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(Stjtí. ESB L 156 frá 30. apríl 2004)

Ákvörun 2004/453/EB veri svohljóandi:
ÁKVÖRUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

2008/EES/14/03

frá 29. apríl 2004
um framkvæmd tilskipunar rásins 91/67/EBE a ví er varar rástafanir gegn tilteknum
sjúkdómum í eldisdrum (*)
(tilkynnt me númeri C(2004) 1679)
(2004/453/EB)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR,

3)

Í regluger rásins (EBE) nr. 706/73 frá 12. mars 1973
um Bandalagsákvæi sem gilda um Ermarsundseyjar og
3
Mön og vara viskipti me landbúnaarvörur ( ) er
mælt fyrir um a draheilbrigislöggjöf skuli gilda um
essar eyjar me sömu skilyrum og í Breska
konungsríkinu a ví er varar vörur sem eru fluttar inn
til eyjanna ea fluttar út frá eim til Bandalagsins.

4)

Nausynlegt er a fastsetja ær kröfur, sem
aildarríkjunum ber a fullnægja áur en lst er yfir a
au séu laus vi sjúkdóma, og ær vimianir sem
aildarríkjunum ber a beita samkvæmt varnar- og
útrmingaráætlununum. Enn fremur er nausynlegt a
skilgreina ær vibótarábyrgir sem krafist er vegna
aflutnings tiltekinna fisktegunda inn á sjúkdómalaus
svæi og svæi sem varnar- og útrmingaráætlanirnar
taka til. Í essu skyni skal taka tillit til tilmæla
Aljóadraheilbrigisstofnunarinnar (OIE).

5)

Danmörk hefur lagt fram rökstuning fyrir ví a landi
sé laust vi vorveiru í vatnakarpa (SVC) og skal ví
teljast laus vi ann sjúkdóm.

6)

Finnland hefur lagt fram rökstuning fyrir ví a landi
sé laust vi vorveiru í vatnakarpa á öllu yfirráasvæi
sínu og laust vi roflyrusníkil (Gyrodactylus salaris)
og brisdrep (IPN) á hluta af yfirráasvæi sínu. ví ber
a telja vikomandi yfirráasvæi laus vi á sjúkdóma.
Finnland hefur einnig lagt fram áætlun um varnir gegn
og útrmingu á nrnaveiki (BKD) á eim hluta
yfirráasvæis síns sem er inn til landsins. Samykkja
skal á áætlun me a fyrir augum a útrma
sjúkdómnum og ölast stöu sjúkdómalauss svæis.

7)

Írland hefur lagt fram rökstuning fyrir ví a a sé
laust vi vorveiru í vatnakarpa, nrnaveiki og
roflyrusníkil á öllu yfirráasvæi sínu og skal ví
teljast laust vi á sjúkdóma.

me hlisjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

me hlisjón af tilskipun rásins 91/67/EBE frá 28. janúar
1991 um skilyri á svii heilbrigis dra sem hafa áhrif á
1
markassetningu fiskeldistegunda og -afura ( ), einkum 12.
gr. (2. mgr.), 13. gr. (önnur undirgrein 1. mgr.) og 13. gr. (2.
mgr.),

me hlisjón af tilskipun rásins 90/425/EBE frá 26. júní 1990
um eftirlit me draheilbrigi og drarækt í viskiptum innan
Bandalagsins me tiltekin dr á fæti og afurir til a stula a
2
ví a hinum innri markai veri komi á ( ), einkum 10. gr.,

og a teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

2)

Aildarríki, sem telur a yfirráasvæi ess ea hluti af
yfirráasvæi ess sé laust vi einn ea fleiri eirra
sjúkdóma sem eru tilgreindir í III. skrá í I. dálki viauka
A vi tilskipun 91/67/EBE, er heimilt skv. 13. gr. eirrar
tilskipunar a leggja fyrir framkvæmdastjórnina
rökstuning fyrir ví a svæi fái stöu sjúkdómalauss
svæis. Danmörk, Finnland, Írland, Svíjó og Breska
konungsríki hafa lagt slíkar umsóknir fyrir
framkvæmdastjórnina.

Aildarríki, sem gerir áætlun í eim tilgangi a útrma
einum ea fleiri eirra sjúkdóma sem eru tilgreindir í III.
skrá í I. dálki viauka A vi tilskipun 91/67/EBE, er
heimilt skv. 12. gr. eirrar tilskipunar a leggja
áætlunina fyrir framkvæmdastjórnina til samykkis.
Finnland, Írland, Svíjó og Breska konungsríki hafa
lagt slíkar áætlanir fyrir framkvæmdastjórnina.

_______________

(*) essi EB-ger birtist í Stjtí. ESB L 156, 30.4.2004, bls. 5. Hennar var geti
í ákvörun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 27/2005 frá 11. mars 2005
um breytingu á I. viauka (Heilbrigi dra og plantna) vi EES-samninginn,
sjá EES-vibæti vi Stjórnartíindi Evrópusambandsins nr. 38, 28.7.2005,
bls. 6.
(1) Stjtí. EB L 46, 19.2.1991, bls. 1. Tilskipuninni var síast breytt me
regluger (EB) nr. 806/2003 (Stjtí. ESB L 122, 16.5.2003, bls. 1).
(2) Stjtí. EB L 224, 18.8.1990, bls. 24. Tilskipuninni var síast breytt me
tilskipun Evrópuingsins og rásins 2002/33/EB (Stjtí. EB L 315,
19.11.2002, bls. 14).

________________

(3)

Stjtí. EB L 68, 15.3.1973, bls. 1. Reglugerinni var breytt me regluger
(EBE) nr. 1274/86 (Stjtí. EB L 107, 24.4.1986, bls. 1).
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9)

Svíjó hefur lagt fram rökstuning fyrir ví a a sé
laust vi vorveiru í vatnakarpa og brisdrep á öllu
yfirráasvæi sínu og skal ví teljast laust vi á
sjúkdóma. Svíjó hefur einnig lagt fram áætlun um
varnir gegn og útrmingu á nrnaveiki á eim hluta
yfirráasvæis síns sem er inn til landsins. Samykkja
skal á áætlun me a fyrir augum a útrma
sjúkdómnum og ölast stöu sjúkdómalauss svæis.

vi einn ea fleiri af eim sjúkdómum sem eru tilgreindir í III.
skrá í I. dálki viauka A vi tilskipun 91/67/EBE.

Breska konungsríki hefur lagt fram rökstuning fyrir
ví a a sé laust vi roflyruski á öllu yfirráasvæi
sínu og laust vi brisdrep, nrnaveiki og vorveiru í
vatnakarpa á hluta af yfirráasvæi sínu. ví ber a telja
vikomandi yfirráasvæi laus vi á sjúkdóma. Breska
konungsríki hefur einnig lagt fram áætlanir um varnir
gegn og útrmingu á vorveiru í vatnakarpa og nrnaveiki
á örum hlutum yfirráasvæis síns. Samykkja skal
essar áætlanir me a fyrir augum a útrma
sjúkdómunum og ölast stöu sjúkdómalauss svæis.

Yfirráasvæin, sem eru tilgreind í II. kafla I. viauka vi
essa ákvörun, teljast laus vi sjúkdómana sem eru tilgreindir
í III. skrá í I. dálki viauka A vi tilskipun 91/67/EBE.

10)

Vibótarábyrgir, sem kvei er á um í essari
ákvörun, skulu teknar til endurskounar a remur
árum linum me tilliti til fenginnar reynslu í tengslum
vi varnir gegn og útrmingu á sjúkdómunum og róun
annarra varnarrástafana á bor vi bólusetningu.

11)

Me ákvörun framkvæmdastjórnarinnar 93/44/EB ( )
hafa vibótarábyrgir vegna vorveiru í vatnakarpa veri
skilgreindar fyrir tilteknar fisktegundir sem eru sendar til
Stóra-Bretlands, Norur-Írlands, Manar og Guernseyja.
á ákvörun skal fella úr gildi og essi ákvörun koma í
hennar sta.

12)

1

2

Ákvörun framkvæmdastjórnarinnar 2003/513/EB ( )
var samykkt í verndarskyni til a varna ví a
roflyruskill bærist til tiltekinna svæa í Bandalaginu.
essar rástafanir hafa veri í gildi frá 1996 og eru ess
elis
a
teljast
vibótarábyrgir
en
ekki
verndarrástafanir. Ákvörun 2003/513/EB skal ví
einnig felld úr gildi og essi ákvörun koma í hennar
sta.

