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Lei rétting á ákvör un framkvæmdastjórnarinnar 2004/453/EB frá 29. apríl 2004 um 
framkvæmd tilskipunar rá sins 91/67/EBE a  ví er var ar rá stafanir gegn tilteknum 

sjúkdómum í eldisd rum 

(Stjtí . ESB L 156 frá 30. apríl 2004) 

 

Ákvör un 2004/453/EB ver i svohljó andi: 

                                        ÁKVÖR UN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                 2008/EES/14/03 

frá 29. apríl 2004 

um framkvæmd tilskipunar rá sins 91/67/EBE a  ví er var ar rá stafanir gegn tilteknum 
sjúkdómum í eldisd rum (*) 

(tilkynnt me  númeri C(2004) 1679) 

(2004/453/EB) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

me  hli sjón af tilskipun rá sins 91/67/EBE frá 28. janúar 
1991 um skilyr i á svi i heilbrig is d ra sem hafa áhrif á 
marka ssetningu fiskeldistegunda og -afur a (1), einkum 12. 
gr. (2. mgr.), 13. gr. (önnur undirgrein 1. mgr.) og 13. gr. (2. 
mgr.), 

me  hli sjón af tilskipun rá sins 90/425/EBE frá 26. júní 1990 
um eftirlit me  d raheilbrig i og d rarækt í vi skiptum innan 
Bandalagsins me  tiltekin d r á fæti og afur ir til a  stu la a  

ví a  hinum innri marka i ver i komi  á (2), einkum 10. gr., 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) A ildarríki, sem telur a  yfirrá asvæ i ess e a hluti af 
yfirrá asvæ i ess sé laust vi  einn e a fleiri eirra 
sjúkdóma sem eru tilgreindir í III. skrá í I. dálki vi auka 
A vi  tilskipun 91/67/EBE, er heimilt skv. 13. gr. eirrar 
tilskipunar a  leggja fyrir framkvæmdastjórnina 
rökstu ning fyrir ví a  svæ i  fái stö u sjúkdómalauss 
svæ is. Danmörk, Finnland, Írland, Sví jó  og Breska 
konungsríki  hafa lagt slíkar umsóknir fyrir 
framkvæmdastjórnina. 

2) A ildarríki, sem gerir áætlun í eim tilgangi a  útr ma 
einum e a fleiri eirra sjúkdóma sem eru tilgreindir í III. 
skrá í I. dálki vi auka A vi  tilskipun 91/67/EBE, er 
heimilt skv. 12. gr. eirrar tilskipunar a  leggja 
áætlunina fyrir framkvæmdastjórnina til sam ykkis. 
Finnland, Írland, Sví jó  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 ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 27/2005 frá 11. mars 2005 
um breytingu á I. vi auka (Heilbrig i d ra og plantna) vi  EES-samninginn, 
sjá EES-vi bæti vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins nr. 38, 28.7.2005, 
bls. 6. 

(1) Stjtí . EB L 46, 19.2.1991, bls. 1. Tilskipuninni var sí ast 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 sí ast breytt me  
tilskipun Evrópu ingsins og rá sins 2002/33/EB (Stjtí . EB L 315, 
19.11.2002, bls. 14). 

3) Í regluger  rá sins (EBE) nr. 706/73 frá 12. mars 1973 
um Bandalagsákvæ i sem gilda um Ermarsundseyjar og 
Mön og var a vi skipti me  landbúna arvörur (3) er 
mælt fyrir um a  d raheilbrig islöggjöf skuli gilda um 

essar eyjar me  sömu skilyr um og í Breska 
konungsríkinu a  ví er var ar vörur sem eru fluttar inn 
til eyjanna e a fluttar út frá eim til Bandalagsins. 

4) Nau synlegt er a  fastsetja ær kröfur, sem 
a ildarríkjunum ber a  fullnægja á ur en l st er yfir a  

au séu laus vi  sjúkdóma, og ær vi mi anir sem 
a ildarríkjunum ber a  beita samkvæmt varnar- og 
útr mingaráætlununum. Enn fremur er nau synlegt a  
skilgreina ær vi bótarábyrg ir sem krafist er vegna 
a flutnings tiltekinna fisktegunda inn á sjúkdómalaus 
svæ i og svæ i sem varnar- og útr mingaráætlanirnar 
taka til. Í essu skyni skal taka tillit til tilmæla 
Al jó ad raheilbrig isstofnunarinnar (OIE). 

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

6) Finnland hefur lagt fram rökstu ning fyrir ví a  landi  
sé laust vi  vorveiru í vatnakarpa á öllu yfirrá asvæ i 
sínu og laust vi  ro fly rusníkil (Gyrodactylus salaris) 
og brisdrep (IPN) á hluta af yfirrá asvæ i sínu. ví ber 
a  telja vi komandi yfirrá asvæ i laus vi  á sjúkdóma. 
Finnland hefur einnig lagt fram áætlun um varnir gegn 
og útr mingu á n rnaveiki (BKD) á eim hluta 
yfirrá asvæ is síns sem er inn til landsins. Sam ykkja 
skal á áætlun me  a  fyrir augum a  útr ma 
sjúkdómnum og ö last stö u sjúkdómalauss svæ is. 

7) Írland hefur lagt fram rökstu ning fyrir ví a  a  sé 
laust vi  vorveiru í vatnakarpa, n rnaveiki og 
ro fly rusníkil á öllu yfirrá asvæ i sínu og skal ví 
teljast laust vi  á sjúkdóma. 

________________  

(3) Stjtí . EB L 68, 15.3.1973, bls. 1. Regluger inni var breytt me  regluger  
(EBE) nr. 1274/86 (Stjtí . EB L 107, 24.4.1986, bls. 1). 
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8) Sví jó  hefur lagt fram rökstu ning fyrir ví a  a  sé 
laust vi  vorveiru í vatnakarpa og brisdrep á öllu 
yfirrá asvæ i sínu og skal ví teljast laust vi  á 
sjúkdóma. Sví jó  hefur einnig lagt fram áætlun um 
varnir gegn og útr mingu á n rnaveiki á eim hluta 
yfirrá asvæ is síns sem er inn til landsins. Sam ykkja 
skal á áætlun me  a  fyrir augum a  útr ma 
sjúkdómnum og ö last stö u sjúkdómalauss svæ is. 

9) Breska konungsríki  hefur lagt fram rökstu ning fyrir 
ví a  a  sé laust vi  ro fly rus ki á öllu yfirrá asvæ i 

sínu og laust vi  brisdrep, n rnaveiki og vorveiru í 
vatnakarpa á hluta af yfirrá asvæ i sínu. ví ber a  telja 
vi komandi yfirrá asvæ i laus vi  á sjúkdóma. Breska 
konungsríki  hefur einnig lagt fram áætlanir um varnir 
gegn og útr mingu á vorveiru í vatnakarpa og n rnaveiki 
á ö rum hlutum yfirrá asvæ is síns. Sam ykkja skal 

essar áætlanir me  a  fyrir augum a  útr ma 
sjúkdómunum og ö last stö u sjúkdómalauss svæ is. 

10) Vi bótarábyrg ir, sem kve i  er á um í essari 
ákvör un, skulu teknar til endursko unar a  remur 
árum li num me  tilliti til fenginnar reynslu í tengslum 
vi  varnir gegn og útr mingu á sjúkdómunum og róun 
annarra varnarrá stafana á bor  vi  bólusetningu. 

11) Me  ákvör un framkvæmdastjórnarinnar 93/44/EB (1) 
hafa vi bótarábyrg ir vegna vorveiru í vatnakarpa veri  
skilgreindar fyrir tilteknar fisktegundir sem eru sendar til 
Stóra-Bretlands, Nor ur-Írlands, Manar og Guernseyja. 

á ákvör un skal fella úr gildi og essi ákvör un koma í 
hennar sta . 

12) Ákvör un framkvæmdastjórnarinnar 2003/513/EB (2) 
var sam ykkt í verndarskyni til a  varna ví a  
ro fly rus kill bærist til tiltekinna svæ a í Bandalaginu. 

essar rá stafanir hafa veri  í gildi frá 1996 og eru ess 
e lis a  teljast vi bótarábyrg ir en ekki 
verndarrá stafanir. Ákvör un 2003/513/EB skal ví 
einnig felld úr gildi og essi ákvör un koma í hennar 
sta . 

