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                                                               ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                      2010/EES/6/03 

frá 14. júní 2006 

um tilteknar bráðabirgðaráðstafanir vegna alvarlegrar fuglainflúensu í alifuglum eða öðrum 
fuglum sem eru í haldi í Bandalaginu (*) 

(tilkynnt með númeri C(2006) 2402) 

(2006/416/EB) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 2005/94/EB frá 20. desember 
2005 um ráðstafanir Bandalagsins um varnir gegn 
fuglainflúensu og niðurfellingu tilskipunar 92/40/EBE (1), 
einkum 2. mgr. 66. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fuglainflúensa er alvarlegur, bráðsmitandi sjúkdómur 
sem leggst á alifugla og aðra fugla og er hún af völdum 
mismunandi veira er tilheyra mjög stórri veiruætt sem 
kölluð er Influenzaviridae. Fuglainflúensuveirur geta 
einnig borist í spendýr, þ.m.t. menn, yfirleitt í kjölfar 
beinnar snertingar við sýkta fugla. Nýjasta þekking 
bendir til þess að sú heilsufarshætta sem veira 
svokallaðrar vægrar fuglainflúensu (LPAI) getur haft í 
för með sér sé minni en sú hætta sem stafar af veiru 
alvarlegrar fuglainflúensu (HPAI) sem verður til með 
stökkbreytingu tiltekinna veira vægrar fuglainflúensu. 

2) Gerðar voru ráðstafanir á vegum Bandalagsins um varnir 
gegn fuglainflúensu af völdum veiru alvarlegrar 
fuglainflúensu með tilskipun ráðsins 92/40/EBE frá 
19. maí 1992 um ráðstafanir Bandalagsins vegna eftirlits 
með fuglainflúensu (2) til að vernda heilbrigði dýra og 
stuðla að þróun á sviði alifuglaræktar. 

3) Ráðstafanirnar, sem mælt er fyrir um í tilskipun 
92/40/EBE, hafa verið teknar til gagngerrar 
endurskoðunar í ljósi nýjustu vísindaþekkingar á hættu af 
völdum fuglainflúensu fyrir heilbrigði dýra og lýðheilsu, 
þróunar nýrra rannsóknastofuprófana og bóluefna og 
fenginnar reynslu eftir nýlega uppkomu sjúkdómsins í 
Bandalaginu og í þriðju löndum. Endurskoðunin leiddi 
til þess að tilskipun 92/40/EBE var felld úr gildi og í stað 
hennar kom tilskipun 2005/94/EB. Samkvæmt tilskipun 
2005/94/EB skulu aðildarríkin leiða ákvæði hennar í 
landslög eigi síðar en 1. júlí 2007. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 164, 16.6.2006, bls. 61. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 72/2007 frá 6. júlí 2007 
um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn, 
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 60, 13.12.2007, 
p. 1. 

(1) Stjtíð. ESB L 10, 14.1.2006, bls. 16. 
(2) Stjtíð. EB L 167, 22.6.1992, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 

aðildarlögunum frá 2003. 

4) Vegna núverandi stöðu um allan heim að því er varðar 
fuglainflúensu og á meðan beðið er eftir að aðildarríkin 
lögleiði tilskipun 2005/94/EB er nauðsynlegt að mæla 
fyrir um bráðabirgðaráðstafanir sem beita skal á 
bújörðum þar sem grunur leikur á um uppkomu 
fuglainflúensu af völdum veiru alvarlegrar 
fuglainflúensu eða ef fuglainflúensa hefur verið staðfest í 
alifuglum eða öðrum fuglum sem eru í haldi. 

5) Bráðabirgðaráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari 
ákvörðun, ættu að gera aðildarríkjunum kleift að 
samþykkja hæfilegar sjúkdómsvarnir með margvíslegum 
hætti þar sem tillit er tekið til mismunandi áhættu af 
breytilegum veirustofnum, mögulegra félagslegra og 
fjárhagslegra áhrifa umræddra ráðstafana á 
landbúnaðargreinar og aðrar greinar sem koma við sögu 
en um leið tryggt að þær ráðstafanir, sem gerðar eru við 
hverjar aðstæður fyrir sig, eigi best við. 