13)

Ábyrgir, sem mælt er fyrir um í ákvörunum 93/44/EB
og 2003/513/EB, skulu uppfærar me tilliti til
núverandi vísindaekkingar og núverandi tilmæla
Aljóadraheilbrigisstofnunarinnar.

14)

Rástafanirnar, sem kvei er á um í essari ákvörun,
eru í samræmi vi álit fastanefndarinnar um matvælaferli
og heilbrigi dra.

SAMYKKT ÁKVÖRUN ESSA:

1. gr.
Skilyri fyrir ví a yfirráasvæi teljist laust vi
sjúkdóma
Í I. kafla I. viauka vi essa ákvörun er mælt fyrir um au
skilyri sem ber a uppfylla áur en yfirráasvæi telst laust

_______________

(1)
2

()
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Stjtí. EB L 16, 25.1.1993, bls. 53. Ákvöruninni var breytt me ákvörun
94/865/EB (Stjtí. EB L 352, 31.12.1994, bls. 75).
Stjtí. ESB L 177, 16.7.2003, bls. 22.

2. gr.
Yfirráasvæi sem teljast laus vi sjúkdóma

3. gr.
Vimianir fyrir varnar- og útrmingaráætlanir
Í I. kafla II. viauka vi essa ákvörun er mælt fyrir um ær
vimianir sem aildarríkin skulu beita samkvæmt varnar- og
útrmingaráætlun me tilliti til eins ea fleiri eirra sjúkdóma
sem eru tilgreindir í III. skrá í I. dálki viauka A vi tilskipun
91/67/EBE.
4. gr.
Samykki fyrir varnar- og útrmingaráætlunum
Samykktar eru varnar- og útrmingaráætlanir fyrir
yfirráasvæin sem eru tilgreind í II. kafla II. viauka vi essa
ákvörun.
5. gr.
Vibótarábyrgir
1. Lifandi eldisfiskur ásamt hrognum og sviljum, sem eru flutt
á yfirráasvæin sem eru tilgreind í II. kafla I. viauka ea II.
kafla II. viauka, skulu vera í samræmi vi ær ábyrgir, .m.t.
ábyrg á umbúum og merkingum, og ær sértæku
vibótarkröfur, sem mælt er fyrir um í heilbrigisvottorinu,
sem er útbúi í samræmi vi fyrirmyndina í III. viauka, a
teknu tilliti til skringa í IV. viauka.
2. Kröfurnar, sem mælt er fyrir um í 1. mgr., gilda ekki um
hrogn til manneldis sem eru flutt á yfirráasvæin sem eru
tilgreind í II. kafla I. viauka ea II. kafla II. viauka.
3. Halda skal vibótarábyrgum egar kröfum, sem mælt er
fyrir um í V. viauka, er fullnægt.
6. gr.
Flutningar
Lifandi eldisfisk ásamt hrognum og sviljum, sem eru flutt á
yfirráasvæin sem eru tilgreind í II. kafla I. viauka ea II.
kafla II. viauka, skal flytja vi skilyri sem valda ekki
breytingu á heilbrigisástandi ea tefla heilbrigisástandi eirra
í tvísnu á vitökusta.
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7. gr.

9. gr.

Niurfelling

Vitakendur

Ákvaranir 93/44/EB og 2003/513/EB falli úr gildi.

Ákvörun essari er beint til aildarríkjanna.

8. gr.
Endurskoun
Framkvæmdastjórnin skal endurskoa ær vibótarábyrgir,
sem mælt er fyrir um í essari ákvörun, eigi síar en 30. apríl
2007. Vi endurskounina skal taka tillit til fenginnar reynslu
af vörnum gegn og útrmingu á sjúkdómum og til róunar
annarra varnarrástafana á bor vi bólusetningu.

Gjört í Brussel 29. apríl 2004.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
David BYRNE

framkvæmdastjóri.
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I. VIAUKI
Sú staa a vera laus vi sjúkdóma
I. kafli
Skilyri fyrir ví a ná eirri stöu a vera laust vi sjúkdóma
A. Sjúkdómalaust land
Aildarríki skal teljast laust vi sjúkdóm ef engin hinna smitnæmu tegunda finnst ar ea a uppfyllir skilyri 1. ea 2.
liar hér á eftir.
Ef aildarríki deilir vatnasvii me einu ea fleiri aildarríkjum er einungis hægt a stafesta a landi sé laust vi
sjúkdóma ef stafest er a öll sameiginlegu vatnasviin séu svæi sem eru laus vi sjúkdóma í öllum hlutaeigandi
aildarríkjum.
1.

Aildarríki, ar sem ekki hefur greinst neitt sjúkdómstilvik a.m.k. síastliin 25 ár, rátt fyrir a skilyri hafi veri
annig a au hefu geta stula a ví a klínísk einkenni hans kæmu fram, getur einungis talist laust vi
sjúkdóminn ef
1.1.

grundvallaröryggiskröfur í tengslum vi sjúkdóminn hafa veri fyrir hendi a.m.k. næstliin 10 ár samfellt.
Grundvallaröryggiskröfurnar skulu vera a.m.k. eftirfarandi:
a)

skylt er a tilkynna sjúkdóminn, .m.t. a tilkynna grun um hann, til lögbærs yfirvalds,

b) í landinu skal vera kerfi til ess a tryggja hragreiningu á einkennum sjúkdóms, nju sjúkdómsástandi
ea óskrum afföllum hjá lagardrum í eldisfyrirtæki ea í náttúrunni og tryggja skjóta tilkynningu
ar a lútandi til lögbærs yfirvalds, svo a hægt sé a hefja greiningartengdar rannsóknir eins skjótt og
unnt er, sem gerir lögbæru yfirvaldi kleift a rannsaka sjúkdóma og tilkynna um á og tekur til agangs
a rannsóknarstofum, ar sem unnt er a greina og gera greinarmun á vikomandi sjúkdómum, og
tekur einnig til jálfunar dralækna ea sérfræinga í heilbrigi fiska í ví a greina og tilkynna um
sjaldgæf sjúkdómstilvik. Slíkt hragreiningarkerfi skal a.m.k. byggjast á eftirfarandi:
i)

ví a starfsfólk, sem starfar í eldisfyrirtækjum ea sem kemur a vinnslu, skal almennt vera
mevita um dæmiger einkenni tilgreindu sjúkdómanna,

ii) dralæknum ea sérfræingum í heilbrigi lagardra sem eru jálfair í a ekkja og tilkynna um
grunsamleg sjúkdómstilvik,
iii) getu lögbærs yfirvalds til ess a rannsaka sjúkdóma á skjótan og skilvirkan hátt,
iv) agangi lögbærs yfirvalds a rannsóknarstofum sem eru me astöu til ess a greina og gera
greinarmun á skráum og ntilkomnum sjúkdómum,

2.

1.2.

ekki er vita til ess a smit hafi veri stafest í villtum stofnum,

1.3.

fyrir hendi eru skilyri í viskiptum og innflutningi til ess a koma í veg fyrir a sjúkdómurinn berist inn í
aildarríki.

Aildarríki, ar sem síasta ekkta klíníska tilviki kom upp á næstlinum 25 árum ea ar sem engin dæmi voru
um skingu áur en markvisst eftirlit hófst, t.d. vegna ess a skilyri voru ekki annig a au hefu geta stula
a ví a klínísk einkenni kæmu fram, getur talist laust vi sjúkdóminn ef:
2.1.

a uppfyllir ær grundvallaröryggiskröfur sem lst er í li 1.1 og

2.2.