13) Ábyrg ir, sem mælt er fyrir um í ákvör unum 93/44/EB 
og 2003/513/EB, skulu uppfær ar me  tilliti til 
núverandi vísinda ekkingar og núverandi tilmæla 
Al jó ad raheilbrig isstofnunarinnar. 

14) Rá stafanirnar, sem kve i  er á um í essari ákvör un, 
eru í samræmi vi  álit fastanefndarinnar um matvælaferli 
og heilbrig i d ra. 

SAM YKKT ÁKVÖR UN ESSA: 

1. gr. 

Skilyr i fyrir ví a  yfirrá asvæ i teljist laust vi  
sjúkdóma 

Í I. kafla I. vi auka vi  essa ákvör un er mælt fyrir um au 
skilyr i sem ber a  uppfylla á ur en yfirrá asvæ i telst laust

_______________  

(1) Stjtí . EB L 16, 25.1.1993, bls. 53. Ákvör uninni var breytt me  ákvör un 
94/865/EB (Stjtí . EB L 352, 31.12.1994, bls. 75). 

(2) Stjtí . ESB L 177, 16.7.2003, bls. 22. 

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

2. gr. 

Yfirrá asvæ i sem teljast laus vi  sjúkdóma 

Yfirrá asvæ in, sem eru tilgreind í II. kafla I. vi auka vi  
essa ákvör un, teljast laus vi  sjúkdómana sem eru tilgreindir 

í III. skrá í I. dálki vi auka A vi  tilskipun 91/67/EBE. 

3. gr. 

Vi mi anir fyrir varnar- og útr mingaráætlanir 

Í I. kafla II. vi auka vi  essa ákvör un er mælt fyrir um ær 
vi mi anir sem a ildarríkin skulu beita samkvæmt varnar- og 
útr mingaráætlun me  tilliti til eins e a fleiri eirra sjúkdóma 
sem eru tilgreindir í III. skrá í I. dálki vi auka A vi  tilskipun 
91/67/EBE. 

4. gr. 

Sam ykki fyrir varnar- og útr mingaráætlunum 

Sam ykktar eru varnar- og útr mingaráætlanir fyrir 
yfirrá asvæ in sem eru tilgreind í II. kafla II. vi auka vi  essa 
ákvör un. 

5. gr. 

Vi bótarábyrg ir 

1. Lifandi eldisfiskur ásamt hrognum og sviljum, sem eru flutt 
á yfirrá asvæ in sem eru tilgreind í II. kafla I. vi auka e a II. 
kafla II. vi auka, skulu vera í samræmi vi  ær ábyrg ir, .m.t. 
ábyrg  á umbú um og merkingum, og ær sértæku 
vi bótarkröfur, sem mælt er fyrir um í heilbrig isvottor inu, 
sem er útbúi  í samræmi vi  fyrirmyndina í III. vi auka, a  
teknu tilliti til sk ringa í IV. vi auka. 

2. Kröfurnar, sem mælt er fyrir um í 1. mgr., gilda ekki um 
hrogn til manneldis sem eru flutt á yfirrá asvæ in sem eru 
tilgreind í II. kafla I. vi auka e a II. kafla II. vi auka. 

3. Halda skal vi bótarábyrg um egar kröfum, sem mælt er 
fyrir um í V. vi auka, er fullnægt. 

6. gr. 

Flutningar 

Lifandi eldisfisk ásamt hrognum og sviljum, sem eru flutt á 
yfirrá asvæ in sem eru tilgreind í II. kafla I. vi auka e a II. 
kafla II. vi auka, skal flytja vi  skilyr i sem valda ekki 
breytingu á heilbrig isástandi e a tefla heilbrig isástandi eirra 
í tvís nu á vi tökusta . 
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7. gr. 

Ni urfelling 

Ákvar anir 93/44/EB og 2003/513/EB falli úr gildi. 

8. gr. 

Endursko un 

Framkvæmdastjórnin skal endursko a ær vi bótarábyrg ir, 
sem mælt er fyrir um í essari ákvör un, eigi sí ar en 30. apríl 
2007. Vi  endursko unina skal taka tillit til fenginnar reynslu 
af vörnum gegn og útr mingu á sjúkdómum og til róunar 
annarra varnarrá stafana á bor  vi  bólusetningu. 

9. gr. 

Vi takendur 

Ákvör un essari er beint til a ildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 29. apríl 2004. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

David BYRNE 

framkvæmdastjóri. 
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I. VI AUKI 

Sú sta a a  vera laus vi  sjúkdóma 

I. kafli 

Skilyr i fyrir ví a  ná eirri stö u a  vera laust vi  sjúkdóma 

A. Sjúkdómalaust land 

A ildarríki skal teljast laust vi  sjúkdóm ef engin hinna smitnæmu tegunda finnst ar e a a  uppfyllir skilyr i 1. e a 2. 
li ar hér á eftir. 

Ef a ildarríki deilir vatnasvi i me  einu e a fleiri a ildarríkjum er einungis hægt a  sta festa a  landi  sé laust vi  
sjúkdóma ef sta fest er a  öll sameiginlegu vatnasvi in séu svæ i sem eru laus vi  sjúkdóma í öllum hluta eigandi 
a ildarríkjum. 

1. A ildarríki, ar sem ekki hefur greinst neitt sjúkdómstilvik a.m.k. sí astli in 25 ár, rátt fyrir a  skilyr i hafi veri  
annig a  au hef u geta  stu la  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. næstli in 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 hra greiningu á einkennum sjúkdóms, n ju sjúkdómsástandi 
e a ósk r um afföllum hjá lagard rum í eldisfyrirtæki e a 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 a gangs 
a  rannsóknarstofum, ar sem unnt er a  greina og gera greinarmun á vi komandi sjúkdómum, og 
tekur einnig til jálfunar d ralækna e a sérfræ inga í heilbrig i fiska í ví a  greina og tilkynna um 
sjaldgæf sjúkdómstilvik. Slíkt hra greiningarkerfi skal a.m.k. byggjast á eftirfarandi: 

i) ví a  starfsfólk, sem starfar í eldisfyrirtækjum e a sem kemur a  vinnslu, skal almennt vera 
me vita  um dæmiger  einkenni tilgreindu sjúkdómanna, 

ii) d ralæknum e a sérfræ ingum í heilbrig i lagard ra sem eru jálfa ir í a  ekkja og tilkynna um 
grunsamleg sjúkdómstilvik, 

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

iv) a gangi lögbærs yfirvalds a  rannsóknarstofum sem eru me  a stö u til ess a  greina og gera 
greinarmun á skrá um og n tilkomnum sjúkdómum, 

1.2. ekki er vita  til ess a  smit hafi veri  sta fest í villtum stofnum, 

1.3. fyrir hendi eru skilyr i í vi skiptum og innflutningi til ess a  koma í veg fyrir a  sjúkdómurinn berist inn í 
a ildarríki . 

2. A ildarríki, ar sem sí asta ekkta klíníska tilviki  kom upp á næstli num 25 árum e a ar sem engin dæmi voru 
um s kingu á ur en markvisst eftirlit hófst, t.d. vegna ess a  skilyr i voru ekki annig a  au hef u geta  stu la  
a  ví a  klínísk einkenni kæmu fram, getur talist laust vi  sjúkdóminn ef: 

2.1. a  uppfyllir ær grundvallaröryggiskröfur sem l st 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  s killinn hafi greinst. Ef í landinu eru svæ i, ar sem eftirlit me  
eldisfyrirtækjum eitt og sér veitir ekki nægar faraldsfræ iuppl singar ( ar sem fjöldi eldisfyrirtækja er 
takmarka ur), en ar fyrirfinnast villtir stofnar af einhverjum hinna smitnæmu tegunda, skal markvissa 
eftirliti  taka til essara villtu stofna. S natökua fer irnar og stær ir s nanna skulu vera a.m.k. jafngildar 

eim sem mælt er fyrir um í ákvör un 2001/183/EB e a vi komandi köflum al jó aheilbrig isreglna 
Al jó ad raheilbrig isstofnunarinnar um lagard r (OIE International Aquatic Animal Health Code) og 
handbók Al jó ad raheilbrig isstofnunarinnar um greiningarprófanir á lagard rum (OIE Manual of 
Diagnostic Tests for Aquatic Animals). Greiningara fer irnar skulu vera a.m.k. jafngildar eim sem mælt 
er fyrir um í vi komandi köflum handbókar Al jó ad raheilbrig isstofnunarinnar um greiningarprófanir á 
lagard rum. 
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B. Sjúkdómalaus svæ i 

Heimilt er a  koma á fót sjúkdómalausu svæ i á yfirrá asvæ i eins af a ildarríkjunum, ar sem smit er fyrir hendi e a 
engin sjúkdómstilvik hafa komi  upp, ef engin hinna smitnæmu tegunda fyrirfinnst á svæ inu e a svæ i  uppfyllir 
skilyr in sem um getur í 1. e a 2. li  hér á eftir. 