6) Til að tryggja samræmi og gagnsæi í löggjöf 
Bandalagsins skal í bráðabirgðaráðstöfunum, sem kveðið 
er á um í þessari ákvörðun, tekið tillit til sjúkdómsvarna 
sem kveðið er á um í tilskipun 2005/94/EB og skulu 
skilgreiningarnar, sem mælt er fyrir um í þeirri tilskipun, 
gilda um þessa ákvörðun. 

7) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um 
matvælaferlið og heilbrigði dýra. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Efni og gildissvið 

1. Í þessari tilskipun er mælt fyrir um tilteknar 
bráðabirgðaráðstafanir sem skal beita í aðildarríkjunum þar 
sem grunur leikur á um eða staðfest hefur verið uppkoma 
fuglainflúensu af völdum veiru alvarlegrar fuglainflúensu í 
alifuglum eða öðrum fuglum sem eru í haldi.  
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2. Með fyrirvara um þær ráðstafanir, sem beita skal á 
bújörðum og á verndar- og eftirlitssvæðum í samræmi við 
tilskipun 92/40/EBE, skulu aðildarríki, sem ekki hafa leitt 
hlutaðeigandi ákvæði tilskipunar 2005/94/EB er varða þessa 
ákvörðun í landslög að fullu, beita þeim ráðstöfunum sem 
kveðið er á um í þessari ákvörðun. 

2. gr. 

Tilkynning 

1. Aðildarríkin skulu sjá til þess að skylt sé að tilkynna 
lögbæru yfirvaldi þegar í stað um uppkomu eða grun um 
alvarlega fuglainflúensu. 

2. Aðildarríkin skulu tilkynna um niðurstöður hvers kyns 
eftirlits hjá spendýrum að því er varðar veiru alvarlegrar 
fuglainflúensu og tilkynna framkvæmdastjórninni þegar í stað 
um allar jákvæðar niðurstöður í kjölfar eftirlitsins. 

3. gr. 

Ráðstafanir sem skal beita á bújörðum þar sem grunur 
leikur á uppkomu 

1. Ef grunur er um uppkomu skal lögbæra yfirvaldið 
umsvifalaust hefja rannsókn til að staðfesta eða útiloka 
fuglainflúensu og setja bújörðina undir opinbert eftirlit. 
Lögbært yfirvald skal einnig sjá til þess að farið sé eftir þeim 
ráðstöfunum sem kveðið er á um í 2. og 3. mgr. 

2. Lögbært yfirvald skal sjá til þess að eftirfarandi 
ráðstöfunum sé beitt á bújörðinni: 

a) alifuglar, aðrir fuglar sem eru í haldi og öll húsdýr sem 
teljast til spendýra skulu talin eða, ef við á, fjöldi þeirra 
áætlaður eftir tegundum alifugla eða annarra tegunda fugla 
í haldi, 

b) tekin skal saman skrá yfir áætlaðan fjölda alifugla, fjölda 
annarra fugla sem eru í haldi og öll húsdýr sem teljast til 
spendýra og þegar hafa veikst eða líklegt er að hafi sýkst í 
hverjum flokki á bújörðinni; skrána skal uppfæra daglega 
með hliðsjón af útungun, fæðingum og dauða allt tímabilið 
sem grunur leikur á um uppkomu og skránni skal framvísað 
til lögbærra yfirvalda samkvæmt beiðni, 

c) alla alifugla og aðra fugla sem eru í haldi skal setja inn í 
byggingu á bújörðinni og halda þeim þar. Ef slíkt er 
óhentugt eða velferð þeirra er stefnt í hættu skal halda þeim 
annars staðar á sömu bújörð þannig að þeir komist ekki í 

snertingu við aðra alifugla eða aðra fugla sem eru í haldi á 
öðrum bújörðum. Grípa skal til allra raunhæfra ráðstafana 
til að takmarka snertingu þeirra við villta fugla, 

d) hvorki alifugla né aðra fugla sem eru í haldi má flytja til 
eða frá bújörðinni, 