markvisst eftirlit hefur átt sér sta í a.m.k. tvö ár í eldisfyrirtækjum ar sem einhverjar hinna smitnæmu
tegunda eru haldnar án ess a skillinn hafi greinst. Ef í landinu eru svæi, ar sem eftirlit me
eldisfyrirtækjum eitt og sér veitir ekki nægar faraldsfræiupplsingar (ar sem fjöldi eldisfyrirtækja er
takmarkaur), en ar fyrirfinnast villtir stofnar af einhverjum hinna smitnæmu tegunda, skal markvissa
eftirliti taka til essara villtu stofna. Snatökuaferirnar og stærir snanna skulu vera a.m.k. jafngildar
eim sem mælt er fyrir um í ákvörun 2001/183/EB ea vikomandi köflum aljóaheilbrigisreglna
Aljóadraheilbrigisstofnunarinnar um lagardr (OIE International Aquatic Animal Health Code) og
handbók Aljóadraheilbrigisstofnunarinnar um greiningarprófanir á lagardrum (OIE Manual of
Diagnostic Tests for Aquatic Animals). Greiningaraferirnar skulu vera a.m.k. jafngildar eim sem mælt
er fyrir um í vikomandi köflum handbókar Aljóadraheilbrigisstofnunarinnar um greiningarprófanir á
lagardrum.
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B. Sjúkdómalaus svæi
Heimilt er a koma á fót sjúkdómalausu svæi á yfirráasvæi eins af aildarríkjunum, ar sem smit er fyrir hendi ea
engin sjúkdómstilvik hafa komi upp, ef engin hinna smitnæmu tegunda fyrirfinnst á svæinu ea svæi uppfyllir
skilyrin sem um getur í 1. ea 2. li hér á eftir.
Slík sjúkdómalaus svæi skulu taka til: vatnasvis í heild sinni, eins ea fleiri, frá upptökum vatnsfallanna til sjávar ea
hluta vatnasvis frá upptökunum a náttúrulegri ea tilbúinni hindrun sem kemur í veg fyrir a fiskurinn gangi upp frá
neri hlutum vatnsfallsins. Lögbært yfirvald skal afmarka slík svæi greinilega á korti af yfirráasvæi vikomandi
lands.
Ef vatnasvi nær til fleiri en eins aildarríkis er einungis hægt a stafesta a sem sjúkdómalaust svæi ef skilyrin,
sem ger er grein fyrir hér á eftir, eiga vi um allt svæi. Hlutaeigandi aildarríki skulu sækja um samykki fyrir
svæi.
1.

Svæi, ar sem ekki hefur greinst neitt tilvik sjúkdóms a.m.k. síastliin 25 ár, rátt fyrir a skilyri hafi veri
annig a au hefu geta stula a ví a klínísk einkenni hans kæmu fram, getur einungis talist laust vi
sjúkdóminn ef:
1.1.

grundvallaröryggiskröfur
hafa
veri
fyrir
hendi
Grundvallaröryggiskröfurnar skulu vera a.m.k. eftirfarandi:
a)

a.m.k.

næstliin

10

ár

samfellt.

skylt er a tilkynna sjúkdóminn, .m.t. a tilkynna grun um hann, til lögbærs yfirvalds,

b) í landinu skal vera kerfi til ess a tryggja hragreiningu á einkennum sjúkdóms, nju sjúkdómsástandi
ea óskrum afföllum hjá lagardrum í eldisfyrirtækjum ea í náttúrunni og tryggja skjóta
tilkynningu ar a lútandi til lögbærs yfirvalds, svo a hægt sé a hefja greiningartengdar rannsóknir
eins skjótt og unnt er, sem gerir lögbæru yfirvaldi kleift a rannsaka sjúkdóma og tilkynna um á og
tekur til agangs a rannsóknarstofum, ar sem unnt er a greina og gera greinarmun á vikomandi
sjúkdómum, og tekur einnig til jálfunar dralækna ea sérfræinga í heilbrigi fiska í ví a greina og
tilkynna um sjaldgæf sjúkdómstilvik. Slíkt hragreiningarkerfi skal a.m.k. byggjast á eftirfarandi:
i)

ví a starfsfólk, sem starfar í eldisfyrirtækjum ea sem kemur a vinnslu, skal almennt vera
mevita um dæmiger einkenni tilgreindu sjúkdómanna,

ii) dralæknum ea sérfræingum í heilbrigi lagardra sem eru jálfair í a ekkja og tilkynna um
grunsamleg sjúkdómstilvik,
iii) getu lögbærs yfirvalds til ess a rannsaka sjúkdóma á skjótan og skilvirkan hátt,
iv) agangi lögbærs yfirvalds a rannsóknarstofum sem eru me astöu til ess a greina og gera
greinarmun á skráum og ntilkomnum sjúkdómum,

2.

1.2.

ekki er vita til ess a smit hafi veri stafest í villtum stofnum,

1.3.

fyrir hendi eru skilyri í viskiptum og innflutningi til ess a koma í veg fyrir a sjúkdómurinn berist inn
á svæi.

Svæi, ar sem síasta ekkta klíníska tilviki kom upp á næstlinum 25 árum ea ar sem engin dæmi voru um
skingu áur en markvisst eftirlit hófst, t.d. vegna ess a skilyri voru ekki annig a au hefu geta stula a
ví a klínísk einkenni kæmu fram, getur talist laust vi sjúkdóminn ef:
2.1.

a uppfyllir ær grundvallaröryggiskröfur sem lst er í li 1.1,

2.2.

markvisst eftirlit hefur átt sér sta í a.m.k. tvö ár í eldisfyrirtækjum ar sem einhverjar hinna smitnæmu
tegunda eru haldnar án ess a skillinn hafi greinst. Ef eftirlit í eldisfyrirtækjum eitt og sér veitir ekki
nægar faraldsfræiupplsingar (ar sem fjöldi eldisfyrirtækja er takmarkaur), en ar fyrirfinnast villtir
stofnar af einhverjum hinna smitnæmu tegunda, skal markvissa eftirliti taka til essara villtu stofna.
Snatökuaferirnar og stærir snanna skulu vera a.m.k. jafngildar eim sem mælt er fyrir um í ákvörun
2001/183/EB ea vikomandi köflum aljóaheilbrigisreglna Aljóadraheilbrigisstofnunarinnar um
lagardr og handbók Aljóadraheilbrigisstofnunarinnar um greiningarprófanir á lagardrum.
Greiningaraferirnar skulu vera a.m.k. jafngildar eim sem mælt er fyrir um í vikomandi köflum
handbókar Aljóadraheilbrigisstofnunarinnar um greiningarprófanir á lagardrum.
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II. kafli
Yfirráasvæi sem viurkennt er a hafi á stöu a vera laus vi tiltekna sjúkdóma sem um getur í III. skrá í 1.
dálki viauka A vi tilskipun 91/67/EBE
Sjúkdómur

Vorveira í vatnakarpa (SVC)

Nrnaveiki (BKD)
Brisdrep (IPN)

Sking roflyruskils (Gyrodactylus
salaris)

Aildarríki

Yfirráasvæi ea hlutar yfirráasvæis

Danmörk

Allt yfirráasvæi

Finnland

Allt yfirráasvæi
árinnar
Vuoksi
sóttvarnabelti.

Írland

Allt yfirráasvæi

Svíjó

Allt yfirráasvæi

Breska konungsríki

Norur-Írland,
Guernsey

Írland

Allt yfirráasvæi

Breska konungsríki

Norur-Írland, Mön og Jersey

Finnland

Svæi inn til landsins á yfirráasvæi
ess en vatnasvi árinnar Vuoksi og
árinnar
Kemijoki
skulu
teljast
sóttvarnabelti.

Svíjó

Allt yfirráasvæi

Breska konungsríki

Mön

Finnland

Vatnasvi Tenojoki og Näätämönjoki
en vatnasvi Paatsjoki, Luttojoki og
Uutuanjoki teljast sóttvarnabelti.

Írland

Allt yfirráasvæi

Breska konungsríki

Stóra-Bretland, Norur-Írland, Mön,
Jersey og Guernsey

Mön,

en vatnasvi
skal
teljast

Jersey

og
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II. VIAUKI

Varnar- og útrmingaráætlanir
I. kafli
Lágmarksvimianir fyrir áætlun um varnir gegn tilteknum sjúkdómum, sem um getur í III. skrá í 1. dálki viauka
A vi tilskipun 91/67/EBE, og útrmingu eirra
A. Lágmarksvimianir, sem aildarríkjunum ber a styjast vi, samkvæmt samykktri varnar- og
útrmingaráætlun eru eftirfarandi:
1.

Skylt er a tilkynna sjúkdóminn, .m.t. a tilkynna grun um hann, til lögbærs yfirvalds.

2.