Slík sjúkdómalaus svæ i skulu taka til: vatnasvi s í heild sinni, eins e a fleiri, frá upptökum vatnsfallanna til sjávar e a 
hluta vatnasvi s frá upptökunum a  náttúrulegri e a tilbúinni hindrun sem kemur í veg fyrir a  fiskurinn gangi upp frá 
ne ri hlutum vatnsfallsins. Lögbært yfirvald skal afmarka slík svæ i greinilega á korti af yfirrá asvæ i vi komandi 
lands. 

Ef vatnasvi  nær til fleiri en eins a ildarríkis er einungis hægt a  sta festa a  sem sjúkdómalaust svæ i ef skilyr in, 
sem ger  er grein fyrir hér á eftir, eiga vi  um allt svæ i . Hluta eigandi a ildarríki skulu sækja um sam ykki fyrir 
svæ i . 

1. Svæ i, ar sem ekki hefur greinst neitt tilvik sjúkdóms a.m.k. sí astli in 25 ár, rátt fyrir a  skilyr i hafi veri  
annig a  au hef u geta  stu la  a  ví a  klínísk einkenni hans kæmu fram, getur einungis talist laust vi  

sjúkdóminn ef: 

1.1. grundvallaröryggiskröfur hafa veri  fyrir hendi a.m.k. næstli in 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 hra greiningu á einkennum sjúkdóms, n ju sjúkdómsástandi 
e a ósk r um afföllum hjá lagard rum í eldisfyrirtækjum e a 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 a gangs a  rannsóknarstofum, ar sem unnt er a  greina og gera greinarmun á vi komandi 
sjúkdómum, og tekur einnig til jálfunar d ralækna e a sérfræ inga í heilbrig i fiska í ví a  greina og 
tilkynna um sjaldgæf sjúkdómstilvik. Slíkt hra greiningarkerfi skal a.m.k. byggjast á eftirfarandi: 

i) ví a  starfsfólk, sem starfar í eldisfyrirtækjum e a sem kemur a  vinnslu, skal almennt vera 
me vita  um dæmiger  einkenni tilgreindu sjúkdómanna, 

ii) d ralæknum e a sérfræ ingum í heilbrig i lagard ra sem eru jálfa ir í a  ekkja og tilkynna um 
grunsamleg sjúkdómstilvik, 

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

iv) a gangi lögbærs yfirvalds a  rannsóknarstofum sem eru me  a stö u til ess a  greina og gera 
greinarmun á skrá um og n tilkomnum sjúkdómum, 

1.2. ekki er vita  til ess a  smit hafi veri  sta fest í villtum stofnum, 

1.3. fyrir hendi eru skilyr i í vi skiptum og innflutningi til ess a  koma í veg fyrir a  sjúkdómurinn berist inn 
á svæ i . 

2. Svæ i, ar sem sí asta ekkta klíníska tilviki  kom upp á næstli num 25 árum e a ar sem engin dæmi voru um 
s kingu á ur en markvisst eftirlit hófst, t.d. vegna ess a  skilyr i voru ekki annig a  au hef u geta  stu la  a  

ví a  klínísk einkenni kæmu fram, getur talist laust vi  sjúkdóminn ef: 

2.1. a  uppfyllir ær grundvallaröryggiskröfur sem l st 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  s killinn hafi greinst. Ef eftirlit í eldisfyrirtækjum eitt og sér veitir ekki 
nægar faraldsfræ iuppl singar ( ar sem fjöldi eldisfyrirtækja er takmarka ur), en ar fyrirfinnast villtir 
stofnar af einhverjum hinna smitnæmu tegunda, skal markvissa eftirliti  taka til essara villtu stofna. 
S natökua fer irnar og stær ir s nanna skulu vera a.m.k. jafngildar eim sem mælt er fyrir um í ákvör un 
2001/183/EB e a vi komandi köflum al jó aheilbrig isreglna Al jó ad raheilbrig isstofnunarinnar um 
lagard r og handbók Al jó ad raheilbrig isstofnunarinnar um greiningarprófanir á lagard rum. 
Greiningara fer irnar skulu vera a.m.k. jafngildar eim sem mælt er fyrir um í vi komandi köflum 
handbókar Al jó ad raheilbrig isstofnunarinnar um greiningarprófanir á lagard rum. 
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II. kafli 

Yfirrá asvæ i sem vi urkennt er a  hafi á stö u a  vera laus vi  tiltekna sjúkdóma sem um getur í  III. skrá í 1. 
dálki vi auka A vi  tilskipun 91/67/EBE 

Sjúkdómur A ildarríki Yfirrá asvæ i e a hlutar yfirrá asvæ is 
Danmörk Allt yfirrá asvæ i  
Finnland Allt yfirrá asvæ i  en vatnasvi  

árinnar Vuoksi skal teljast 
sóttvarnabelti. 

Írland Allt yfirrá asvæ i  
Sví jó  Allt yfirrá asvæ i  

Vorveira í vatnakarpa (SVC) 

Breska konungsríki  Nor ur-Írland, Mön, Jersey og 
Guernsey 

Írland Allt yfirrá asvæ i  N rnaveiki (BKD) 
Breska konungsríki  Nor ur-Írland, Mön og Jersey 
Finnland Svæ i inn til landsins á yfirrá asvæ i 

ess en vatnasvi  árinnar Vuoksi og 
árinnar Kemijoki skulu teljast 
sóttvarnabelti. 

Sví jó  Allt yfirrá asvæ i  

Brisdrep (IPN) 

Breska konungsríki  Mön 
Finnland Vatnasvi  Tenojoki og Näätämönjoki 

en vatnasvi  Paatsjoki, Luttojoki og 
Uutuanjoki teljast sóttvarnabelti. 

Írland Allt yfirrá asvæ i  

S king ro fly rus kils (Gyrodactylus 
salaris) 

Breska konungsríki  Stóra-Bretland, Nor ur-Írland, Mön, 
Jersey og Guernsey 
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II. VI AUKI 

Varnar- og útr mingaráætlanir 

I. kafli 

Lágmarksvi mi anir fyrir áætlun um varnir gegn tilteknum sjúkdómum, sem um getur í III. skrá í 1. dálki vi auka 
A vi  tilskipun 91/67/EBE, og útr mingu eirra 

A. Lágmarksvi mi anir, sem a ildarríkjunum ber a  sty jast vi , samkvæmt sam ykktri varnar- og 
útr mingaráætlun 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 hra greiningu á einkennum vi komandi sjúkdóms hjá lagard rum í 
eldisfyrirtæki e a 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 a gangs a  rannsóknarstofum, ar sem unnt er a  greina og gera greinarmun á 
vi komandi sjúkdómum, og tekur einnig til jálfunar d ralækna e a sérfræ inga í heilbrig i fiska í ví a  greina og 
tilkynna um sjaldgæf sjúkdómstilvik. Slíkt hra greiningarkerfi skal a.m.k. byggjast á eftirfarandi: 

2.1. ví a  starfsfólk, sem starfar í eldisfyrirtækjum e a sem kemur a  vinnslu, skal almennt vera me vita  um 
dæmiger  einkenni tilgreindu sjúkdómanna, 

2.2. d ralæknum e a sérfræ ingum í heilbrig i lagard ra sem eru jálfa ir 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. a gangi lögbærs yfirvalds a  rannsóknarstofum sem eru me  a stö u til ess a  greina vi komandi 
sjúkdóm og greina hann frá ö rum sjúkdómum. 

