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                             ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                  2003/EES/23/14 

frá 15. júní 2001 

um breytingu á ákvörðun 96/221/EB um samþykki áætlunar sem Danmörk hefur lagt fram 
með tilliti til bakteríu-blóðeitrunar á tilteknum landsvæðum (*)   

(tilkynnt með númeri C(2001) 1606) 
 

(Einungis danski textinn hefur lagagildi) 
 

(2001/485/EB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 
 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 
 
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 91/67/EBE frá 28. janúar 
1991 um skilyrði á sviði heilbrigðis dýra sem hafa áhrif á 
markaðssetningu fiskeldistegunda og -afurða (1), eins og 
henni var síðast breytt með tilskipun 98/45/EB (2), einkum  
2. mgr. 10. gr., 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) Aðildarríkin geta lagt áætlun fyrir framkvæmda-

stjórnina í því skyni að öðlast stöðu viðurkennds 
svæðis með tilliti til tiltekinna fisksjúkdóma. 

 
2) Með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 96/221/EB (3) 

hafa slíkar áætlanir nú þegar verið samþykktar að því 
er varðar tiltekin vatnsöflunarsvæði í Danmörku. 

 
3) Með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 93/74/EBE (4), 

eins og henni var síðast breytt með ákvörðun 
2001/139/EB (5), öðlaðist Danmörk stöðu viður-
kennds meginlands- og strandsvæðis fyrir fisk með 
tilliti til iðradreps (IHN) og að hluta til stöðu 
viðurkennds meginlands- og strandsvæðis fyrir fisk 
með tilliti til veirublæðingar [   bakteríu-blóðeitrunar] 
(VHS). 

 
4) Danmörk hefur lagt áætlun um útrýmingu veiru-

blæðingar fyrir framkvæmdastjórnina með tilliti til 
þess að fá stöðu viðurkennds svæðis fyrir allt yfir-
ráðasvæði  Danmerkur. 

5) Í áætluninni er lýst landfræðilegri legu viðkomandi 
svæðis, ráðstöfunum sem opinberum þjónustu-
stofnunum ber að gera, reglum sem viðurkenndum 
rannsóknarstofum ber að fylgja, algengi viðkomandi 
sjúkdóms og ráðstöfunum sem ber að grípa til ef 
sjúkdómurinn kemur upp. 

 
6) Athugun hefur leitt í ljós að áætlunin samræmist 

10. gr. tilskipunar 91/67/EBE. 
 
7) Samþykkja ber viðkomandi áætlun og breyta ber 

viðaukanum við ákvörðun 96/221/EB. 
 
8) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari 

ákvörðun, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar 
um dýraheilbrigði. 

 
SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 
 

1. gr. 
 
Viðaukinn við þessa ákvörðun kemur í stað viðaukans við 
ákvörðun 96/221/EB. 
 

2. gr. 
 
Ákvörðun þessari er beint til Konungsríkisins Danmerkur. 
 
Gjört í Brussel 15. júní 2001. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

David Byrne 

framkvæmdastjóri. 
 

 

 

 
 
(*)  Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 176, 29.6.2001, bls. 64, var nefnd í 

ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 76/2002 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. 11. 
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VIÐAUKI 
 

LANDSVÆÐI 
 
Vatnsöflunarsvæði Fiskebæk Å; 
 
allt Jótland sunnan og vestan vatnsöflunarsvæða Storåen, Karup Å, Gudenåen og Grejs Å; 
 
allar danskar eyjar. 
 

 
 


