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                                                              ÁKVÖR UN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                     2009/EES/71/04 

frá 5. apríl 2006 

um breytingu á ákvör un 2004/453/EB a  ví er var ar Sví jó  og Breska konungsríki  (*) 

(tilkynnt me  númeri C(2006) 1259) 

 (2006/272/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 3. 
mgr. 12. gr. og 3. mgr. 13. gr., 

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) Í 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 (3) var mælt fyrir um 
vi bótarábyrg ir vegna tiltekinna fisksjúkdóma. 

2) Allt yfirrá asvæ i Sví jó ar var l st laust vi  brisdrep 
(IPN) á grundvelli eirra krafna sem mælt er fyrir um í I. 
vi auka vi  ákvör un 2004/453/EB. 

3) Eftir a  ákvör un 2004/453/EB var sam ykkt tilkynnti 
Sví jó  um uppkomu brisdreps á strandsvæ um. 
Tilkynnt hefur veri  um eina uppkomu í villtum fiski. 
Tilkynnt hefur veri  um a ra uppkomu í eldisfiski ar 
sem líklegasta ástæ an fyrir smitinu, samkvæmt 
faraldsfræ ilegri sk rslu, er smit í villtum fiski. Af eim 
sökum uppfylla strandsvæ i Sví jó ar ekki lengur 
kröfur, sem mælt er fyrir um í I. vi auka vi  á

________________  

(*)  essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 99, 7.4.2006, bls. 31. Hennar var geti  í 
ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 1/2007 frá 27. April 2007 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, 9.8.2007, p. 1. 

 (1) Stjtí . EB L 46, 19.2.1991, bls. 1. Tilskipuninni var sí ast breytt me  
regluger  806/2003 (Stjtí . ESB L 122, 16.5.2003, bls. 1). 

(2) Stjtí . EB L 224, 18.8.1990, bls. 29. 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) Stjtí . ESB L 156, 30.4.2004, bls. 5; lei rétt útgáfa í Stjtí . ESB L 202, 
7.6.2004, bls. 4. 

ákvör un, fyrir ví a  vera talin laus vi  sjúkdóma af 
völdum brisdreps. Hins vegar eru svæ i inn til landsins á 
yfirrá asvæ i ess enn á laus vi  sjúkdóma. 

4) essar tvær uppkomur skulu ekki koma í veg fyrir a  
Sví jó  haldi áætlun sinni var andi brisdrep á 
strandsvæ um sínum og innlei i rá stafanir til 
útr mingar ef brisdrep greinist í eldisfiski e a villtum 
fiski, í samræmi vi  áætlunina sem lög  var fyrir 
framkvæmdastjórnina á ur en ákvör un 2004/453/EB 
var sam ykkt. 

5) Í a ildarríkjum ar sem ví er l st yfir a  einungis hluti 
yfirrá asvæ isins sé laus vi  sjúkdóma er me  ákvör un 
2004/453/EB ger  krafa um a  markvissu eftirliti sé 
haldi  áfram á eim svæ um sem l st hafa veri  laus vi  
sjúkdóma. egar essi krafa var sam ykkt var ekki gert 
rá  fyrir eim sérstöku a stæ um sem sköpu ust egar 
l st var yfir a  Írland og Nor ur-Írland væru laus vi  
sama sjúkdóm e a sjúkdóma enda ótt hluti Breska 
konungsríkisins væri ekki l stur laus vi  á sjúkdóma. 

6) Rétt er a  heimila Breska konungsríkinu a  hætta 
markvissu eftirliti me  tilteknum sjúkdómum, sem l st 
hefur veri  yfir a  Nor ur-Írland sé laust vi , a  ví 
tilskildu a  Írland sé einnig l st laust vi  sömu 
sjúkdóma. 

7) Breyta ber ákvör un 2004/453/EB til samræmis vi  
etta. 

8) 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. 

Ákvæ um I., II. og V. vi auka vi  ákvör un 2004/453/EB er 
breytt sem hér segir: 

1. Í sta  II. kafla I. vi auka komi texti I. vi auka vi  essa 
ákvör un.  
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2. Í stað II. kafla II. viðauka komi texti II. viðauka við þessa 
ákvörðun. 

3. Í stað 5. liðar A liðar í V. viðauka komi eftirfarandi: 

„5. Í aðildarríkjum þar sem því er lýst yfir að einungis hluti 
yfirráðasvæðisins sé laust við sjúkdóma skv. II. kafla I. 
viðauka (fremur en allt yfirráðasvæðið) skal halda áfram 
markvissu eftirliti í samræmi við ákvæði kafla I.4 í II. 
viðauka á svæðum sem lýst hafa verið laus við sjúkdóma. 

Breska konungsríkinu er hins vegar heimilt að hætta 
markvissu eftirliti á Norður-Írlandi að því er varðar þá 
sjúkdóma sem lýst hefur verið yfir að Norður-Írland sé 

 laust við, að því tilskildu að allt yfirráðasvæði Írlands sé 
lýst laust við sömu sjúkdóma í samræmi við II. kafla I. 
viðauka.“  

2. gr 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 5. apríl 2006. 

 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Markos KYPRIANOU 

framkvæmdastjóri. 
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I. VI AUKI 

„II. KAFLI 

Yfirrá asvæ i sem vi urkennt er a  hafi á stö u a  vera laust 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 (SVC) 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  

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

N rnaveiki (BKD) Írland Allt yfirrá asvæ i  

 Breska konungsríki  Nor ur-Írland, Mön og Jersey 

Smitnæmt drep í brisi (veira) 
(IPN) 

Finnland Svæ i inn til landsins á yfirrá asvæ i 
ess en vatnasvi  árinnar Vuoksi og 

árinnar Kemijoki skulu teljast 
sóttvarnabelti 

 Sví jó  Svæ i inn til landsins á yfirrá asvæ i 
hennar 

 Breska konungsríki  Mön 

S king ro fly rusníkils 
(Gyrodactylus salaris) 

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

 Írland Allt yfirrá asvæ i  

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

 
„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 rá sins 91/67/EBE 
 

 

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

Vorveira í vatnakarpa  Breska konungsríki  Stóra-Bretland 

N rnaveiki Finnland Svæ i inn til landsins á yfirrá asvæ i 
ess 

 Sví jó  Svæ i inn til landsins á yfirrá asvæ i 
hennar 

 Breska konungsríki  Stóra-Bretland 

Smitnæmt drep í brisi Sví jó  Strandsvæ i á yfirrá asvæ i hennar“ 

 
 