3. Skilyr i skulu vera fyrir hendi í vi skiptum og innflutningi til ess a  koma í veg fyrir a  sjúkdómurinn berist inn í 
a ildarríki . 

4. Markvisst eftirlit skal vi haft í eldisfyrirtækjum ar sem einhverjar hinna smitnæmu tegunda eru haldnar. Ef í 
landinu eru svæ i ar sem eftirlit me  eldisfyrirtækjum eitt og sér veitir ekki nægar faraldsfræ iuppl singar ( ar 
sem fjöldi eldisfyrirtækja er takmarka ur), en ar fyrirfinnast villtir stofnar af einhverjum hinna smitnæmu tegunda, 
skal markvissa eftirliti  taka til essara villtu stofna. S natökua fer ir og stær ir s na skulu vera a.m.k. jafngildar 

eim sem mælt er fyrir um í ákvör un 2001/183/EB e a vi komandi köflum al jó aheilbrig isreglna 
Al jó ad raheilbrig isstofnunarinnar um lagard r og handbók Al jó ad raheilbrig isstofnunarinnar um 
greiningarprófanir á lagard rum. Greiningara fer ir skulu vera a.m.k. jafngildar eim sem mælt er fyrir um í 
vi komandi köflum handbókar Al jó ad raheilbrig isstofnunarinnar um greiningarprófanir á lagard rum. 

5. Vinna skal eftir varnar- og útr mingaráætlunum ar til kröfum I. vi auka er fullnægt og telja má a  a ildarríki e a 
hlutar ess séu lausir vi  vi komandi sjúkdóm. 

6. Fyrir 1. maí ár hvert skal leggja fyrir framkvæmdastjórnina sk rslu me  uppl singum um fjölda tilvika, ar sem 
grunur hefur komi  upp, fjölda sta festra tilvika, fjölda eldisstö va og -sta a sem takmarkanir eiga vi  um, fjölda 
takmarkana sem hefur veri  aflétt og ni urstö ur úr virku eftirliti frá fyrra almanaksári samkvæmt eftirfarandi töflu. 

 
A ildarríki og sjúkdómur  

Fjöldi tilvika ar sem grunur hefur komi  upp  

Fjöldi sta festra tilvika  

Fjöldi eldisstö va og -sta a sem takmarkanir eiga vi  um  

Fjöldi tilvika ar sem takmörkunum hefur veri  aflétt   

Fjöldi eldisstö va og fiska e a kvía sem s ni hafa veri  
tekin úr  

 

Fjöldi villtra fiska e a kvía sem s ni hafa veri  tekin úr 
og á hva a vatnasvi i  

 

Ni urstö ur úr s natöku  
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B. Í tilvikum ar sem grunur hefur komi  upp um sjúkdóm skal opinbera jónustustofnunin í a ildarríkjunum sjá 
til ess a  gripi  sé til eftirfarandi a ger a: 

1. Vi eigandi s ni skulu tekin til rannsóknar me  a  fyrir augum a  sta festa tilvist vi komandi sjúkdómsvalds. 

2. Á me an be i  er ni urstö u rannsóknarinnar, sem um getur í 1. li , skal lögbært yfirvald hafa eldisstö ina undir 
opinberu eftirliti og gera skal vi eigandi varnarrá stafanir og má enginn fiskur fara úr s ktu eldisstö inni nema 
opinbera jónustustofnunin veiti til ess leyfi. 

3. Ef rannsóknin, sem um getur í 1. li , sta festir tilvist sjúkdómsvalds e a klínísk einkenni skal opinbera 
jónustustofnunin hefja faraldsfræ irannsókn til ess a  finna hugsanlegar smitlei ir og kanna hvort fiskur hefur 

fari  úr eldisstö inni á vi komandi tímabili á ur en grunstilviki  var sta fest. 

4. Ef faraldsfræ irannsókn lei ir í ljós a  sjúkdómurinn hefur borist í eina e a fleiri eldisstö var e a vatn, sem er ekki 
afmarka , skulu ákvæ i 1. li ar gilda á essum svæ um og 

4.1. allar eldisstö var á sama vatnasvi i e a strandsvæ i skulu settar undir opinbert eftirlit, 

4.2. enginn fiskur, hrogn e a svil skulu fara úr essum eldisstö vum nema opinbera jónustustofnunin veiti til ess 
leyfi. 

5. Ef vatnasvi  e a strandsvæ i eru umfangsmikil getur opinbera jónustustofnunin ákve i  a  takmarka essa 
rá stöfun vi  umfangsminna svæ i nálægt eldisstö inni, ar sem grunur hefur komi  upp um s kingu, ef hún telur 
a  a  svæ i tryggi best a  sjúkdómurinn brei ist ekki út. 

C. Í tilvikum ar sem sjúkdómurinn hefur veri  sta festur skulu a ildarríkin sjá til ess a  gripi  sé til eftirfarandi 
a ger a: 

1. Takmarkanir skulu egar í sta  settar fyrir eldisstö ina e a sta inn, ar sem s kti fiskurinn er, og enginn lifandi 
fiskur skal fluttur inn á athafnasvæ i  og enginn lifandi fiskur fluttur úr eldisstö inni nema opinbera 

jónustustofnunin í a ildarríkinu veiti til ess leyfi. 

2. Vi halda skal takmörkununum ar til búi  er a  útr ma sjúkdómnum, anna hvort me  ví a  fullnægja kröfum 
li ar 2.1 e a li ar 2.2 hér á eftir: 

2.1. Allur fiskur skal tafarlaust fjarlæg ur me  eftirfarandi a ger um: 

a) slátrun allra fiska undir eftirliti opinberu jónustustofnunarinnar e a, hafi fiskurinn ná  æskilegri 
sölustær  og s nir engin klínísk einkenni um sjúkdóm, slátrun undir eftirliti opinberu 

jónustustofnunarinnar í ví skyni a  setja hann á marka  e a vinna hann til manneldis. Í sí ara 
tilvikinu skal opinbera jónustustofnunin sjá til ess a  fiskinum sé tafarlaust slátra  og hann slæg ur 
og a  a  sé gert vi  skilyr i sem útiloka a  sjúkdómsvaldar brei ist út. A ildarríkin geta í hverju 
einstöku tilviki, a  teknu tilliti til hættunnar á ví a  sjúkdómur berist í a rar eldisstö var e a í villta 
stofna, leyft a  fiskur, sem hefur ekki enn ná  æskilegri sölustær , sé alinn í eldisstö inni ar til 
marka sstær  er ná  og 

b) a  eldisstö in e a sta urinn séu tekin úr rekstri (og sótthreinsu  ef vi  á) í hæfilegan tíma eftir a  
fiskur hefur veri  fjarlæg ur, a  teknu tilliti til li ar 1.7 í n justu útgáfu al jó aheilbrig isreglna 
Al jó ad raheilbrig isstofnunarinnar um lagard r. 

2.2. Rá stafanir til ess a  uppræta s kingu me  yfirvegu um a ger um í s ktum eldisstö vum e a -stö um 
me  ví 

a) a  fjarlægja og farga dau um fiski og fiski sem s nir klínísk einkenni um sjúkdóm, slátra fiski sem 
s nir engin klínísk einkenni um sjúkdóm, ar til hver faraldsfræ ieining á sta num, sem sjúkdómur 
herjar á, er or in fisklaus og sótthreinsu  e a 

b) a  fjarlægja og farga dau um fiski og fiski sem s nir klínísk einkenni um sjúkdóm, á eldisstö um ar 
sem hugsanlegt er a  fjarlæging fisks og/e a sótthreinsun sé ekki gerleg vegna ess hvers e lis 
sta urinn er (t.d. ef um er a  ræ a árkerfi e a stórt stö uvatn). 