Í landinu skal vera kerfi til ess a tryggja hragreiningu á einkennum vikomandi sjúkdóms hjá lagardrum í
eldisfyrirtæki ea í náttúrunni og skjóta tilkynningu ar a lútandi til lögbærs yfirvalds, svo a hægt sé a hefja
greiningartengdar rannsóknir eins skjótt og unnt er, sem gerir lögbæru yfirvaldi kleift a rannsaka sjúkdóma og
tilkynna um á og tekur til agangs a rannsóknarstofum, ar sem unnt er a greina og gera greinarmun á
vikomandi sjúkdómum, og tekur einnig til jálfunar dralækna ea sérfræinga í heilbrigi fiska í ví a greina og
tilkynna um sjaldgæf sjúkdómstilvik. Slíkt hragreiningarkerfi skal a.m.k. byggjast á eftirfarandi:
2.1.

ví a starfsfólk, sem starfar í eldisfyrirtækjum ea sem kemur a vinnslu, skal almennt vera mevita um
dæmiger einkenni tilgreindu sjúkdómanna,

2.2.

dralæknum ea sérfræingum í heilbrigi lagardra sem eru jálfair í a ekkja og tilkynna um
grunsamleg sjúkdómstilvik,

2.3.

getu lögbærs yfirvalds til ess a rannsaka sjúkdóma á skjótan og skilvirkan hátt,

2.4.

agangi lögbærs yfirvalds a rannsóknarstofum sem eru me astöu til ess a greina vikomandi
sjúkdóm og greina hann frá örum sjúkdómum.

3.

Skilyri skulu vera fyrir hendi í viskiptum og innflutningi til ess a koma í veg fyrir a sjúkdómurinn berist inn í
aildarríki.

4.

Markvisst eftirlit skal vihaft í eldisfyrirtækjum ar sem einhverjar hinna smitnæmu tegunda eru haldnar. Ef í
landinu eru svæi ar sem eftirlit me eldisfyrirtækjum eitt og sér veitir ekki nægar faraldsfræiupplsingar (ar
sem fjöldi eldisfyrirtækja er takmarkaur), en ar fyrirfinnast villtir stofnar af einhverjum hinna smitnæmu tegunda,
skal markvissa eftirliti taka til essara villtu stofna. Snatökuaferir og stærir sna skulu vera a.m.k. jafngildar
eim sem mælt er fyrir um í ákvörun 2001/183/EB ea vikomandi köflum aljóaheilbrigisreglna
Aljóadraheilbrigisstofnunarinnar um lagardr og handbók Aljóadraheilbrigisstofnunarinnar um
greiningarprófanir á lagardrum. Greiningaraferir skulu vera a.m.k. jafngildar eim sem mælt er fyrir um í
vikomandi köflum handbókar Aljóadraheilbrigisstofnunarinnar um greiningarprófanir á lagardrum.

5.

Vinna skal eftir varnar- og útrmingaráætlunum ar til kröfum I. viauka er fullnægt og telja má a aildarríki ea
hlutar ess séu lausir vi vikomandi sjúkdóm.

6.

Fyrir 1. maí ár hvert skal leggja fyrir framkvæmdastjórnina skrslu me upplsingum um fjölda tilvika, ar sem
grunur hefur komi upp, fjölda stafestra tilvika, fjölda eldisstöva og -staa sem takmarkanir eiga vi um, fjölda
takmarkana sem hefur veri aflétt og niurstöur úr virku eftirliti frá fyrra almanaksári samkvæmt eftirfarandi töflu.

Aildarríki og sjúkdómur

Fjöldi tilvika ar sem grunur hefur komi upp
Fjöldi stafestra tilvika
Fjöldi eldisstöva og -staa sem takmarkanir eiga vi um
Fjöldi tilvika ar sem takmörkunum hefur veri aflétt
Fjöldi eldisstöva og fiska ea kvía sem sni hafa veri
tekin úr
Fjöldi villtra fiska ea kvía sem sni hafa veri tekin úr
og á hvaa vatnasvii
Niurstöur úr snatöku
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B. Í tilvikum ar sem grunur hefur komi upp um sjúkdóm skal opinbera jónustustofnunin í aildarríkjunum sjá
til ess a gripi sé til eftirfarandi agera:
1.

Vieigandi sni skulu tekin til rannsóknar me a fyrir augum a stafesta tilvist vikomandi sjúkdómsvalds.

2.

Á mean bei er niurstöu rannsóknarinnar, sem um getur í 1. li, skal lögbært yfirvald hafa eldisstöina undir
opinberu eftirliti og gera skal vieigandi varnarrástafanir og má enginn fiskur fara úr sktu eldisstöinni nema
opinbera jónustustofnunin veiti til ess leyfi.

3.

Ef rannsóknin, sem um getur í 1. li, stafestir tilvist sjúkdómsvalds ea klínísk einkenni skal opinbera
jónustustofnunin hefja faraldsfræirannsókn til ess a finna hugsanlegar smitleiir og kanna hvort fiskur hefur
fari úr eldisstöinni á vikomandi tímabili áur en grunstilviki var stafest.

4.

Ef faraldsfræirannsókn leiir í ljós a sjúkdómurinn hefur borist í eina ea fleiri eldisstövar ea vatn, sem er ekki
afmarka, skulu ákvæi 1. liar gilda á essum svæum og
4.1. allar eldisstövar á sama vatnasvii ea strandsvæi skulu settar undir opinbert eftirlit,
4.2. enginn fiskur, hrogn ea svil skulu fara úr essum eldisstövum nema opinbera jónustustofnunin veiti til ess
leyfi.

5.

Ef vatnasvi ea strandsvæi eru umfangsmikil getur opinbera jónustustofnunin ákvei a takmarka essa
rástöfun vi umfangsminna svæi nálægt eldisstöinni, ar sem grunur hefur komi upp um skingu, ef hún telur
a a svæi tryggi best a sjúkdómurinn breiist ekki út.

C. Í tilvikum ar sem sjúkdómurinn hefur veri stafestur skulu aildarríkin sjá til ess a gripi sé til eftirfarandi
agera:
1.

Takmarkanir skulu egar í sta settar fyrir eldisstöina ea stainn, ar sem skti fiskurinn er, og enginn lifandi
fiskur skal fluttur inn á athafnasvæi og enginn lifandi fiskur fluttur úr eldisstöinni nema opinbera
jónustustofnunin í aildarríkinu veiti til ess leyfi.

2.

Vihalda skal takmörkununum ar til búi er a útrma sjúkdómnum, annahvort me ví a fullnægja kröfum
liar 2.1 ea liar 2.2 hér á eftir:
2.1.

Allur fiskur skal tafarlaust fjarlægur me eftirfarandi agerum:
a) slátrun allra fiska undir eftirliti opinberu jónustustofnunarinnar ea, hafi fiskurinn ná æskilegri
sölustær og snir engin klínísk einkenni um sjúkdóm, slátrun undir eftirliti opinberu
jónustustofnunarinnar í ví skyni a setja hann á marka ea vinna hann til manneldis. Í síara
tilvikinu skal opinbera jónustustofnunin sjá til ess a fiskinum sé tafarlaust slátra og hann slægur
og a a sé gert vi skilyri sem útiloka a sjúkdómsvaldar breiist út. Aildarríkin geta í hverju
einstöku tilviki, a teknu tilliti til hættunnar á ví a sjúkdómur berist í arar eldisstövar ea í villta
stofna, leyft a fiskur, sem hefur ekki enn ná æskilegri sölustær, sé alinn í eldisstöinni ar til
markasstær er ná og
b) a eldisstöin ea staurinn séu tekin úr rekstri (og sótthreinsu ef vi á) í hæfilegan tíma eftir a
fiskur hefur veri fjarlægur, a teknu tilliti til liar 1.7 í njustu útgáfu aljóaheilbrigisreglna
Aljóadraheilbrigisstofnunarinnar um lagardr.

2.2.

Rástafanir til ess a uppræta skingu me yfirveguum agerum í sktum eldisstövum ea -stöum
me ví
a)

a fjarlægja og farga dauum fiski og fiski sem snir klínísk einkenni um sjúkdóm, slátra fiski sem
snir engin klínísk einkenni um sjúkdóm, ar til hver faraldsfræieining á stanum, sem sjúkdómur
herjar á, er orin fisklaus og sótthreinsu ea

b) a fjarlægja og farga dauum fiski og fiski sem snir klínísk einkenni um sjúkdóm, á eldisstöum ar
sem hugsanlegt er a fjarlæging fisks og/ea sótthreinsun sé ekki gerleg vegna ess hvers elis
staurinn er (t.d. ef um er a ræa árkerfi ea stórt stöuvatn).
3.

Til ess a auvelda skjóta útrmingu sjúkdóms á sktu athafnasvæi getur lögbært yfirvald aildarríkis leyft a
fiskur, sem snir engin klínísk einkenni sjúkdóms, sé fluttur – undir eftirliti lögbærs yfirvalds – til annarra
eldisstöva ea svæa innan vikomandi aildarríkis sem hafa ekki á stöu a teljast laus vi sjúkdóma ea falla
ekki undir samykkt eftirlit og útrmingaráætlun.

