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                                 ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                       2005/EES/9/5 

frá 18. apríl 2002 

um skrá yfir svæði sem eru viðurkennd með tilliti til bónamíósis (Bonamia ostreae) og/eða  
 marteilíósis (Marteilia refringens) (*) 

(tilkynnt með númeri C(2002) 1426) 

(2002/300/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 
5. gr., 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) Til að öðlast stöðu viðurkennds svæðis að því er 

varðar lindýrasjúkdómana bónamíósis og marteilíósis, 
sem orsakast af Bonamia ostreae (B. ostreae) og 
Marteilia refringens (M. Refrigens), skulu aðildar-
ríkin leggja fram viðeigandi skjöl sem tryggja ásamt 
innlendum ákvæðum að skilyrðin, sem mælt er fyrir 
um í tilskipun 91/67/EBE, séu uppfyllt. 

 
2) Með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

93/55/EBE (3), eins og henni var breytt með ákvörðun 
93/169/EBE (4), verður breyting á ábyrgðum í 
tengslum við flutning lindýra til svæða þar sem 
áætlanir um B. ostreae og M. refringens hafa verið 
samþykktar. 

 
3) Áætlun um bónamíósis og marteilíósis á Írlandi var 

samþykkt með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
93/56/EBE (5). 

 
4) Í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 706/73 frá 12. mars 

1973 um bandalagsákvæði sem gilda um Ermarsunds-
eyjar og Mön og varða viðskipti með landbúnaðar-

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. EB L 103, 19.4.2002, bls. 24. Hennar er 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 29/2003 frá  
14. mars 2003 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) 
við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-
sambandsins nr. 29, 5.6.2003, bls. 14. 

(1)   Stjtíð. EB L 46, 19.2.1991, bls. 1.  
(2)   Stjtíð. EB L 189, 3.7.1998, bls. 12.  
(3)  Stjtíð. EB L 14, 22.1.1993, bls. 24. 
(4)  Stjtíð. EB L 71, 24.3.1993, bls. 16. 
(5)  Stjtíð. EB L 14, 22.1.1993, bls. 25. 

vörur (6), eins og henni var breytt með reglugerð 
(EBE) nr. 1174/86 (7), er mælt fyrir um að dýraheil-
brigðislöggjöf skuli gilda á þessum eyjum með sömu 
skilyrðum og í Breska konungsríkinu að því er varðar 
vörur sem eru fluttar inn til eyjanna eða fluttar út frá 
eyjunum til Bandalagsins. 

 

5) Áætlanir, sem Breska konungsríkið hefur lagt  
fram um bónamíósis og marteilíósis, voru sam-
þykktar með ákvörðunum framkvæmdastjórnarinnar 
92/528/EBE (8) (Stóra-Bretland og Norður-Írland), 
93/57/EBE (9) (Jersey), 93/58/EBE (10) (Guernsey) og 
93/59/EBE (11) (Mön). 

 

6) Írland hefur lagt fram viðeigandi skjöl til að öðlast 
stöðu viðurkennds svæðis með tilliti til B. ostreae og 
M. refringens, að því er varðar tiltekin svæði á Írlandi, 
sem tryggja ásamt innlendum ákvæðum að farið sé að 
reglum um viðhald viðurkenningar. 

 

7) Breska konungsríkið hefur lagt fram viðeigandi skjöl 
til að öðlast stöðu viðurkennds svæðis með tilliti til B. 
ostreae og M. refringens, að því er varðar tiltekin 
svæði, sem tryggja ásamt viðkomandi innlendum 
ákvæðum að farið sé að reglum um viðhald 
viðurkenningar. 

 

8) Af gögnunum, sem Írland og Breska konungsríkið 
lögðu fram um viðkomandi svæði, má ráða að þessi 
svæði standast kröfur 5. gr. tilskipunar ráðsins 
91/67/EBE. Þau eiga því rétt á stöðu viðurkennds 
svæðis. 