3. Til ess a  au velda skjóta útr mingu sjúkdóms á s ktu athafnasvæ i getur lögbært yfirvald a ildarríkis leyft a  
fiskur, sem s nir engin klínísk einkenni sjúkdóms, sé fluttur – undir eftirliti lögbærs yfirvalds – til annarra 
eldisstö va e a svæ a innan vi komandi a ildarríkis sem hafa ekki á stö u a  teljast laus vi  sjúkdóma e a falla 
ekki undir sam ykkt eftirlit og útr mingaráætlun. 

4. Fiski, sem er fjarlæg ur og farga  í framhaldi af a ger unum samkvæmt li um 2.1 og 2.2, skal farga í samræmi vi  
regluger  (EB) nr. 1774/2002. 

5. Fiskur, sem er nota ur til ess a  koma upp n jum stofni á eldisstö um, skal vera votta ur sem laus vi  sjúkdóma. 

6. A ildarríki skulu gera nau synlegar rá stafanir til ess a  hindra a  sjúkdómur berist í a ra eldisfiska e a villta 
stofna. 
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II. kafli 

Yfirrá asvæ i me  sam ykktar varnar- og útr mingaráætlanir í tengslum vi  tiltekna sjúkdóma sem um getur í III. 
skrá í 1. dálki vi auka A vi  tilskipun 91/67/EBE 

Sjúkdómur A ildarríki Yfirrá asvæ i e a hlutar yfirrá asvæ is 

Vorveira í vatnakarpa  Breska konungsríki  Stóra-Bretland 

Finnland Svæ i inn til landsins á yfirrá asvæ i ess. 

Sví jó  Svæ i inn til landsins á yfirrá asvæ i ess. 

N rnaveiki 

Breska konungsríki  Stóra-Bretland 
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III. VI AUKI 

FYRIRMYND A  D RAHEILBRIG ISVOTTOR I 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) [N RNAVEIKI] (1) [OG] (1) 

[RO FLY RUS KI], FYRIR FISKELDI E A FISKIRÆKT Á YFIRRÁ ASVÆ UM SEM BANDALAGI  HEFUR L ST SJÚKDÓMALAUS E A 
VARNAR- OG EFTIRLITSÁÆTLANIR SEM BANDALAGI  HEFUR SAM YKKT ME  TILLITI TIL EINS E A FLEIRI ESSARA SJÚKDÓMA 

 
 
 
 

Tilvísunarkó anúmer FRUMRIT 
 

Upprunasta ur sendingar 

11 Upprunaa ildarríki: .................................................................. 

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

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

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

1.3 Heimilisfang eldisstö var: ....................................................... 

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

(2)[1.4. Sta ur ar sem fiski er slátra : ................................................ 

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

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

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

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

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

2. Vi tökusta ur sendingar 

2.1. A ildarríki: .......................................................................
..........................................................................................  

2.2. Svæ i e a hluti a ildarríkis: .............................................  

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

2.3. Vi tökueldisstö , heiti: ....................................................  

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

2.4. Sta ur e a heimilisfang eldisstö var: ...............................  

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

(3)[2.5. Vi tökusta ur: .................................................................  

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

2.6. Nafn, heimilisfang og símanúmer vi takanda: .................  

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

3. Flutningatæki og au kenni sendingar (4) 

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

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

3.3. Uppl singar til ess a  sanngreina vörusendingu: ............................................................................................................................  
 

4. L sing á sendingunni 
 Eldisfiskur  Villtur fiskur  Svil  Frjóvgu  hrogn  Ófrjóvgu  hrogn  Lirfur/sei i 

Tegundir 
Vísindaheiti: Almennt heiti: 

Heildar yngd sendingar 

(') [Fjöldi fiska] 
Magn af 

(1) [hrognum] 

(1) [sviljum] 

Aldur lifandi d ra 

     >24 mána a 

 12–24 mána a 

 0–12 mána a 

 ó ekktur 
 

5. Heilbrig isvottun 

Ég, undirrita ur, 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) [n rnaveiki] (1) [og] (1) [ro fly rus ki], sem um getur í 4. li  í essu vottor i, 
fullnægja eftirfarandi kröfum: 

5.1 

anna hvort (1)  [eru au upprunnin á eftirfarandi yfirrá asvæ i: ................................... sem telst vera laust vi  (1) [vorveiru í vatnakarpa] (1) 
[og] (1) [brisdrep] (1) [og] (1) [n rnaveiki] (1) [og] (1) [ro fly rus ki] í samræmi vi  1. vi auka vi  ákvör un 
2004/453/EB (6) og ar sem allar eldisstö var, sem rækta tegundir sem eru næmar (1) fyrir (1) [vorveiru í vatnakarpa] (1) 
[og] (1) [brisdrepi] (1) [og] (1) [n rnaveiki] [og] (1) [ro fly rus ki], eru undir eftirliti lögbærs yfirvalds og] 

 

e a (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) [n rnaveiki] geri vart vi  sig, og hefur 

veri  undir eftirliti lögbærs yfirvalds í a.m.k. tvö ár og ar hefur fari  fram s nataka sem er a.m.k. jafngild eim 
s natökuáætlunum, sem mælt er fyrir um í ákvör un framkvæmdastjórnarinnar 2001/183/EB (8), e a eim 
eftirlitsa fer um, sem er l st í handbók Al jó ad raheilbrig isstofnunarinnar um greiningarprófanir á lagard rum, kafla 
1.1.4 og vi eigandi köflum um sjúkdóma; og prófanir rannsóknarstofa hafa veri  ger ar í samræmi vi  vi komandi kafla 
n justu útgáfu handbókar Al jó ad raheilbrig isstofnunarinnar um greiningarprófanir á lagard rum, í öllum tilvikum 
me  neikvæ ri ni urstö u og] 
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Tilvísunarkó anúmer FRUMRIT 
 

e a (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) [n rnaveiki] hafa komi  upp á næstli num tveimur árum en allur fiskurinn veri  
fjarlæg ur og allar tjarnir, tankar og önnur mannvirki og búna ur hafa veri  sótthreinsu  undir eftirliti lögbærs yfirvalds og 
endurn jun fisks hefur átt sér sta  me  fiski úr stofni sem lögbært yfirvald hefur votta  a  sé laus vi  sjúkdóma a  lokinni 
s natöku sem er a.m.k. jafngild eim s natökuáætlunum, sem mælt er fyrir um í ákvör un framkvæmdastjórnarinnar 
2001/183/EB (8), e a eim eftirlitsa fer um, sem er l st í handbók Al jó ad raheilbrig isstofnunarinnar um greiningarprófun 
lagard ra, kafla 1.1.4 og vi eigandi köflum um sjúkdóma, og prófanir rannsóknarstofa hafa átt sér sta  í samræmi vi  
vi komandi kafla n justu útgáfu handbókar Al jó ad raheilbrig isstofnunarinnar um greiningarprófanir á lagard rum, í öllum 
tilvikum me  neikvæ ri ni urstö u og] 

 
e a (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 s nataka á eim árstíma egar búist er vi  a  ro fly rus ki 
geri vart vi  sig og stær  s nis er a.m.k. jafngild ví sem tí kast í eim s natökuáætlunum, sem mælt er fyrir um í ákvör un 
framkvæmdastjórnarinnar 2001/183/EB (8), og ar sem s nataka og prófanir á rannsóknarstofum hafa átt sér sta  í samræmi vi  
vi komandi kafla n justu útgáfu handbókar Al jó ad raheilbrig isstofnunarinnar um greiningarprófanir á lagard rum, í öllum 
tilvikum me  neikvæ ri ni urstö u; og eldisstö in er anna hvort á hluta (11) vatnasvi s sem sta fest er a  sé laust (12) vi  
ro fly rus ki e a á vatnasvi i sem sta fest er a  sé laust (12) vi  ro fly rus ki og sta fest er a  öll önnur vatnasvi , sem af 
rennur í sama ármynni , séu laus (12,13) vi  ro fly rus ki og] 

 
e a (10) [ au eru frá eftirfarandi strandeldisstö : ..................................... (7), sem er undir eftirliti lögbærs yfirvalds, og er á strandsvæ i ar 

sem selta er minni en 25 prómill og sta fest er a  öll vatnasvi , sem af rennur í ármynni , séu laus (12,13) vi  ro fly rus ki og] 
 
e a (10) [ au eru frá eftirfarandi eldisstö : .................................. (7), sem er undir eftirliti lögbærs yfirvalds, og er á strandsvæ i ar sem selta 

