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                                  ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                             2003/EES/23/02 

frá 4. apríl 2001 

um aðra breytingu á ákvörðun 1999/766/EB um tilteknar verndarráðstafanir vegna 
 smitandi blóðleysis í laxfiskum í Noregi(*) 

(tilkynnt með númeri C(2001) 1027) 

 (2001/313/EB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 91/496/EBE frá 15. júlí 
1991 um setningu meginreglna um fyrirkomulag heil-
brigðiseftirlits með dýrum sem eru flutt til bandalagsins frá 
þriðju löndum og breytingu á tilskipunum 89/662/EBE, 
90/425/EBE og 90/675/EBE (1), eins og henni var síðast 
breytt með tilskipun 96/43/EB (2), einkum 7. mgr. 18. gr., 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 97/78/EB frá 18. desember 
1997 um meginreglur um skipulag dýraheilbrigðiseftirlits 
með afurðum sem fluttar eru inn til bandalagsins frá þriðju 
löndum (3), einkum 6. mgr. 22. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í júlí 1999 samþykkti framkvæmdastjórnin ákvörðun 
1999/766/EB um tilteknar verndarráðstafanir vegna 
smitandi blóðleysis í laxfiskum í Noregi (4). Henni 
var síðar breytt með ákvörðun 2000/431/EB (5). 
Ráðstafanirnar ná yfir bann við innflutningi á lifandi 
laxi inn í bandalagið og ströng skilyrði fyrir 
innflutningi á framleiðsluvörum úr laxi til manneldis. 
Ráðstafanir þessar gilda til 1. apríl 2001. 

2) Á árinu 2000 tilkynnti Noregur um 17 tilfelli af 
smitandi blóðleysi í laxfiskum og þrjú tilfelli frá 
janúar fram í miðjan febrúar 2001. Gerðar hafa verið 

sérstakar verndarráðstafanir. Eins og sakir standa hafa 
verið settar takmarkanir á 19 svæðum, þar af í 18 
sveitarfélögum, varðandi blóðþorra [  smitandi blóð-
leysi] í laxfiskum. 

3) Með tilliti til sjúkdómsástandsins í Noregi ber að 
framlengja ráðstafanir ákvörðunar 1999/766/EB til 
1. febrúar 2002. 

4) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari 
ákvörðun, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar 
um dýraheilbrigði. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Í 4. gr. ákvörðunar 1999/766/EB kemur „1. febrúar 2002“ í 
stað „1. apríl 2001“ og „31. desember 2001“ í stað 
„31. desember 1999“. 

2. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 4. apríl 2001. 

 
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

David BYRNE 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
(*)  Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 109, 19.4.2001, bls. 67, var nefnd í 

ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 70/2002 frá 25. júní 2002 um 
breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn. Sjá 
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna nr. 49, 3.10.2002,  
bls. 3. 
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