e) ekki er heimilt að flytja skrokka alifugla eða annarra fugla 
sem eru í haldi, kjöt af alifuglum, að meðtöldum sláturmat 
(„alifuglakjöt“), alifuglafóður („fóður“), áhöld, efni, 
úrgang, drit, húsdýraáburð úr alifuglum eða öðrum fuglum 
sem eru í haldi („húsdýraáburður“), fljótandi húsdýraáburð, 
notaðan undirburð eða hvaðeina, sem er líklegt til að bera 
með sér fuglainflúensu, frá bújörðinni án leyfis frá lögbæru 
yfirvaldi og skal gera sérstakar líföryggisráðstafanir til þess 
að draga sem mest úr hættunni á að fuglainflúensan breiðist 
út, 

f) ekki má flytja egg frá bújörðinni, 

g) för fólks, húsdýra sem teljast til spendýra, ökutækja og 
búnaðar til eða frá bújörðinni er háð skilyrðum og leyfi 
lögbærs yfirvalds, 

h) notað skal viðeigandi sótthreinsiaðferðir við inn- og 
útganga bygginga þar sem alifuglar og aðrir fuglar, sem eru 
í haldi, eru hýstir og eins við inn- og útganga sjálfrar 
bújarðarinnar í samræmi við fyrirmæli lögbærs yfirvalds. 

3. Lögbært yfirvald skal tryggja að faraldsfræðileg rannsókn 
fari fram. 

4. Þrátt fyrir 1. mgr. er lögbæru yfirvaldi heimilt að kveða á 
um framlagningu sýna í öðrum tilvikum. Við slíkar aðstæður er 
lögbæra yfirvaldinu heimilt að hefjast handa án þess að beita 
þeim ráðstöfunum, að hluta til eða öllu leyti, sem um getur í 2. 
mgr. 

4. gr. 

Undanþágur frá tilteknum ráðstöfunum sem beita skal á 
bújörðum þar sem grunur leikur á uppkomu 

1. Lögbæru yfirvaldi er heimilt að veita undanþágu frá þeim 
ráðstöfunum, sem kveðið er á um í c- til e-lið 2. mgr. 3. gr., á 
grundvelli áhættumats og að teknu tilliti til þeirra 
varúðarráðstafana sem gerðar eru og viðtökustaðar dýranna og 
afurðanna sem á að flytja. 

2. Lögbæru yfirvaldi er einnig heimilt að veita undanþágu frá 
þeim ráðstöfunum, sem kveðið er á um í h-lið 2. mgr. 3. gr., ef 
um er að ræða aðra fugla í haldi á bújörðum sem eru ekki 
reknar í atvinnuskyni. 
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3. Með vísan til f-liðar 2. mgr. 3. gr. er lögbæru yfirvaldi 
heimilt að leyfa sendingu á eggjum: 

a) beint til starfsstöðva þar sem framleiðsla á eggjaafurðum 
fer fram, eins og sett er fram í II. kafla í X. þætti 
III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 853/2004 (1), sem skulu meðhöndluð í samræmi við 
XI. kafla í II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og 
ráðsins (EB) nr. 852/2004 (2); ef lögbært yfirvald veitir 
slíkt leyfi skal það háð skilyrðunum sem sett eru fram í 
III. viðauka við tilskipun 2005/94/EB eða 

b) til förgunar. 

5. gr. 

Gildistími ráðstafana sem beita skal á bújörðum þar sem 
grunur er um uppkomu 

Þeim ráðstöfunum sem skal beita á bújörðum þar sem grunur er 
um uppkomu, eins og kveðið er á um í 3. gr., skal viðhaldið þar 
til lögbært yfirvald telur fullvíst að grunur um fuglainflúensu á 
bújörðinni hafi verið kveðinn niður. 

6. gr. 

Viðbótarráðstafanir á grundvelli faraldsfræðilegrar 
rannsóknar 

1. Á grundvelli bráðabirgðaniðurstöðu faraldsfræðilegrar 
rannsóknar er lögbæru yfirvaldi heimilt að beita þeim 
ráðstöfunum sem kveðið er á um í 2., 3. og 4. mgr., einkum ef 
bújörðin er á svæði þar sem þéttleiki alifugla er mikill. 

2. Heimilt er að setja tímabundnar takmarkanir á flutning 
alifugla, annarra fugla sem eru í haldi og eggja og ferðir 
ökutækja sem notuð eru við alifuglaræktun á afmörkuðu svæði 
eða í öllu aðildarríkinu. 

Heimilt er að rýmka slíkar takmarkanir þannig að þær nái yfir 
flutning húsdýra sem teljast til spendýra en í slíku tilviki skulu 
þær ekki gilda lengur en í 72 klst., nema annað sé réttlætanlegt. 