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

sótthreinsu  í samræmi vi  al jó aheilbrig isreglur Al jó ad raheilbrig isstofnunarinnar um lagard r, sjöttu útgáfu frá 2003, 
vi bæti 5.2.1, sem tryggir a  sníklum af tegundinni G. salaris (ro fly rusníkli) hefur veri  útr mt og] 

 
— ar sem skylt er a  tilkynna (1) [vorveiru í vatnakarpa] (1) [og] (1) [brisdrep] (1) og] (1) [n rnaveiki] C) [og] (1) [ro fly rus ki] til 

lögbærs yfirvalds og opinbera jónustustofnunin ver ur tafarlaust a  rannsaka grun um s kingu og 
— ar sem allur a flutningur tegunda, sem eru næmar (5) fyrir (1) [vorveiru í vatnakarpa] (1) [og] (1) [brisdrepi] (1) [og] (1) [n rnaveiki] (1) 

[og] (1) [ro fly rus ki], er frá svæ i e a eldisstö  sem sta fest er a  sé laus vi  (1) [vorveiru í vatnakarpa] (1) [og] (1) [brisdrep] (1) [og] 
(1) [n rnaveiki] [og] (1) [ro fly rus ki] og 

— (15) [- ar sem fiskur hefur ekki veri  bólusettur vi  (1) [brisdrepi] (1) [og] (1) [n rnaveiki] og] 
 
5.2. fullnægja eftirfarandi kröfum: 

 
a) au hafa ekki frá ví a  eim var (1) [slátra ] (1) [ au voru veidd] komist í snertingu vi  önnur óheilbrig ari, lifandi lagard r, 

hrogn eirra e a svil, 
 
b) au eru ekki ætlu  til förgunar e a slátrunar í ví skyni a  útr ma sjúkdómum sem eru tilgreindir í 1. dálki vi auka A vi  

tilskipun 91/67/EBE, 
 
c) au eru ekki frá eldisstö  sem sætir banni af ástæ um sem var a d raheilbrig i, 
 
d) au s na engin klínísk sjúkdómseinkenni á fermingardaginn, 
 
e) slembiúrtak úr dæmiger um hluta sendingarinnar hefur veri  sko a  sjónrænt, .m.t. allir hlutar sem eru af ö rum uppruna og 

ekki fundust a rar tegundir en ær sem eru tilgreindar í 4. li  essa vottor s, 
 
f) gæ i  (1) [vatns] (1) [íss], sem au eru sett í, breyta ekki heilbrig isástandi eirra og 
 
g) au hafa veri  sett í (1) [innsigla a, hreina, vatns étta gáma sem hafa á ur veri  sótthreinsa ir me  vi urkenndu sótthreinsiefni og 

bera au læsilegan merkimi a á ytra byr i] (1) [skip, ar sem lest og lei slu- og dælukerfi hafa veri  tæmd af fiski, hafa á ur veri  
rifin og sótthreinsu  me  vi urkenndu sótthreinsiefni, og hefur farmskrá] me  vi eigandi (16) uppl singum, sem um getur í 1. og 

2. li  essa vottor s, og eftirfarandi yfirl singu: 
,,(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) [n rnaveiki] (1) [og] (1) [ro fly rus ki], og leyft er a  setja á marka  á svæ um Bandalagsins sem l st 
hafa veri  laus vi  sjúkdóma e a sem eru me  sam ykkta varnar- og útr mingaráætlun me  tilliti til (1) [vorveiru í vatnakarpa] (1) 
[og] (1) [brisdreps] (1) [og] (1) [n rnaveiki] (1) [og] (1) [ro fly rus ki].“ 
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Gjört í/á: ...........................................................................  hinn: .............................................................................................................. 
(Sta ur)  (Dagsetning) 

   

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

  (Undirritun opinbers sko unarmanns) 

 

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

(Nafn me  hástöfum, menntun og titill) 
 

Athugasemdir 

(1) Striki  yfir a  sem á ekki vi  

(2) Ef anna  en upprunasta ur: striki  yfir a  sem á ekki vi . 

(3) Ef anna  en vi tökueldisstö : striki  yfir a  sem á ekki vi . 

(4) Tilgreina skal skráningarnúmer járnbrautarvagna e a vöruflutningabíla og heiti skips eftir ví sem vi  á. Tilgreina skal flugnúmer loftfars sé a  ekkt. Ef um er 
a  ræ a flutning í gámum e a kössum skal tilgreina heildarfjölda eirra, skráningarnúmer og innsiglisnúmer, ef um slíkt er a  ræ a, 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), 
e alkarpi (Aristichthys nobilis), grænkarpi (Carassius carassius), 
gullfiskur (C. auratus), ro agægir (Rutillus rutillus), gullgægir 
(Leuciscus idus), grunnungur (Tinca tinca) og fengrani (Silurus glanis) 

Brisdrep (IPN) Regnbogasilungur (Oncorhynchus mykiss), lindableikja (Salvelinus 
fontinalis), urri i (Salmo trutta), lax (Salmo salar} og nokkrar 
kyrrahafslaxtegundir (Oncorhynchus spp.) 

N rnaveiki (BKD) Fiskur sem tilheyrir ætt laxfiska (Salmonidae) 
Ro fly rus ki (Gyrodactylus salaries) Lax (Salmo salar}, regnbogasilungur (Oncorhynchus mykiss), bleikja 

(Salvelinus alpinus), lindableikja (S. fontinalis), harri (Thymallus 
thymallus), blettasilungur (Salvelinus namaycush) og urri i (Salmo 
trutta). A rar fisktegundir á stö um, ar sem einhverjar framangreindra 
tegunda halda sig, teljast einnig smitnæmar tegundir. 

(*) og allar a rar tegundir sem tilgreindar eru sem smitnæmar í n justu útgáfu al jó aheilbrig isreglna Al jó ad raheilbrig isstofnunarinnar um lagard r og/e a 
handbók Al jó ad raheilbrig isstofnunarinnar um greiningarprófanir á lagard rum. 

(6) Stjtí . ESB L 156, 30.4.2004. 

(7) Heiti og heimilisfang eldisstö varinnar. 

(8) Í ákvör un 2001/183/EB er mælt fyrir um EB-fyrirmynd A – a.m.k. fjögur ár sem skjalfest er a  sjúkdóms hafi ekki or i  vart, .m.t. tveggja ára virkt, 
markvisst eftirlit – e a EB-fyrirmynd B – a.m.k. sex ár sem skjalfest er a  sjúkdóms hafi ekki or i  vart, .m.t. tveggja ára virkt, markvisst eftirlit, e a 
eftirlitsa fer ir sem l st er í handbók Al jó ad raheilbrig isstofnunarinnar um greiningarprófanir á lagard rum, li ur 1.4 í I. kafla og vi komandi kaflar um 
sjúkdóma. 

(9) Á einungis vi  um eldisstö var inn til landsins ar sem faraldsfræ irannsóknir hafa s nt a  sjúkdómurinn hefur ekki brei st út til annarra eldisstö va e a borist 
út í náttúruna. Striki  yfir a  sem á ekki vi . 

(10) Á einungis vi  um svæ i me  vi bótarábyrg um vegna ro fly rus ki. Striki  yfir a  sem á ekki vi . 

(11) Samkvæmt li  I.A í vi auka B vi  tilskipun 91/67/EBE er einungis unnt a  l sa vatnasvi  laust vi  sjúkdóm ef a  var ar efri hluta vatnasvi sins frá 
upptökum vatnsfalla ess a  náttúrulegri e a tilbúinni hindrun sem kemur í veg fyrir a  fiskurinn gangi upp frá eim hluta sem er ne an vi  á hindrun. 

(12) Lögbært yfirvald a ildarríkis getur l st vatnasvi  laust vi  ro fly rus ki ef kröfum í kafla 1.B í I. vi auka vi  ákvör un 2004/453/EB (Stjtí . ESB L 156, 
30.4.2004) er fullnægt. Allar slíkar yfirl singar um sjúkdómaleysi skulu sendar framkvæmdastjórninni og ö rum a ildarríkjum og frjálst er a  rannsaka ær 
nánar samkvæmt bei ni. 