4.

Fiski, sem er fjarlægur og farga í framhaldi af agerunum samkvæmt lium 2.1 og 2.2, skal farga í samræmi vi
regluger (EB) nr. 1774/2002.

5.

Fiskur, sem er notaur til ess a koma upp njum stofni á eldisstöum, skal vera vottaur sem laus vi sjúkdóma.

6.

Aildarríki skulu gera nausynlegar rástafanir til ess a hindra a sjúkdómur berist í ara eldisfiska ea villta
stofna.

Nr. 14/33

EES-vibætir vi Stjórnartíindi Evrópusambandsins

Nr. 14/34

II. kafli
Yfirráasvæi me samykktar varnar- og útrmingaráætlanir í tengslum vi tiltekna sjúkdóma sem um getur í III.
skrá í 1. dálki viauka A vi tilskipun 91/67/EBE
Sjúkdómur

Aildarríki

Yfirráasvæi ea hlutar yfirráasvæis

Vorveira í vatnakarpa

Breska konungsríki

Stóra-Bretland

Nrnaveiki

Finnland

Svæi inn til landsins á yfirráasvæi ess.

Svíjó

Svæi inn til landsins á yfirráasvæi ess.

Breska konungsríki

Stóra-Bretland
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III. VIAUKI
FYRIRMYND A DRAHEILBRIGISVOTTORI TIL NOTKUNAR VI A SETJA Á MARKA ( 1) [LIFANDI FISK] (1) [OG] (1) [HROGN] (1) [OG] (1)
[SVIL] AF TEGUNDUM, SEM ERU NÆMAR FYRIR (1) [VORVEIRU Í VATNAKARPA] (1) [OG] (1) [BRISDREPI] (1) [OG] (1) [NRNAVEIKI] (1) [OG] (1)
[ROFLYRUSKI], FYRIR FISKELDI EA FISKIRÆKT Á YFIRRÁASVÆUM SEM BANDALAGI HEFUR LST SJÚKDÓMALAUS EA
VARNAR- OG EFTIRLITSÁÆTLANIR SEM BANDALAGI HEFUR SAMYKKT ME TILLITI TIL EINS EA FLEIRI ESSARA SJÚKDÓMA

Tilvísunarkóanúmer

FRUMRIT

Upprunastaur sendingar

2.

Vitökustaur sendingar

11

2.1.

Aildarríki: .......................................................................
..........................................................................................

2.2.

Svæi ea hluti aildarríkis: .............................................

2.3.

Vitökueldisstö, heiti: ....................................................

Upprunaaildarríki: ..................................................................
....................................................................................................

12

Upprunaeldisstö, heiti: ...........................................................

..........................................................................................

...................................................................................................
1.3

Heimilisfang eldisstövar: .......................................................

..........................................................................................

...................................................................................................
2

( )[1.4. Staur ar sem fiski er slátra: ................................................

2.4.

Staur ea heimilisfang eldisstövar: ...............................
..........................................................................................

................................................................................................. ]
15

3

Nafn, heimilisfang og símanúmer sendanda: .........................

( )[2.5. Vitökustaur: .................................................................

...................................................................................................

......................................................................................... ]

...................................................................................................

2.6.

...................................................................................................

Nafn, heimilisfang og símanúmer vitakanda: .................
.............................................................................................

3.

Flutningatæki og aukenni sendingar (4)

3.1.

Flutningatæki: (1) [Vöruflutningabifrei] (1) [Járnbrautarvagn] (1) [Skip] (1) [Loftfar]:

3.2.

(1) [Skráningarnúmer] (1) [Heiti skips] (1) [Flugnúmer]: ...................................................................................................................

3.3.

Upplsingar til ess a sanngreina vörusendingu: ............................................................................................................................

4.

Lsing á sendingunni

 Eldisfiskur

 Villtur fiskur
Tegundir

Vísindaheiti:

Almennt heiti:

 Svil

 Frjóvgu hrogn

 Ófrjóvgu hrogn

 Lirfur/seii

Heildaryngd sendingar

Magn af

Aldur lifandi dra

(') [Fjöldi fiska]

(1) [hrognum]
(1) [sviljum]

 >24 mánaa
 12–24 mánaa
 0–12 mánaa
 óekktur
5.

Heilbrigisvottun
Ég, undirritaur, votta hér me a (1) [fiskurinn] [og] [hrognin] (1) [og] (1) [svilin] í essari sendingu, af tegundum sem eru næmar (3) fyrir
(1) [vorveiru í vatnakarpa] (1) [og] (1) [brisdrepi] (1)[og] (1) [nrnaveiki] (1) [og] (1) [roflyruski], sem um getur í 4. li í essu vottori,
fullnægja eftirfarandi kröfum:

5.1
annahvort

(1) [eru au upprunnin á eftirfarandi yfirráasvæi: ................................... sem telst vera laust vi (1) [vorveiru í vatnakarpa] (1)
[og] (1) [brisdrep] (1) [og] (1) [nrnaveiki] (1) [og] (1) [roflyruski] í samræmi vi 1. viauka vi ákvörun
2004/453/EB (6) og ar sem allar eldisstövar, sem rækta tegundir sem eru næmar (1) fyrir (1) [vorveiru í vatnakarpa] (1)
[og] (1) [brisdrepi] (1) [og] (1) [nrnaveiki] [og] (1) [roflyruski], eru undir eftirliti lögbærs yfirvalds og]

ea

(1) [au eru frá eftirfarandi eldisstö: ..................................... ( 7), sem er undir eftirliti lögbærs yfirvalds og sem, á eim árstíma
egar búist er vi a (1) [vorveira í vatnakarpa] (1) [og] (1) [brisdrep] (1) [og] (1) [nrnaveiki] geri vart vi sig, og hefur
veri undir eftirliti lögbærs yfirvalds í a.m.k. tvö ár og ar hefur fari fram snataka sem er a.m.k. jafngild eim
snatökuáætlunum, sem mælt er fyrir um í ákvörun framkvæmdastjórnarinnar 2001/183/EB (8), ea eim
eftirlitsaferum, sem er lst í handbók Aljóadraheilbrigisstofnunarinnar um greiningarprófanir á lagardrum, kafla
1.1.4 og vieigandi köflum um sjúkdóma; og prófanir rannsóknarstofa hafa veri gerar í samræmi vi vikomandi kafla
njustu útgáfu handbókar Aljóadraheilbrigisstofnunarinnar um greiningarprófanir á lagardrum, í öllum tilvikum
me neikværi niurstöu og]
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ea

(9) [au eru frá eftirfarandi eldisstö inn til landsins: .......................... (7 ), sem er undir eftirliti lögbærs yfirvalds og ar sem (1) [vorveira
í vatnakarpa] (1) [og] (1) [brisdrep] (1) [og] (1) [nrnaveiki] hafa komi upp á næstlinum tveimur árum en allur fiskurinn veri
fjarlægur og allar tjarnir, tankar og önnur mannvirki og búnaur hafa veri sótthreinsu undir eftirliti lögbærs yfirvalds og
endurnjun fisks hefur átt sér sta me fiski úr stofni sem lögbært yfirvald hefur votta a sé laus vi sjúkdóma a lokinni
snatöku sem er a.m.k. jafngild eim snatökuáætlunum, sem mælt er fyrir um í ákvörun framkvæmdastjórnarinnar
2001/183/EB (8), ea eim eftirlitsaferum, sem er lst í handbók Aljóadraheilbrigisstofnunarinnar um greiningarprófun
lagardra, kafla 1.1.4 og vieigandi köflum um sjúkdóma, og prófanir rannsóknarstofa hafa átt sér sta í samræmi vi
vikomandi kafla njustu útgáfu handbókar Aljóadraheilbrigisstofnunarinnar um greiningarprófanir á lagardrum, í öllum
tilvikum me neikværi niurstöu og]