3. Heimilt er að beita þeim ráðstöfunum sem kveðið er á um í 
7. gr. að því er varðar bújarðir. 

Beiting þessara ráðstafana getur hins vegar, ef aðstæður leyfa, 
verið bundin við alifugla eða aðra fugla sem eru í haldi og 
grunur er um að séu smitaðir og framleiðslueiningar þeirra. 

________________  

(1) Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 55; leiðrétt í Stjtíð. ESB L 226, 
25.6.2004, bls. 22. 

(2) Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 1; leiðrétt í Stjtíð. ESB L 226, 25.6.2004, 
bls. 3. 

Taka skal sýni úr alifuglum eða öðrum fuglum sem eru í haldi 
ef þeir eru aflífaðir til þess að staðfesta eða útiloka grun um 
uppkomu. 

4. Heimilt er að koma upp tímabundnu varnarsvæði 
umhverfis bújörðina og heimilt er að beita sumum eða öllum 
þeim ráðstöfunum, sem kveðið er á um í 2. mgr. 3. gr., á 
bújörðum innan varnarsvæðisins eftir því sem nauðsyn ber til. 

7. gr. 

Ráðstafanir sem skal beita á bújörðum þar sem uppkoma 
hefur verið staðfest 

1. Við uppkomu alvarlegrar fuglainflúensu skal lögbært 
yfirvald tryggja beitingu þeirra ráðstafana sem kveðið er á um í 
2. og 3. mgr. 3. gr. og 2.-9. mgr. þessarar greinar. 

2. Alla alifugla og aðra fugla sem eru í haldi á bújörðinni skal 
aflífa tafarlaust undir opinberu eftirliti. Aflífunin skal fara 
þannig fram að komist verði hjá hættu á útbreiðslu 
fuglainflúensunnar, einkum í flutningi. 

Aðildarríkjunum er hins vegar heimilt að veita undanþágu, 
þannig að tilteknum alifuglategundum eða öðrum fuglum sem 
eru í haldi verði ekki fargað, á grundvelli mats á hættunni á 
frekari útbreiðslu fuglainflúensu. 

Lögbæru yfirvaldi er heimilt að grípa til viðeigandi ráðstafana 
gegn mögulegri útbreiðslu fuglainflúensu til villtra fugla á 
bújörðinni. 

3. Öllum hræjum og eggjum á bújörðinni skal fargað undir 
opinberu eftirliti. 

4. Alifugla, sem koma úr útungunareggjum, sem tekin eru á 
bújörðinni á tímabilinu frá því að líklegt er að alvarleg 
fuglainflúensa hafi borist til bújarðarinnar og þar til gripið er til 
þeirra ráðstafana sem kveðið er á um í 2. mgr. 3. gr., skal hafa 
undir opinberu eftirliti og rannsóknir skulu gerðar. 

5. Þar sem því verður við komið skal rekja og farga undir 
opinberu eftirliti kjöti af alifuglum sem slátrað er og eggjum 
sem tekin eru á bújörðinni á tímabilinu frá því að líklegt er að 
alvarleg fuglainflúensa hafi borist til bújarðarinnar og þar til 
gripið er til þeirra ráðstafana sem kveðið er á um í 2. mgr. 3. gr. 
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6. Öllu efni, húsdýraáburði og úrgangi, sem líklegt er að smit 
sé í, s.s. fóðri, skal, í samræmi við leiðbeiningar opinbers 
dýralæknis, farga eða meðhöndla þannig að tryggt sé að 
fuglainflúensuveirunni sé eytt. 

7. Að lokinni förgun hræjanna skal, í samræmi við 
leiðbeiningar opinbers dýralæknis, hreinsa og sótthreinsa 
byggingar sem notaðar voru til að hýsa dýrin, beitiland eða 
land, búnað sem líklegt er að sé smitaður og ökutæki sem notuð 
voru til að flytja alifuglana eða aðra fugla sem voru í haldi, 
skrokka, kjöt, fóður, húsdýraáburð, fljótandi húsdýraáburð, 
undirburðarefni og hvers kyns efni sem líklegt er að smit sé í. 

