt

5.1.4.2.  Underlagt et overvåkingsprogram

5.2.4.2.  Underlagt et overvåkingsprogram

5.1.4.3.  Ingen infeksjon kjent

5.2.4.3.  Ingen infeksjon kjent

5.1.4.4.  Annet

5.2.4.4.  Annet

5.1.5.

5.2.5.

Infeksiøs pankreasnekrose(3)

Infeksiøs pankreasnekrose(3)

5.1.5.1.  Erklært sykdomsfritt

5.2.5.1.  Erklært sykdomsfritt

5.1.5.2.  Underlagt et overvåkingsprogram

5.2.5.2.  Underlagt et overvåkingsprogram

5.1.5.3.  Ingen infeksjon kjent

5.2.5.3.  Ingen infeksjon kjent

5.1.5.4.  Annet

5.2.5.4.  Annet

Gyrodactylus salaris( )
3

5.2.6.

Gyrodactylus salaris(3)

5.1.6.1.  Erklært sykdomsfritt

5.2.6.1.  Erklært sykdomsfritt

5.1.6.2.  Underlagt et overvåkingsprogram

5.2.6.2.  Underlagt et overvåkingsprogram

5.1.6.3.  Ingen infeksjon kjent

5.2.6.3.  Ingen infeksjon kjent

5.1.6.4.  Annet

5.2.6.4.  Annet

5.1.7. Bakteriell nyresyke( )

5.2.7. Bakteriell nyresyke(3)

5.1.7.1.  Erklært sykdomsfritt

5.2.7.1.  Erklært sykdomsfritt

5.1.7.2.  Underlagt et overvåkingsprogram

5.2.7.2.  Underlagt et overvåkingsprogram

5.1.7.3.  Ingen infeksjon kjent

5.2.7.3.  Ingen infeksjon kjent

5.1.7.4.  Annet

5.2.7.4.  Annet

5.1.8.

5.2.8.

3

Type akvakulturanlegg

Akvakulturanlegg 2

5.1.4.1.  Erklært sykdomsfritt

5.1.6.

6.

Nr. 49/105

Andre sykdommer(4)

Andre sykdommer(4)

5.1.8.1.  Erklært sykdomsfritt

5.2.8.1.  Erklært sykdomsfritt

5.1.8.2.  Underlagt et overvåkingsprogram

5.2.8.2.  Underlagt et overvåkingsprogram

5.1.8.3.  Ingen infeksjon kjent

5.2.8.3.  Ingen infeksjon kjent

5.1.8.4.  Annet

5.2.8.4.  Annet

6.1.1.

 Saltvann: merder/innhegninger

6.2.1.

 Saltvann: merder/innhegninger

6.1.2.

 Saltvann: dammer

6.2.2.

 Saltvann: dammer

6.1.3.

 Saltvann: tanker/kanaler

6.2.3.

 Saltvann: tanker/kanaler

6.1.4.

 Saltvann: lukket anlegg (resirkulering)

6.2.4.

 Saltvann: lukket anlegg (resirkulering)

6.1.5.

 Ferskvann: merder/innhegninger

6.2.5.

 Ferskvann: merder/innhegninger

6.1.6.

 Ferskvann: dammer

6.2.6.

 Ferskvann: dammer

6.1.7.

 Ferskvann: tanker/kanaler

6.2.7.

 Ferskvann: tanker/kanaler

6.1.8.

 Ferskvann: lukket anlegg
(resirkulering)

6.2.8.

 Ferskvann: lukket anlegg
(resirkulering)

6.1.9.

 Forskningsanlegg

6.2.9.

 Forskningsanlegg

6.1.10.  Karanteneanlegg

6.2.10.  Karanteneanlegg

6.1.11.  Annet

6.2.11.  Annet

Produksjon

7.1.1.

 Klekkeri

7.2.1.

 Klekkeri

(for hvert akvakulturanlegg)(5)

7.1.2.

 Yngelanlegg

7.2.2.

 Yngelanlegg

7.1.3.