ea

(10) [au eru frá eftirfarandi eldisstö inn til landsins: ................................. (7 ), sem er undir eftirliti lögbærs yfirvalds og sem hefur veri
undir eftirliti lögbærs yfirvalds í a.m.k. tvö ár og ar hefur fari fram snataka á eim árstíma egar búist er vi a roflyruski
geri vart vi sig og stær snis er a.m.k. jafngild ví sem tíkast í eim snatökuáætlunum, sem mælt er fyrir um í ákvörun
framkvæmdastjórnarinnar 2001/183/EB (8), og ar sem snataka og prófanir á rannsóknarstofum hafa átt sér sta í samræmi vi
vikomandi kafla njustu útgáfu handbókar Aljóadraheilbrigisstofnunarinnar um greiningarprófanir á lagardrum, í öllum
tilvikum me neikværi niurstöu; og eldisstöin er annahvort á hluta (11) vatnasvis sem stafest er a sé laust (12) vi
roflyruski ea á vatnasvii sem stafest er a sé laust (12 ) vi roflyruski og stafest er a öll önnur vatnasvi, sem af
rennur í sama ármynni, séu laus (12,13) vi roflyruski og]

ea

(10) [au eru frá eftirfarandi strandeldisstö: ..................................... ( 7), sem er undir eftirliti lögbærs yfirvalds, og er á strandsvæi ar
sem selta er minni en 25 prómill og stafest er a öll vatnasvi, sem af rennur í ármynni, séu laus (12,13) vi roflyruski og]

ea

(10) [au eru frá eftirfarandi eldisstö: .................................. ( 7), sem er undir eftirliti lögbærs yfirvalds, og er á strandsvæi ar sem selta
sjávar er meiri en 25 prómill og enginn lifandi fiskur af næmum tegundum (5) hefur veri fluttur til á næstlinum 14 dögum og]

ea

(14) [au eru frá eftirfarandi eldisstö: ............................................ ( 7), sem er undir eftirliti lögbærs yfirvalds, og ar sem hrognin eru
sótthreinsu í samræmi vi aljóaheilbrigisreglur Aljóadraheilbrigisstofnunarinnar um lagardr, sjöttu útgáfu frá 2003,
vibæti 5.2.1, sem tryggir a sníklum af tegundinni G. salaris (roflyrusníkli) hefur veri útrmt og]
—
—
—

5.2.

ar sem skylt er a tilkynna (1) [vorveiru í vatnakarpa] (1) [og] (1) [brisdrep] (1) og] (1) [nrnaveiki] C) [og] (1) [roflyruski] til
lögbærs yfirvalds og opinbera jónustustofnunin verur tafarlaust a rannsaka grun um skingu og
ar sem allur aflutningur tegunda, sem eru næmar (5) fyrir (1) [vorveiru í vatnakarpa] (1) [og] (1) [brisdrepi] (1) [og] ( 1) [nrnaveiki] (1)
[og] (1) [roflyruski], er frá svæi ea eldisstö sem stafest er a sé laus vi (1) [vorveiru í vatnakarpa] (1) [og] (1) [brisdrep] (1) [og]
(1) [nrnaveiki] [og] (1) [roflyruski] og
(15) [- ar sem fiskur hefur ekki veri bólusettur vi (1) [brisdrepi] (1) [og] (1) [nrnaveiki] og]
fullnægja eftirfarandi kröfum:
a)

au hafa ekki frá ví a eim var (1) [slátra] (1) [au voru veidd] komist í snertingu vi önnur óheilbrigari, lifandi lagardr,
hrogn eirra ea svil,

b) au eru ekki ætlu til förgunar ea slátrunar í ví skyni a útrma sjúkdómum sem eru tilgreindir í 1. dálki viauka A vi
tilskipun 91/67/EBE,
c)

au eru ekki frá eldisstö sem sætir banni af ástæum sem vara draheilbrigi,

d) au sna engin klínísk sjúkdómseinkenni á fermingardaginn,
e) slembiúrtak úr dæmigerum hluta sendingarinnar hefur veri skoa sjónrænt, .m.t. allir hlutar sem eru af örum uppruna og
ekki fundust arar tegundir en ær sem eru tilgreindar í 4. li essa vottors,
f)

gæi (1) [vatns] (1) [íss], sem au eru sett í, breyta ekki heilbrigisástandi eirra og

g) au hafa veri sett í (1) [innsiglaa, hreina, vatnsétta gáma sem hafa áur veri sótthreinsair me viurkenndu sótthreinsiefni og
bera aulæsilegan merkimia á ytra byri] (1) [skip, ar sem lest og leislu- og dælukerfi hafa veri tæmd af fiski, hafa áur veri
rifin og sótthreinsu me viurkenndu sótthreinsiefni, og hefur farmskrá] me vieigandi (16) upplsingum, sem um getur í 1. og
2. li essa vottors, og eftirfarandi yfirlsingu:
,,(1) [Lifandi fiskur] (1) [og] ( 1) [hrogn] (1) [og] (1) [svil], sem tilheyra tegundum sem eru næmar fyrir (1) [vorveiru í vatnakarpa] (1)
[og] (1) [brisdrepi] [og] (1) [nrnaveiki] (1) [og] (1) [roflyruski], og leyft er a setja á marka á svæum Bandalagsins sem lst
hafa veri laus vi sjúkdóma ea sem eru me samykkta varnar- og útrmingaráætlun me tilliti til (1) [vorveiru í vatnakarpa] (1)
[og] (1) [brisdreps] (1) [og] (1) [nrnaveiki] (1) [og] ( 1) [roflyruski].“
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Gjört í/á: ...........................................................................
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hinn: ..............................................................................................................

(Staur)

(Dagsetning)

......................................................................................................................
(Undirritun opinbers skounarmanns)

......................................................................................................................
(Nafn me hástöfum, menntun og titill)

Athugasemdir
(1)
2

()

Striki yfir a sem á ekki vi
Ef anna en upprunastaur: striki yfir a sem á ekki vi.

(3)

Ef anna en vitökueldisstö: striki yfir a sem á ekki vi.

(4)

Tilgreina skal skráningarnúmer járnbrautarvagna ea vöruflutningabíla og heiti skips eftir ví sem vi á. Tilgreina skal flugnúmer loftfars sé a ekkt. Ef um er
a ræa flutning í gámum ea kössum skal tilgreina heildarfjölda eirra, skráningarnúmer og innsiglisnúmer, ef um slíkt er a ræa, í li 3.3.

(5)

ekktar smitnæmar tegundir (sjá töflu).

Sjúkdómur

Smitnæmar tegundir (*)

Vorveira í vatnakarpa (SVC)

Vatnakarpi
og
koi-karpi
(Cyprinus
carpio),
graskarpi
(Ctenopharyngodon idellus), silfurkarpi (Hypophthalmichthys molitrix),
ealkarpi (Aristichthys nobilis), grænkarpi (Carassius carassius),
gullfiskur (C. auratus), roagægir (Rutillus rutillus), gullgægir
(Leuciscus idus), grunnungur (Tinca tinca) og fengrani (Silurus glanis)

Brisdrep (IPN)

Regnbogasilungur (Oncorhynchus mykiss), lindableikja (Salvelinus
fontinalis), urrii (Salmo trutta), lax (Salmo salar} og nokkrar
kyrrahafslaxtegundir (Oncorhynchus spp.)

Nrnaveiki (BKD)

Fiskur sem tilheyrir ætt laxfiska (Salmonidae)

Roflyruski (Gyrodactylus salaries)

Lax (Salmo salar}, regnbogasilungur (Oncorhynchus mykiss), bleikja
(Salvelinus alpinus), lindableikja (S. fontinalis), harri (Thymallus
thymallus), blettasilungur (Salvelinus namaycush) og urrii (Salmo
trutta). Arar fisktegundir á stöum, ar sem einhverjar framangreindra
tegunda halda sig, teljast einnig smitnæmar tegundir.

(*)

og allar arar tegundir sem tilgreindar eru sem smitnæmar í njustu útgáfu aljóaheilbrigisreglna Aljóadraheilbrigisstofnunarinnar um lagardr og/ea
handbók Aljóadraheilbrigisstofnunarinnar um greiningarprófanir á lagardrum.

(6)

Stjtí. ESB L 156, 30.4.2004.

(7)

Heiti og heimilisfang eldisstövarinnar.

(8)

Í ákvörun 2001/183/EB er mælt fyrir um EB-fyrirmynd A – a.m.k. fjögur ár sem skjalfest er a sjúkdóms hafi ekki ori vart, .m.t. tveggja ára virkt,
markvisst eftirlit – ea EB-fyrirmynd B – a.m.k. sex ár sem skjalfest er a sjúkdóms hafi ekki ori vart, .m.t. tveggja ára virkt, markvisst eftirlit, ea
eftirlitsaferir sem lst er í handbók Aljóadraheilbrigisstofnunarinnar um greiningarprófanir á lagardrum, liur 1.4 í I. kafla og vikomandi kaflar um
sjúkdóma.