8. Aðra fuglar, sem eru í haldi, eða húsdýr, sem teljast til 
spendýra, skal hvorki flytja til bújarðarinnar né frá henni án 
leyfis lögbærs yfirvalds. Þessi takmörkun gildir ekki um húsdýr 
sem teljast til spendýra og hafa eingöngu aðgang að 
vistarverum manna. 

9. Ef um er að ræða frumuppkomu skal einangur veirunnar 
sett í rannsókn til að greina erfðafræðilega undirgerð hennar. 
Senda skal einangur veirunnar til tilvísunarrannsóknastofu 
Bandalagsins á sviði fuglainflúensu, sem um getur í 1. mgr. 
51. gr. tilskipunar 2005/94/EB, svo fljótt sem unnt er. 

8. gr. 

Undanþága fyrir tilteknar bújarðir 

1. Lögbæru yfirvaldi er heimilt að veita undanþágu frá þeim 
ráðstöfunum, sem kveðið er á um í fyrstu undirgrein 2. mgr. 
7. gr., við uppkomu alvarlegrar fuglainflúensu á bújörðum sem 
eru ekki reknar í atvinnuskyni, fjölleikahúsum, dýragörðum, 
gæludýraverslunum með fugla, svæðum þar sem villt dýr lifa, 
afgirtu svæði þar sem alifuglum eða öðrum fuglum sem er 
haldið í vísindalegum tilgangi eða tilgangi sem tengist 
varðveislu tegundarinnar eða varðveislu opinberlega skráðra 
sjaldgæfra tegunda alifugla eða annarra fugla sem eru í haldi, 
að því tilskildu að slík undanþága stefni sjúkdómsvörnum ekki 
í hættu. 

2. Lögbært yfirvald skal sjá til þess að þegar undanþága er 
veitt, eins og kveðið er á um í 1. mgr., séu alifuglar og aðrir 
fuglar sem eru í haldi og undanþágan nær til: 

a) settir inn í byggingu á bújörðinni og haldið þar; ef slíkt er 
óhentugt eða velferð þeirra er stefnt í hættu skal halda þeim 
annars staðar á sömu bújörð þannig að þeir komist ekki í 
snertingu við aðra alifugla eða aðra fugla sem eru í haldi á 
öðrum bújörðum; grípa skal til allra raunhæfra ráðstafana 
til að takmarka snertingu þeirra við villta fugla, 

b) settir undir frekara eftirlit og prófanir í samræmi við 
leiðbeiningar opinbers dýralæknis og ekki fluttir fyrr en 
prófanir á rannsóknarstofu hafa sýnt að þeir beri ekki 
lengur með sér verulega hættu á að breiða enn frekar út 
alvarlega fuglainflúensu og 

c) ekki fluttir frá upprunabújörð nema til slátrunar eða til 
annarrar bújarðar: 

i. í sama aðildarríki, í samræmi við leiðbeiningar 
opinbers yfirvalds, eða 

ii. í öðru aðildarríki, háð samþykki viðtökuaðildarríkis. 

3. Þrátt fyrir bann, í samræmi við b-lið 2. mgr., við flutningi á 
alifuglum eða öðrum fuglum sem eru í haldi er lögbæru 
yfirvaldi heimilt, á grundvelli áhættumats, að heimila með 
sérstökum líföryggisráðstöfunum flutning alifugla eða fugla, 
sem ekki er hægt að hýsa á viðeigandi hátt og hafa undir 
eftirliti á upprunabújörðinni, til tilgreindrar bújarðar í sama 
aðildarríki þar sem frekara eftirlit og prófanir fara fram undir 
opinberu eftirliti, að því tilskildu að slíkt leyfi stefni 
sjúkdómsvörnum ekki í hættu. 

4. Lögbæru yfirvaldi er heimilt að veita undanþágu frá þeim 
ráðstöfunum, sem kveðið er á um í 5. mgr. 7. gr., varðandi 
sendingu eggja beint til starfsstöðva, þar sem framleiðsla á 
eggjaafurðum fer fram, eins og sett er fram í II. kafla X. þáttar 
III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004, sem skulu 
meðhöndluð í samræmi við XI. kafla II. viðauka við reglugerð 
(EB) nr. 852/2004. 

5. Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni og 
hinum aðildarríkjunum um allar undanþágur sem veittar eru á 
grundvelli þessa ákvæðis. 