 Stamfisk

7.2.3.

 Stamfisk

7.1.4.

 Oppdrett av matfisk

7.2.4.

 Oppdrett av matfisk

7.1.5.

 Installasjoner for fritidsfiske

7.2.5.

 Installasjoner for fritidsfiske

7.1.6.

 Annet

7.2.6.

 Annet

Mottakelige arter og smittebærende arter er oppført i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF.
Kryss av i ruten «Annet» dersom akvakulturanlegget er omfattet av et utryddelsesprogram eller av bekjempelsestiltak i henhold til kapittel V avsnitt 3, 4, 5 eller 6 i
direktiv 2006/88/EF.
Gjelder bare medlemsstater, soner eller segmenter oppført i vedlegg I eller II til kommisjonsvedtak 2004/453/EF (EUT L 156 av 30.4.2004, s. 5) med hensyn til denne
sykdommen.
Gjelder bare medlemsstater, soner eller segmenter der det er truffet tiltak som er godkjent i samsvar med artikkel 43 i direktiv 2006/88/EF.
Det kan krysses av i to eller flere ruter.
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VEDLEGG II
MODELL FOR AKVAKULTURVIRKSOMHETER SOM HOLDER BLØTDYR
(NEVNT I ARTIKKEL 2 NR. 2 BOKSTAV b))
Opplysninger i samsvar med artikkel 59 i direktiv 2006/88/EF
Opplysninger

1.

Akvakulturvirksomhet

Akvakulturanlegg eller ‑område 1

1.1.1.

1.1.2.

2.

Registreringsnummer

Navn på

Akvakulturanlegg eller ‑område 2

1.2.1.

Navn på

–

akvakulturvirksomheten

–

akvakulturvirksomheten

–

akvakulturanlegget eller
akvakulturområdet for bløtdyr

–

akvakulturanlegget eller
akvakulturområdet for bløtdyr

Akvakulturanleggets adresse eller
beliggenhet

1.2.2.

2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

Akvakulturanleggets adresse eller
beliggenhet

(for hvert akvakulturanlegg eller
‑område)
3.

Geografisk posisjon og
koordinatsystem
(for hvert akvakulturanlegg eller
‑område)

4.

Arter som holdes(1)

4.1.1.

(for hvert akvakulturanlegg eller
‑område og etter den enkelte artens
mottakelighet for visse sykdommer)

4.1.2.

5.

Marteilia refringens

4.2.1.

Marteilia refringens

 NEI, ingen mottakelige eller smitte
bærende arter forekommer

 NEI,
ingen
mottakelige
eller
smittebærende arter forekommer

 JA, mottakelige arter forekommer

 JA, mottakelige arter forekommer

 JA, smittebærende arter forekommer

 JA, smittebærende arter forekommer

Bonamia ostrea

4.2.2.

Bonamia ostrea

 NEI,
ingen
mottakelige
eller
smittebærende arter forekommer

 NEI,
ingen
mottakelige
eller
smittebærende arter forekommer

 JA, mottakelige arter forekommer

 JA, mottakelige arter forekommer

 JA, smittebærende arter forekommer

 JA, smittebærende arter forekommer

Marteilia refringens

Marteilia refringens

Anerkjent helsestatus(2)

5.1.1.

(for hvert akvakulturanlegg eller
‑område)

5.1.1.1.  Erklært sykdomsfritt

5.2.1.1.  Erklært sykdomsfritt

5.1.1.2.  Underlagt et overvåkingsprogram

5.2.1.2.  Underlagt et overvåkingsprogram

5.1.1.3.  Ingen infeksjon kjent

5.2.1.3.  Ingen infeksjon kjent

5.1.1.4.  Annet

5.2.1.4.  Annet

5.1.2.

Bonamia ostrea

5.2.1.

5.2.2.