(9)

Á einungis vi um eldisstövar inn til landsins ar sem faraldsfræirannsóknir hafa snt a sjúkdómurinn hefur ekki breist út til annarra eldisstöva ea borist
út í náttúruna. Striki yfir a sem á ekki vi.

(10)

Á einungis vi um svæi me vibótarábyrgum vegna roflyruski. Striki yfir a sem á ekki vi.

(11)

Samkvæmt li I.A í viauka B vi tilskipun 91/67/EBE er einungis unnt a lsa vatnasvi laust vi sjúkdóm ef a varar efri hluta vatnasvisins frá
upptökum vatnsfalla ess a náttúrulegri ea tilbúinni hindrun sem kemur í veg fyrir a fiskurinn gangi upp frá eim hluta sem er nean vi á hindrun.

(12)

Lögbært yfirvald aildarríkis getur lst vatnasvi laust vi roflyruski ef kröfum í kafla 1.B í I. viauka vi ákvörun 2004/453/EB (Stjtí. ESB L 156,
30.4.2004) er fullnægt. Allar slíkar yfirlsingar um sjúkdómaleysi skulu sendar framkvæmdastjórninni og örum aildarríkjum og frjálst er a rannsaka ær
nánar samkvæmt beini.

(13)

egar svæi inn til landsins eru lst laus vi roflyruski verur a taka tillit til ess a sjúkdómurinn kunni a breiast út me fiski sem gengur milli
mismunandi svæa inn til landsins ef selta vatns, sem tengir au, er lítil ea í meallagi (minni en 25 prómill). ar af leiandi er ekki hægt a lsa eitt, stakt
svæi inn til landsins laust vi sjúkdóm ef anna svæi inn til landsins, me afrennsli til sama strandsvæis, er smita ea staa ess óekkt, nema selta
sjávarins, sem tengir au, sé yfir 25 prómillum.

(14)

Á einungis vi um svæi me vibótarábyrgum vegna roflyruski og í tengslum vi viskipti me hrogn. Striki yfir a sem á ekki vi.

(15)

Á einungis vi um tegundir sem eru næmar fyrir vorveiru í vatnakarpa, brisdrepi og/ea nrnaveiki og eru fluttar inn á svæi me vibótarábyrgum vegna
vorveiru í vatnakarpa, brisdreps og/ea nrnaveiki. Striki yfir a sem á ekki vi.

(16)

Aildarríki og svæi (eftir ví sem vi á) og vitökuland, ásamt nafni og símanúmeri sendanda og vitakanda.
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Á einungis vi um tegundir sem eru næmar fyrir vorveiru í vatnakarpa, brisdrepi og/ea nrnaveiki og eru fluttar inn á svæi me vibótarábyrgum vegna
vorveiru í vatnakarpa, brisdreps og/ea nrnaveiki. Striki yfir a sem á ekki vi.
Aildarríki og svæi (eftir ví sem vi á) og vitökuland, ásamt nafni og símanúmeri sendanda og vitakanda.
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IV. VIAUKI
Skringar sem vara flutningsskrslu og merkingar
a)

Lögbær yfirvöld upprunaaildarríkisins skulu gefa út
flutningsskrslurnar á grundvelli fyrirmyndarinnar í
I. viauka vi essa ákvörun, a teknu tilliti til
tegundanna í sendingunni og stöu vitökustaarins.

b) Frumrit hverrar flutningsskrslu skal vera á einu blai,
áprenta báum megin, ea form ess skal vera annig,
ef örf er á tveimur blöum ea fleiri, a allar síurnar
myndi samfellda og órjúfanlega heild.
Merkja skal hverja síu frumritsins me orinu
„frumrit“ efst hægra megin og frumriti skal bera
sérstakt kóanúmer sem lögbæra yfirvaldi gefur út.
Allar síur flutningsskrslunnar skulu tölusettar —
(blasíunúmer) af (heildarsíufjölda).
c)

Frumrit flutningsskrslunnar og merkimiarnir, sem um
getur í fyrirmyndinni a flutningsskrslunni, skulu vera
a.m.k. á einu opinberu tungumáli vitökuaildarríkisins.
essi aildarríki geta ó heimila önnur tungumál ásamt
opinberri ingu, ef örf krefur.

d) Frumrit flutningsskrslunnar verur a vera fullgert á
fermingardegi sendingarinnar me opinberum stimpli
og árita af opinberum skounarmanni sem lögbæra
yfirvaldi tilnefnir. Me ví skal lögbært yfirvald
upprunaaildarríkisins
tryggja
a meginreglum
vottunar, sem eru jafngildar eim sem mælt er fyrir um í
tilskipun rásins 96/93/EB, sé fylgt.
Undirskrift og stimpill, ef hann er ekki upphleyptur,
skulu vera í örum lit en prentai textinn.

e) Ef vibótarblö eru fest vi flutningsskrsluna til
aukenningar á vörum í sendingunni skulu au teljast
hluti af frumritinu og skal opinber skounarmaur árita
og stimpla hverja síu.
f)

Frumrit flutningsskrslunnar verur a
sendingunni ar til hún kemur á vitökusta.

fylgja

g) Flutningsskrslan skal gilda í 10 daga frá útgáfudegi.
egar um er a ræa flutninga me skipi skal
gildistíminn
lengdur
sem
nemur
tímalengd
sjóferarinnar.
h) Lagardrin, hrogn eirra og svil skulu ekki flutt me
örum óheilbrigari lagardrum ea hrognum eirra og
sviljum. Ekki má heldur flytja au vi nein önnur
skilyri sem breyta heilbrigisástandi eirra ea gætu
teflt heilbrigi eirra í tvísnu á vitökusta.
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V. VIAUKI
Lágmarksvimianir sem styjast skal vi til ess a vihalda vibótarábyrgum vegna tiltekinna sjúkdóma sem um
getur í III. skrá í 1. dálki viauka A vi tilskipun 91/67/EBE, í samræmi vi 12. og 13. gr. eirrar tilskipunar
A. Til ess a vihalda vibótarábyrgum, sem veittar eru, vera aildarríkin a lágmarki a fara a eftirfarandi
vimiunum:
1.

Skylt er a tilkynna sjúkdóminn, .m.t. a tilkynna grun um hann, til lögbærs yfirvalds.

2.

Allar eldisstövar sem halda tegundir, sem eru næmar fyrir sjúkdómnum, skulu vera undir eftirliti lögbærs yfirvalds,
enda hafi aildarríki veri lst laust vi vikomandi sjúkdóm.

3.

Í landinu skal vera kerfi til ess a tryggja hragreiningu á einkennum vikomandi sjúkdóms hjá lagardrum í
eldisfyrirtæki ea í náttúrunni og skjóta tilkynningu ar a lútandi til lögbærs yfirvalds, svo a hægt sé a hefja
greiningartengdar rannsóknir eins skjótt og unnt er, sem gerir lögbæru yfirvaldi kleift a rannsaka sjúkdóma og
tilkynna um á og tekur til agangs a rannsóknarstofum, ar sem unnt er a greina og gera greinarmun á
vikomandi sjúkdómum, og tekur einnig til jálfunar dralækna ea sérfræinga í heilbrigi fiska í ví a greina og
tilkynna um sjaldgæf sjúkdómstilvik. Slíkt hragreiningarkerfi skal a.m.k. byggjast á eftirfarandi:
3.1. ví a starfsfólk, sem starfar í eldisfyrirtækjum ea sem kemur a vinnslu, skal almennt vera mevita um
dæmiger einkenni tilgreindu sjúkdómanna,
3.2. dralæknum ea sérfræingum í heilbrigi lagardra sem eru jálfair í a ekkja og tilkynna um grunsamleg
sjúkdómstilvik,
3.3. getu lögbærs yfirvalds til ess a rannsaka sjúkdóma á skjótan og skilvirkan hátt,
3.4. agangi lögbærs yfirvalds a rannsóknarstofum sem eru me astöu til ess a greina vikomandi sjúkdóm
og greina hann frá örum sjúkdómum.

4.

Skilyri skulu vera fyrir hendi í viskiptum og innflutningi og vi stjórnun á villtum fiskistofnum af smitnæmum
tegundum stjórna til ess a koma í veg fyrir a vikomandi sjúkdómur berist inn í aildarríki ea hluta
aildarríkis sem fellur undir essa ákvörun. Ekki skal flytja fisk frá strandsvæum til svæa inn til landsins nema
lögbært yfirvald vitökuaildarríkisins veiti til ess leyfi.