(13) egar svæ i inn til landsins eru l st laus vi  ro fly rus ki ver ur a  taka tillit til ess a  sjúkdómurinn kunni a  brei ast út me  fiski sem gengur milli 
mismunandi svæ a inn til landsins ef selta vatns, sem tengir au, er lítil e a í me allagi (minni en 25 prómill). ar af lei andi er ekki hægt a  l sa eitt, stakt 
svæ i inn til landsins laust vi  sjúkdóm ef anna  svæ i inn til landsins, me  afrennsli til sama strandsvæ is, er smita  e a sta a ess ó ekkt, nema selta 
sjávarins, sem tengir au, sé yfir 25 prómillum. 

(14) Á einungis vi  um svæ i me  vi bótarábyrg um vegna ro fly rus ki og í tengslum vi  vi skipti me  hrogn. Striki  yfir a  sem á ekki vi . 

(15) Á einungis vi  um tegundir sem eru næmar fyrir vorveiru í vatnakarpa, brisdrepi og/e a n rnaveiki og eru fluttar inn á svæ i me  vi bótarábyrg um vegna 
vorveiru í vatnakarpa, brisdreps og/e a n rnaveiki. Striki  yfir a  sem á ekki vi .  

(16) A ildarríki og svæ i (eftir ví sem vi  á) og vi tökuland, ásamt nafni og símanúmeri sendanda og vi takanda. 
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(15) Á einungis vi  um tegundir sem eru næmar fyrir vorveiru í vatnakarpa, brisdrepi og/e a n rnaveiki og eru fluttar inn á svæ i me  vi bótarábyrg um vegna 
vorveiru í vatnakarpa, brisdreps og/e a n rnaveiki. Striki  yfir a  sem á ekki vi . 

(16) A ildarríki og svæ i (eftir ví sem vi  á) og vi tökuland, ásamt nafni og símanúmeri sendanda og vi takanda. 
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IV. VI AUKI 

Sk ringar sem var a flutningssk rslu og merkingar 

a) Lögbær yfirvöld upprunaa ildarríkisins skulu gefa út 
flutningssk rslurnar á grundvelli fyrirmyndarinnar í 
I. vi auka vi  essa ákvör un, a  teknu tilliti til 
tegundanna í sendingunni og stö u vi tökusta arins. 

b) Frumrit hverrar flutningssk rslu skal vera á einu bla i, 
áprenta  bá um megin, e a form ess skal vera annig, 
ef örf er á tveimur blö um e a fleiri, a  allar sí urnar 
myndi samfellda og órjúfanlega heild. 

Merkja skal hverja sí u frumritsins me  or inu 
„frumrit“ efst hægra megin og frumriti  skal bera 
sérstakt kó anúmer sem lögbæra yfirvaldi  gefur út. 
Allar sí ur flutningssk rslunnar skulu tölusettar — 
(bla sí unúmer) af (heildarsí ufjölda). 

c) Frumrit flutningssk rslunnar og merkimi arnir, sem um 
getur í fyrirmyndinni a  flutningssk rslunni, skulu vera 
a.m.k. á einu opinberu tungumáli vi tökua ildarríkisins. 

essi a ildarríki geta ó heimila  önnur tungumál ásamt 
opinberri ingu, ef örf krefur. 

d) Frumrit flutningssk rslunnar ver ur a  vera fullgert á 
fermingardegi sendingarinnar me  opinberum stimpli 
og árita  af opinberum sko unarmanni sem lögbæra 
yfirvaldi  tilnefnir. Me  ví skal lögbært yfirvald 
upprunaa ildarríkisins tryggja a  meginreglum 
vottunar, sem eru jafngildar eim sem mælt er fyrir um í 
tilskipun rá sins 96/93/EB, sé fylgt. 

Undirskrift og stimpill, ef hann er ekki upphleyptur, 
skulu vera í ö rum lit en prenta i textinn. 

e) Ef vi bótarblö  eru fest vi  flutningssk rsluna til 
au kenningar á vörum í sendingunni skulu au teljast 
hluti af frumritinu og skal opinber sko unarma ur árita 
og stimpla hverja sí u. 

f) Frumrit flutningssk rslunnar ver ur a  fylgja 
sendingunni ar til hún kemur á vi tökusta . 

g) Flutningssk rslan skal gilda í 10 daga frá útgáfudegi. 
egar um er a  ræ a flutninga me  skipi skal 

gildistíminn lengdur sem nemur tímalengd 
sjófer arinnar. 

h) Lagard rin, hrogn eirra og svil skulu ekki flutt me  
ö rum óheilbrig ari lagard rum e a hrognum eirra og 
sviljum. Ekki má heldur flytja au vi  nein önnur 
skilyr i sem breyta heilbrig isástandi eirra e a gætu 
teflt heilbrig i eirra í tvís nu á vi tökusta . 
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V. VI AUKI 

Lágmarksvi mi anir sem sty jast skal vi  til ess a  vi halda vi bótarábyrg um vegna tiltekinna sjúkdóma sem um 
getur í III. skrá í 1. dálki vi auka A vi  tilskipun 91/67/EBE, í samræmi vi  12. og 13. gr. eirrar tilskipunar 

A. Til ess a  vi halda vi bótarábyrg um, sem veittar eru, ver a a ildarríkin a  lágmarki  a  fara a  eftirfarandi 
vi mi unum: 

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

2. Allar eldisstö var sem halda tegundir, sem eru næmar fyrir sjúkdómnum, skulu vera undir eftirliti lögbærs yfirvalds, 
enda hafi a ildarríki  veri  l st laust vi  vi komandi sjúkdóm. 

3. Í landinu skal vera kerfi til ess a  tryggja hra greiningu á einkennum vi komandi sjúkdóms hjá lagard rum í 
eldisfyrirtæki e a 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 a gangs a  rannsóknarstofum, ar sem unnt er a  greina og gera greinarmun á 
vi komandi sjúkdómum, og tekur einnig til jálfunar d ralækna e a sérfræ inga í heilbrig i fiska í ví a  greina og 
tilkynna um sjaldgæf sjúkdómstilvik. Slíkt hra greiningarkerfi skal a.m.k. byggjast á eftirfarandi: 

3.1. ví a  starfsfólk, sem starfar í eldisfyrirtækjum e a sem kemur a  vinnslu, skal almennt vera me vita  um 
dæmiger  einkenni tilgreindu sjúkdómanna, 

3.2. d ralæknum e a sérfræ ingum í heilbrig i lagard ra sem eru jálfa ir 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. a gangi lögbærs yfirvalds a  rannsóknarstofum sem eru me  a stö u til ess a  greina vi komandi sjúkdóm 
og greina hann frá ö rum sjúkdómum. 

4. Skilyr i skulu vera fyrir hendi í vi skiptum og innflutningi og vi  stjórnun á villtum fiskistofnum af smitnæmum 
tegundum stjórna  til ess a  koma í veg fyrir a  vi komandi sjúkdómur berist inn í a ildarríki e a hluta 
a ildarríkis sem fellur undir essa ákvör un. Ekki skal flytja fisk frá strandsvæ um til svæ a inn til landsins nema 
lögbært yfirvald vi tökua ildarríkisins veiti til ess leyfi. 

5. Í a ildarríkjum, ar sem einungis er sta fest a  hluti yfirrá asvæ is sé sjúkdómalaust í samræmi vi  II. kafla I. 
vi auka (en ekki allt yfirrá asvæ i ), skal vi halda markvissu eftirliti í samræmi vi  ákvæ i kafla I.4 í II. vi auka á 
svæ um sem l st hafa veri  sjúkdómalaus. 

6. Lifandi eldisfiskur, hrogn og svil, sem eru flutt á yfirrá asvæ in sem eru tilgreind í II. kafla I. vi auka e a II. kafla 
II. vi auka, skulu flutt vi  skilyr i sem valda ekki breytingu á heilbrig isástandi e a tefla heilbrig isástandi eirra í 
tvís nu á vi tökusta . Flutningur skal eiga sér sta  í vatni, sem telst vera laust vi  vi komandi sjúkdóm, enda er a  
teki  úr vatnslind upprunaeldisstö var e a -sta ar, og me an á flutningi stendur má einungis skipta um vatn á eim 
stö um sem lögbært yfirvald vi tökua ildarríkisins sam ykkir, samstarfi vi  lögbær yfirvöld upprunaa ildarríkisins 
ef vi  á. 