Bonamia ostrea

5.1.2.1.  Erklært sykdomsfritt

5.2.2.1.  Erklært sykdomsfritt

5.1.2.2.  Underlagt et overvåkingsprogram

5.2.2.2.  Underlagt et overvåkingsprogram

5.1.2.3.  Ingen infeksjon kjent

5.2.2.3.  Ingen infeksjon kjent

5.1.2.4.  Annet

5.2.2.4.  Annet

5.1.3.

Andre sykdommer( )
3

5.2.3.

Andre sykdommer(3)

5.1.3.1.  Erklært sykdomsfritt

5.2.3.1.  Erklært sykdomsfritt

5.1.3.2.  Underlagt et overvåkingsprogram

5.2.3.2.  Underlagt et overvåkingsprogram

5.1.3.3.  Ingen infeksjon kjent

5.2.3.3.  Ingen infeksjon kjent

5.1.3.4.  Annet

5.2.3.4.  Annet
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Opplysninger

6.

Type akvakulturanlegg eller
‑område(4)

()
(2)
1

(3)
(4)

Akvakulturanlegg eller ‑område 2

6.1.1.

 Akvakulturanlegg for bløtdyr: åpent

6.1.2.

 Akvakulturanlegg for bløtdyr: lukket 6.2.2.
(resirkulering)

 Akvakulturanlegg for bløtdyr: lukket
(resirkulering)

6.1.3.

 Ekspedisjonssentral, rensesentral

6.2.3.

 Ekspedisjonssentral, rensesentral

6.1.4.

 Akvakulturområde for bløtdyr

6.2.4.

 Akvakulturområde for bløtdyr

6.1.5.

 Forskningsanlegg

6.2.5.

 Forskningsanlegg

6.1.6.

 Karanteneanlegg

6.2.6.

 Karanteneanlegg

6.1.7.

 Annet

6.2.7.

 Annet

Produksjon(4)

7.1.1.

 Klekkeri

7.2.1.

 Klekkeri

(for hvert akvakulturanlegg eller
‑område)

7.1.2.

 Yngelanlegg

7.2.2.

 Yngelanlegg

7.1.3.

 Oppdrett

7.2.3.

 Oppdrett

7.1.4.

 Annet

7.2.4.

 Annet

(for hvert akvakulturanlegg eller
‑område)

7.

Akvakulturanlegg eller ‑område 1

Nr. 49/107

6.2.1.

 Akvakulturanlegg for bløtdyr: åpent

Mottakelige arter og smittebærende arter er oppført i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF.
Kryss av i ruten «Annet» dersom akvakulturanlegget eller akvakulturområdet er omfattet av et utryddelsesprogram eller av bekjempelsestiltak i henhold til kapittel V
avsnitt 3, 4, 5 eller 6 i direktiv 2006/88/EF.
Gjelder bare medlemsstater, soner eller segmenter der det er truffet tiltak som er godkjent i samsvar med artikkel 43 i direktiv 2006/88/EF.
Det kan krysses av i to eller flere ruter.
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VEDLEGG III
MODELL FOR AKVAKULTURVIRKSOMHETER SOM HOLDER KREPSDYR
(NEVNT I ARTIKKEL 2 NR. 2 BOKSTAV c))
Opplysninger i samsvar med artikkel 59 i direktiv 2006/88/EF
Opplysninger

1.

Akvakulturanlegg 1

Akvakulturvirksomhet

1.1.1.

1.1.2.
2.

Registreringsnummer

Navn på

Akvakulturanlegg 2

1.2.1.

Navn på

–

akvakulturvirksomheten

–

akvakulturvirksomheten

–

akvakulturanlegget

–

akvakulturanlegget

Akvakulturanleggets adresse eller
beliggenhet

1.2.2.

2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

Akvakulturanleggets adresse eller
beliggenhet

(for hvert akvakulturanlegg)
3.

Geografisk posisjon og
koordinatsystem
(for hvert akvakulturanlegg)

4.

Arter som holdes(1)

4.1.1.

(for hvert akvakulturanlegg og etter
den enkelte artens mottakelighet for
visse sykdommer)

5.

Anerkjent helsestatus

5.1.1.