5.

Í aildarríkjum, ar sem einungis er stafest a hluti yfirráasvæis sé sjúkdómalaust í samræmi vi II. kafla I.
viauka (en ekki allt yfirráasvæi), skal vihalda markvissu eftirliti í samræmi vi ákvæi kafla I.4 í II. viauka á
svæum sem lst hafa veri sjúkdómalaus.

6.

Lifandi eldisfiskur, hrogn og svil, sem eru flutt á yfirráasvæin sem eru tilgreind í II. kafla I. viauka ea II. kafla
II. viauka, skulu flutt vi skilyri sem valda ekki breytingu á heilbrigisástandi ea tefla heilbrigisástandi eirra í
tvísnu á vitökusta. Flutningur skal eiga sér sta í vatni, sem telst vera laust vi vikomandi sjúkdóm, enda er a
teki úr vatnslind upprunaeldisstövar ea -staar, og mean á flutningi stendur má einungis skipta um vatn á eim
stöum sem lögbært yfirvald vitökuaildarríkisins samykkir, samstarfi vi lögbær yfirvöld upprunaaildarríkisins
ef vi á.

7.

Ekki skal bólusetja vi vikomandi sjúkdómi.

8.

Fyrir 1. maí ár hvert skal leggja fyrir framkvæmdastjórnina skrslu me upplsingum um fjölda tilvika, ar sem
grunur hefur komi upp, fjölda stafestra tilvika, fjölda eldisstöva og -staa sem takmarkanir eiga vi um, fjölda
takmarkana sem hefur veri aflétt og niurstöur úr virku eftirliti frá fyrra almanaksári samkvæmt eftirfarandi töflu.

Aildarríki og sjúkdómur

Fjöldi tilvika ar sem grunur hefur komi upp
Fjöldi stafestra tilvika
Fjöldi eldisstöva og -staa sem takmarkanir eiga vi
um
Fjöldi tilvika ar sem takmörkunum hefur veri aflétt
Fjöldi eldisstöva og fiska ea kvía sem sni hafa veri
tekin úr
Fjöldi villtra fiska ea kvía sem sni hafa veri tekin úr
og á hvaa vatnasvii
Niurstöur úr snatöku
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B. Í eim tilvikum ar sem grunur hefur komi upp um sjúkdóm skal opinbera jónustustofnunin í
aildarríkjunum sjá til ess a gripi sé til eftirfarandi agera:
1.

Vieigandi sni eru tekin til rannsóknar me a fyrir augum a stafesta tilvist vikomandi sjúkdómsvalds.

2.

Lögbært yfirvald skal hafa eldisstöina undir opinberu eftirliti uns niurstöur rannsóknarinnar, sem um getur í 1.
li liggja fyrir, og gera skal vieigandi varnarrástafanir og enginn fiskur má fara úr sktu eldisstöinni nema
opinbera jónustustofnunin veiti til ess leyfi.

3.

Ef rannsóknin, sem um getur í 1. li, stafestir tilvist sjúkdómsvalds ea klínísk einkenni skal opinbera
jónustustofnunin hefja faraldsfræirannsókn til ess a finna hugsanlegar smitleiir og kanna hvort fiskur hefur
fari úr eldisstöinni á vikomandi tímabili áur en grunstilviki var stafest.

4.

Ef faraldsfræirannsókn leiir í ljós a sjúkdómurinn hefur borist í eina ea fleiri eldisstövar ea vatn, sem er ekki
afmarka, skulu ákvæi 1. liar gilda á essum svæum og
4.1. allar eldisstövar á sama vatnasvii ea strandsvæi skulu settar undir opinbert eftirlit,
4.2. enginn fiskur, hrogn ea svil skulu fara úr essum eldisstövum nema opinbera jónustustofnunin veiti til ess
leyfi.

5.

Ef vatnasvi ea strandsvæi eru umfangsmikil getur opinbera jónustustofnunin ákvei a takmarka essa
rástöfun vi umfangsminna svæi nálægt eldisstöinni, ar sem grunur hefur komi upp um skingu, ef hún telur
a a svæi tryggi best a sjúkdómurinn breiist ekki út.

C. Í tilvikum ar sem sjúkdómur hefur veri stafestur skulu aildarríkin sjá til ess a
1.

Takmarkanir eru egar í sta settar fyrir eldisstöina ea stainn, ar sem skti fiskurinn er, og enginn lifandi fiskur
er fluttur inn á athafnasvæi og enginn lifandi fiskur fluttur úr eldisstöinni nema opinbera jónustustofnunin í
aildarríkinu veiti til ess leyfi.

2.

Vihalda skal takmörkununum ar til búi er a útrma sjúkdómnum annahvort me ví a fullnægja kröfum liar
2.1 ea liar 2.2 hér á eftir:
2.1. Allur fiskur skal tafarlaust fjarlægur me eftirfarandi agerum:
a)

slátrun allra fiska undir eftirliti opinberu jónustustofnunarinnar ea, hafi fiskurinn ná æskilegri sölustær
og snir engin klínísk einkenni um sjúkdóm, slátrun undir eftirliti opinberu jónustustofnunarinnar í ví
skyni a setja hann á marka ea vinna hann til manneldis. Í síara tilvikinu skal opinbera
jónustustofnunin sjá til ess a fiski sé tafarlaust slátra og hann slægur og a a sé gert vi skilyri
sem útiloka a sjúkdómsvaldar breiist út. Aildarríkin geta í hverju einstöku tilviki, a teknu tilliti til
hættunnar á ví a sjúkdómur berist í arar eldisstövar ea í villta stofna, leyft a fiskur, sem enn hefur
ekki ná æskilegri sölustær, sé alinn í eldisstöinni ar til markasstær er ná og

b) a eldisstöin ea staurinn séu tekin úr rekstri (og sótthreinsu ef vi á) í hæfilegan tíma eftir a fiskur
hefur veri fjarlægur, a teknu tilliti til áttar 1.7 í njustu útgáfu aljóaheilbrigisreglna
Aljóadraheilbrigisstofnunarinnar um lagardr.
2.2. Rástafanir til ess a uppræta skingu me yfirveguum agerum í sktum eldisstövum ea sktu vatni me
ví
a)

a fjarlægja og farga dauum fiski og fiski sem snir klínísk einkenni um sjúkdóm, slátra fiski sem snir
engin klínísk einkenni um sjúkdóm, ar til hver faraldsfræieining á stanum, sem sjúkdómur herjar á, er
orin fisklaus og sótthreinsu ea

b) a fjarlægja og farga dauum fiski og fiski sem snir klínísk einkenni um sjúkdóm, á eldisstöum ar sem
hugsanlegt er a fjarlæging fisks og/ea sótthreinsun sé ekki gerleg vegna ess hvers elis staurinn er (t.d.
ef um er a ræa árkerfi ea stórt stöuvatn).
3.

Til ess a auvelda skjóta útrmingu sjúkdóms á sktu athafnasvæi getur lögbært yfirvald aildarríkis leyft a
fiskur, sem snir engin klínísk einkenni sjúkdóms, sé fluttur undir eftirliti lögbærs yfirvalds til annarra eldisstöva
ea svæa innan vikomandi aildarríkis sem hafa ekki á stöu a teljast laus vi sjúkdóma ea falla ekki undir
samykkt eftirlit og útrmingaráætlun.

4.

Fiski, sem er fjarlægur og farga í framhaldi af agerunum samkvæmt lium 2.1 og 2.2, skal farga í samræmi vi
regluger (EB) nr. 1774/2002.

5.

Fiskur, sem er notaur til ess a koma upp njum stofni á eldisstöum, skal vera vottaur sem laus vi sjúkdóma.

6.

Aildarríki skulu gera nausynlegar rástafanir til ess a hindra a sjúkdómur berist í ara eldisfiska ea villta
stofna.

7.

egar aildarríki hefur útrmt sjúkdómi á eldisstö inn til landsins samkvæmt li C 2.1 í essum viauka og sú
niurstaa er dregin af faraldsfræirannsóknum, sem krafist er í li B 3 í essum viauka, a sjúkdómurinn hafi ekki
breist út til annarra eldisstöva ea borist úr í náttúruna fæst egar í sta aftur sjúkdómalaus staa. A örum kosti
fæst sjúkdómalaus staa aftur aeins a uppfylltum skilyrum I. viauka.“
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