9. gr. 

Ráðstafanir sem skal beita við uppkomu alvarlegrar 
fuglainflúensu í mismunandi framleiðslueiningum 

Við uppkomu alvarlegrar fuglainflúensu á bújörð með tveimur 
eða fleiri aðskildum framleiðslueiningum er lögbæru yfirvaldi 
heimilt að veita undanþágu frá þeim ráðstöfunum, sem kveðið 
er á um í fyrstu undirgrein 2. mgr. 7. gr., fyrir 
framleiðslueiningar fyrir alifugla eða aðra fugla sem eru í haldi 
þar sem enginn grunur er um uppkomu alvarlegrar 
fuglainflúensu, að því tilskildu að slíkar undanþágur stefni 
sjúkdómsvörnum ekki í hættu. 

Aðeins skal veita slíka undanþágu fyrir tvær eða fleiri aðskildar 
framleiðslueiningar ef opinberi dýralæknirinn er, með hliðsjón 
af byggingum, stærð, starfrækslu, tegund vistarveru, fóðri, 
vatnslindum, búnaði, starfsfólki og gestum á bújörðinni, 
sannfærður um að einingarnar séu algjörlega aðskildar frá 
öðrum framleiðslueiningum að því er varðar staðsetningu og 
daglega stjórnun með tilliti til alifugla og annarra fugla sem þar 
eru í haldi. 
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Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni og hinum 
aðildarríkjunum um allar undanþágur sem veittar eru á 
grundvelli þessa ákvæðis. 

10. gr. 

Ráðstafanir sem skal beita á smithættubújörðum 

1. Lögbært yfirvald skal ákvarða, á grundvelli 
faraldsfræðilegrar rannsóknar, hvort bújörð telst 
smithættubújörð. 

Lögbært yfirvald skal sjá til þess að þeim ráðstöfunum, sem 
kveðið er á um í 2. mgr. 3. gr., sé beitt á smithættubújörðum 
þar til búið er að útiloka að alvarleg fuglainflúensa sé til staðar. 

2. Á grundvelli faraldsfræðilegrar rannsóknar er lögbæru 
yfirvaldi heimilt að beita þeim ráðstöfunum, sem kveðið er á 
um í 7. gr., að því er varðar smithættubújarðir, einkum ef 
bújörðin er á svæði þar sem þéttleiki alifugla er mikill. 

Í IV. viðauka við tilskipun 2005/94/EB eru settar fram helstu 
viðmiðanir sem ber að hafa í huga þegar ráðstöfununum, sem 
um getur í 7. gr., er beitt gagnvart smithættubújörðum. 

3. Lögbært yfirvald skal sjá til þess að sýni séu tekin úr 
alifuglum og öðrum fuglum, sem eru í haldi þegar þeir eru 
aflífaðir, til þess að staðfesta eða útiloka að um alvarlega 
fuglainflúensuveiru sé að ræða á þessum smithættubújörðum. 

4. Lögbært yfirvald skal sjá til þess að á öllum bújörðum, þar 
sem alifuglar eða aðrir fuglar sem eru í haldi eru aflífaðir og 
þeim fargað og fuglainflúensa síðan staðfest, verði byggingar 
og allur búnaður, sem líklegt er að sé smitaður, og ökutæki, 
sem notuð voru til að flytja alifuglana, aðra fugla sem voru í 
haldi, hræ, kjöt, fóður, húsdýraáburð, fljótandi húsdýraáburð, 
undirburðarefni og hvers kyns efni, sem líklegt er að smit sé í, 
hreinsuð og sótthreinsuð í samræmi við leiðbeiningar opinbers 
dýralæknis. 

11. gr. 

Verndarsvæðum, eftirlitssvæðum og svæðum, þar sem 
frekari takmarkanir gilda við uppkomu alvarlegrar 

fuglainflúensu, komið á fót 

1. Lögbæra yfirvaldið skal tafarlaust, í kjölfar uppkomu 
alvarlegrar fuglainflúensu, koma á: 

a) verndarsvæði með a.m.k. þriggja kílómetra geisla 
umhverfis bújörðina, 

b) eftirlitssvæði með a.m.k. 10 kílómetra geisla umhverfis 
bújörðina, að verndarsvæðinu meðtöldu. 