(for hvert akvakulturanlegg)( )
2

6.

7.

(1)
(2)
(3)
(4)

Hvitflekksykdom

4.2.1.

Hvitflekksykdom

 NEI,
ingen
mottakelige
eller
smittebærende arter forekommer

 NEI,
ingen
mottakelige
eller
smittebærende arter forekommer

 JA, mottakelige arter forekommer

 JA, mottakelige arter forekommer

 JA, smittebærende arter forekommer

 JA, smittebærende arter forekommer

Hvitflekksykdom

5.2.1.

Hvitflekksykdom

5.1.1.1.  Erklært sykdomsfritt

5.2.1.1.  Erklært sykdomsfritt

5.1.1.2.  Underlagt et overvåkingsprogram

5.2.1.2.  Underlagt et overvåkingsprogram

5.1.1.3.  Ingen infeksjon kjent

5.2.1.3.  Ingen infeksjon kjent

5.1.1.4.  Annet

5.2.1.4.  Annet

5.1.2.

5.2.2.

Andre sykdommer(3)

Andre sykdommer(3)

5.1.2.1.  Erklært sykdomsfritt

5.2.2.1.  Erklært sykdomsfritt

5.1.2.2.  Underlagt et overvåkingsprogram

5.2.2.2.  Underlagt et overvåkingsprogram

5.1.2.3.  Ingen infeksjon kjent

5.2.2.3.  Ingen infeksjon kjent

5.1.2.4.  Annet

5.2.2.4.  Annet

Type akvakulturanlegg(4)

6.1.1.

 Lagune/innhegning

6.2.1.

 Lagune/innhegning

(for hvert akvakulturanlegg)

6.1.2.

 Dammer på land

6.2.2.

 Dammer på land

6.1.3.

 Tanker/kanaler

6.2.3.

 Tanker/kanaler

6.1.4.

 Lukket anlegg på land (resirkulering)

6.2.4.

 Lukket anlegg på land (resirkulering)

6.1.5.

 Forskningsanlegg

6.2.5.

 Forskningsanlegg

6.1.6.

 Karanteneanlegg

6.2.6.

 Karanteneanlegg

6.1.7.

 Annet

6.2.7.

 Annet

7.1.1.

 Klekkeri

7.2.1.

 Klekkeri

7.1.2.

 Yngelanlegg

7.2.2.

 Yngelanlegg

7.1.3.

 Oppdrett

7.2.3.

 Oppdrett

7.1.4.

 Annet

7.2.4.

 Annet

Produksjon( )
(for hvert akvakulturanlegg)
4

Mottakelige arter og smittebærende arter er oppført i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF.
Kryss av i ruten «Annet» dersom akvakulturanlegget er omfattet av et utryddelsesprogram eller av bekjempelsestiltak i henhold til kapittel V avsnitt 3, 4, 5 eller 6 i
direktiv 2006/88/EF.
Gjelder bare medlemsstater, soner eller segmenter der det er truffet tiltak som er godkjent i samsvar med artikkel 43 i direktiv 2006/88/EF.
Det kan krysses av i to eller flere ruter.
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VEDLEGG IV
MODELL FOR GODKJENTE FOREDLINGSVIRKSOMHETER SOM SLAKTER AKVAKULTURDYR
SOM LEDD I BEKJEMPELSE AV SYKDOM I HENHOLD TIL ARTIKKEL 4 NR. 2 I DIREKTIV 2006/88/EF
(NEVNT I ARTIKKEL 2 NR. 2 BOKSTAV d))
Opplysninger i samsvar med artikkel 59 i direktiv 2006/88/EF
Opplysninger

1.

Foredlingsvirksomhet

1.1.1. Navn
1.1.2. Adresse eller beliggenhet

2.

Registreringsnummer

2.1.

3.

Geografisk posisjon og koordinatsystem

3.1.

4.

Arter som foredles

4.1.1.  Fisk
4.1.2.  Bløtdyr
4.1.3.  Krepsdyr

5.

System for rensing av avløpsvann
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