7. Ekki skal bólusetja vi  vi komandi sjúkdómi. 

8. Fyrir 1. maí ár hvert skal leggja fyrir framkvæmdastjórnina sk rslu me  uppl singum um fjölda tilvika, ar sem 
grunur hefur komi  upp, fjölda sta festra tilvika, fjölda eldisstö va og -sta a sem takmarkanir eiga vi  um, fjölda 
takmarkana sem hefur veri  aflétt og ni urstö ur úr virku eftirliti frá fyrra almanaksári samkvæmt eftirfarandi töflu. 

 

A ildarríki og sjúkdómur  

Fjöldi tilvika ar sem grunur hefur komi  upp  

Fjöldi sta festra tilvika  

Fjöldi eldisstö va og -sta a sem takmarkanir eiga vi  
um 

 

Fjöldi tilvika ar sem takmörkunum hefur veri  aflétt  

Fjöldi eldisstö va og fiska e a kvía sem s ni hafa veri  
tekin úr  

 

Fjöldi villtra fiska e a kvía sem s ni hafa veri  tekin úr 
og á hva a vatnasvi i  

 

Ni urstö ur úr s natöku  
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B. Í eim tilvikum ar sem grunur hefur komi  upp um sjúkdóm skal opinbera jónustustofnunin í 
a ildarríkjunum sjá til ess a  gripi  sé til eftirfarandi a ger a: 

1. Vi eigandi s ni eru tekin til rannsóknar me  a  fyrir augum a  sta festa tilvist vi komandi sjúkdómsvalds. 

2. Lögbært yfirvald skal hafa eldisstö ina undir opinberu eftirliti uns ni urstö ur rannsóknarinnar, sem um getur í 1. 
li  liggja fyrir, og gera skal vi eigandi varnarrá stafanir og enginn fiskur má fara úr s ktu eldisstö inni nema 
opinbera jónustustofnunin veiti til ess leyfi. 

3. Ef rannsóknin, sem um getur í 1. li , sta festir tilvist sjúkdómsvalds e a klínísk einkenni skal opinbera 
jónustustofnunin hefja faraldsfræ irannsókn til ess a  finna hugsanlegar smitlei ir og kanna hvort fiskur hefur 

fari  úr eldisstö inni á vi komandi tímabili á ur en grunstilviki  var sta fest. 

4. Ef faraldsfræ irannsókn lei ir í ljós a  sjúkdómurinn hefur borist í eina e a fleiri eldisstö var e a vatn, sem er ekki 
afmarka , skulu ákvæ i 1. li ar gilda á essum svæ um og 

4.1. allar eldisstö var á sama vatnasvi i e a strandsvæ i skulu settar undir opinbert eftirlit, 

4.2. enginn fiskur, hrogn e a svil skulu fara úr essum eldisstö vum nema opinbera jónustustofnunin veiti til ess 
leyfi. 

5. Ef vatnasvi  e a strandsvæ i eru umfangsmikil getur opinbera jónustustofnunin ákve i  a  takmarka essa 
rá stöfun vi  umfangsminna svæ i nálægt eldisstö inni, ar sem grunur hefur komi  upp um s kingu, ef hún telur 
a  a  svæ i tryggi best a  sjúkdómurinn brei ist ekki út. 

C. Í tilvikum ar sem sjúkdómur hefur veri  sta festur skulu a ildarríkin sjá til ess a  

1. Takmarkanir eru egar í sta  settar fyrir eldisstö ina e a sta inn, ar sem s kti fiskurinn er, og enginn lifandi fiskur 
er fluttur inn á athafnasvæ i  og enginn lifandi fiskur fluttur úr eldisstö inni nema opinbera jónustustofnunin í 
a ildarríkinu veiti til ess leyfi. 

2. Vi halda skal takmörkununum ar til búi  er a  útr ma sjúkdómnum anna hvort me  ví a  fullnægja kröfum li ar 
2.1 e a li ar 2.2 hér á eftir: 

2.1. Allur fiskur skal tafarlaust fjarlæg ur me  eftirfarandi a ger um: 

a) slátrun allra fiska undir eftirliti opinberu jónustustofnunarinnar e a, hafi fiskurinn ná  æskilegri sölustær  
og s nir engin klínísk einkenni um sjúkdóm, slátrun undir eftirliti opinberu jónustustofnunarinnar í ví 
skyni a  setja hann á marka  e a vinna hann til manneldis. Í sí ara tilvikinu skal opinbera 

jónustustofnunin sjá til ess a  fiski sé tafarlaust slátra  og hann slæg ur og a  a  sé gert vi  skilyr i 
sem útiloka a  sjúkdómsvaldar brei ist út. A ildarríkin geta í hverju einstöku tilviki, a  teknu tilliti til 
hættunnar á ví a  sjúkdómur berist í a rar eldisstö var e a í villta stofna, leyft a  fiskur, sem enn hefur 
ekki ná  æskilegri sölustær , sé alinn í eldisstö inni ar til marka sstær  er ná  og 

b) a  eldisstö in e a sta urinn séu tekin úr rekstri (og sótthreinsu  ef vi  á) í hæfilegan tíma eftir a  fiskur 
hefur veri  fjarlæg ur, a  teknu tilliti til áttar 1.7 í n justu útgáfu al jó aheilbrig isreglna 
Al jó ad raheilbrig isstofnunarinnar um lagard r. 

2.2. Rá stafanir til ess a  uppræta s kingu me  yfirvegu um a ger um í s ktum eldisstö vum e a s ktu vatni me  
ví 

a) a  fjarlægja og farga dau um fiski og fiski sem s nir klínísk einkenni um sjúkdóm, slátra fiski sem s nir 
engin klínísk einkenni um sjúkdóm, ar til hver faraldsfræ ieining á sta num, sem sjúkdómur herjar á, er 
or in fisklaus og sótthreinsu  e a 

b) a  fjarlægja og farga dau um fiski og fiski sem s nir klínísk einkenni um sjúkdóm, á eldisstö um ar sem 
hugsanlegt er a  fjarlæging fisks og/e a sótthreinsun sé ekki gerleg vegna ess hvers e lis sta urinn er (t.d. 
ef um er a  ræ a árkerfi e a stórt stö uvatn). 

3. Til ess a  au velda skjóta útr mingu sjúkdóms á s ktu athafnasvæ i getur lögbært yfirvald a ildarríkis leyft a  
fiskur, sem s nir engin klínísk einkenni sjúkdóms, sé fluttur undir eftirliti lögbærs yfirvalds til annarra eldisstö va 
e a svæ a innan vi komandi a ildarríkis sem hafa ekki á stö u a  teljast laus vi  sjúkdóma e a falla ekki undir 
sam ykkt eftirlit og útr mingaráætlun. 

4. Fiski, sem er fjarlæg ur og farga  í framhaldi af a ger unum samkvæmt li um 2.1 og 2.2, skal farga í samræmi vi  
regluger  (EB) nr. 1774/2002. 

5. Fiskur, sem er nota ur til ess a  koma upp n jum stofni á eldisstö um, skal vera votta ur sem laus vi  sjúkdóma. 

6. A ildarríki skulu gera nau synlegar rá stafanir til ess a  hindra a  sjúkdómur berist í a ra eldisfiska e a villta 
stofna. 

7. egar a ildarríki hefur útr mt sjúkdómi á eldisstö  inn til landsins samkvæmt li  C 2.1 í essum vi auka og sú 
ni ursta a er dregin af faraldsfræ irannsóknum, sem krafist er í li  B 3 í essum vi auka, a  sjúkdómurinn hafi ekki 
brei st út til annarra eldisstö va e a borist úr í náttúruna fæst egar í sta  aftur sjúkdómalaus sta a. A  ö rum kosti 
fæst sjúkdómalaus sta a aftur a eins a  uppfylltum skilyr um I. vi auka.“ 

 
 