________________  

(6) Stjtíð. EB L 68, 15.3.1973, bls. 1. 
(7) Stjtíð. EB L 107, 24.4.1986, bls. 1. 
(8) Stjtíð. EB L 332, 18.11.1992, bls. 25. 
(9) Stjtíð. EB L 14, 22.1.1993, bls. 26. 
(10) Stjtíð. EB L 14, 22.1.1993, bls. 27. 
(11) Stjtíð. EB L 14, 22.1.1993, bls. 28. 
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9) Til glöggvunar og einföldunar er rétt að semja eina 
skrá yfir öll viðurkennd svæði með tilliti til 
bónamíósis og marteilíósis og fella úr gildi ákvarðanir 
um samþykkt áætlana um svæði sem síðar hafa verið 
viðurkennd. 

 
10) Fella ber úr gildi ákvarðanir 92/528/EBE, 93/56/EBE, 

93/57/EBE, 93/58/EBE og 93/59/EBE og komi 
ákvörðun þessi í þeirra stað. 

 
11) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari 

ákvörðun, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar 
um matvælaferli og heilbrigði dýra. 

 
SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 
 

1. gr. 
 
Þau svæði, sem öðlast stöðu viðurkennds svæðis með tilliti 
til B. ostreae og M. refringens, eru skráð í viðaukanum. 

2. gr. 
 
Ákvarðanir 92/528/EBE, 93/56/EBE, 93/57/EBE, 
93/58/EBE og 93/59/EBE eru hér með felldar úr gildi. 
 
Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu ákvarðanirnar sem 
tilvísanir í þessa ákvörðun. 
 

3. gr. 
 
Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
 
 
Gjört í Brussel 18. apríl 2002.  
 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

David BYRNE 

framkvæmdastjóri. 
 

 



24.2.2005  Nr. 9/55EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 
  

VIÐAUKI 
 

SVÆÐI SEM ERU VIÐURKENND MEÐ TILLITI TIL LINDÝRASJÚKDÓMANNA  
B. OSTREAE OG M. REFRINGENS 

 
1.A. Svæði á Írlandi sem eru viðurkennd með tilliti til B. Ostreae 

 
— Öll strandlengja Írlands, að eftirtöldum fjórum svæðum undanskildum: 

— Cork Harbour, 

— Galway Bay, 

— Ballinakill Harbour, 

— Clew Bay. 
 

1.B. Svæði á Írlandi sem eru viðurkennd með tilliti til M. Refringens 
 
— Öll strandlengja Írlands. 
 

2.A. Svæði í Breska konungsríkinu, á Ermarsundseyjum og Mön sem eru viðurkennd með tilliti til  
B. Ostreae 
 
— Öll strandlengja Stóra-Bretlands, að eftirtöldum svæðum undanskildum: 

 — suðurströnd Cornwall frá Lizard að Start Point, 

 — svæðið umhverfis ármynni Solent frá Portland Bill að Selsey Bill, 

 — svæðið meðfram strönd Essex frá Shoeburyness að Landguard point. 

— Öll strandlengja Norður-Írlands. 

— Öll strandlengja Guernsey og Herm. 

— Svæði á Jersey: svæðið samanstendur af strandsvæðinu á milli há- og lágflæðimarka og nálægu 
strandsvæði á milli meðalháflæðimarka á eyjunni Jersey og ímyndaðrar línu sem dregin er þrjár sjómílur 
frá meðallágflæðimörkum eyjarinnar Jersey. Svæðið liggur í flóanum milli Normandí og Bretagne, 
 sunnan við Ermarsund. 

— Öll strandlengja Manar. 
 

2.B. Svæði í Breska konungsríkinu, á Ermarsundseyjum og Mön sem eru viðurkennd með tilliti til  
B. Refringens 
 
— Öll strandlengja Stóra-Bretlands. 

— Öll strandlengja Norður-Írlands. 

— Öll strandlengja Guernsey og Herm. 

— Svæði á Jersey: svæðið samanstendur af strandsvæðinu á milli há- og lágflæðimarka og nálægu 
strandsvæði á milli meðalháflæðimarka á eyjunni Jersey og ímyndaðrar línu sem dregin er þrjár sjómílur 
frá meðallágflæðimörkum eyjarinnar Jersey. Svæðið liggur í flóanum milli Normandí og Bretagne, 
sunnan við Ermarsund. 

— Öll strandlengja Manar. 
 

 
 