2. Ef uppkoma alvarlegrar fuglainflúensu er staðfest í öðrum 
fuglum, sem eru í haldi á bújörð, sem ekki er rekin í 
atvinnuskyni, fjölleikahúsum, dýragörðum, gæludýraverslunum 
með fugla, svæðum þar sem villt dýr lifa, afgirtum svæðum þar 
sem öðrum fuglum er haldið í vísindalegum tilgangi eða 
tilgangi sem tengist varðveislu tegundarinnar eða þar sem 
öðrum opinberlega skráðum sjaldgæfum tegundum en 
alifuglum er haldið, er lögbæru yfirvaldi heimilt, í kjölfar 
áhættumats, að víkja eftir því sem nauðsynlegt er frá ákvæðum 
11.-26. gr. um að koma á eftirlits- og verndarsvæðum og þeim 
ráðstöfunum sem skal beita innan þeirra, að því tilskildu að 
slíkar undanþágur stefni sjúkdómsvörnum ekki í hættu. 

3. Þegar lögbært yfirvald kemur á fót verndar- og 
eftirlitssvæði, eins og kveðið er á um í 1. mgr., skal lögbæra 
yfirvaldið a.m.k. taka tillit til eftirfarandi viðmiðana: 

a) faraldsfræðilegrar rannsóknar, 

b) landfræðilegra aðstæðna, einkum náttúrulegra marka, 

c) legu bújarða og þess hversu nálægt þær eru hver annarri 
ásamt áætluðum fjölda alifugla, 

d) venja við flutninga og í viðskiptum með alifugla og aðra 
fugla sem eru í haldi, 

e) tiltækrar aðstöðu og starfsfólks til að hafa eftirlit með 
flutningum innan verndar- og eftirlitssvæðis fyrir alifugla 
og aðra fugla sem eru í haldi, skrokkum þeirra, 
húsdýraáburði, undirburði eða notuðum undirburði, einkum 
ef flytja þarf alifugla eða aðra fugla sem eru í haldi og 
verða aflífaðir og þeim fargað, burt af upprunabújörðinni. 

4. Lögbæru yfirvaldi er heimilt að koma á fót svæðum, þar 
sem frekari takmarkanir gilda og liggja umhverfis eða næst 
verndar- og eftirlitssvæðunum, að teknu tilliti til viðmiðananna 
sem kveðið er á um í 3. mgr. 

5. Ef verndarsvæði, eftirlitssvæði eða svæði þar sem frekari 
takmarkanir gilda liggur á yfirráðasvæðum mismunandi 
aðildarríkja skulu lögbær yfirvöld viðkomandi aðildarríkja hafa 
samvinnu við að afmarka svæðið.  
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12. gr. 

Ráðstafanir sem beita skal á verndar- og eftirlitssvæðum 

1. Lögbært yfirvald skal sjá til þess að eftirfarandi 
ráðstöfunum sé beitt innan verndar- og eftirlitssvæðanna: 

a) koma skal á fyrirkomulagi sem gerir kleift að rekja 
hvaðeina sem er líklegt til að breiða út veiru 
fuglainflúensunnar, þ.m.t. alifuglar, aðrir fuglar sem eru í 
haldi, kjöt, egg, skrokkar, fóður, undirburður, fólk sem 
hefur komist í snertingu við sýkta alifugla eða aðra fugla 
sem eru í haldi eða ökutæki sem tengjast alifuglarækt, 

b) eigendum ber að veita lögbærum yfirvöldum, að beiðni 
þeirra, allar viðeigandi upplýsingar sem tengjast alifuglum 
eða öðrum fuglum sem eru í haldi og eggjum sem eru send 
til eða frá bújörðinni. 

2. Lögbært yfirvald skal gera allar raunhæfar ráðstafanir til að 
tryggja að allir á verndar- og öryggissvæðinu, sem viðkomandi 
takmarkanirnar hafa áhrif á, séu fyllilega meðvitaðir um þær 
takmarkanir sem eru í gildi. 

Þessum upplýsingum má koma á framfæri með 
viðvörunartilkynningum, aðstoð fjölmiðla á borð við dagblöð 
og sjónvarp eða hvers kyns öðrum viðeigandi aðferðum. 

3. Lögbæra yfirvaldinu er heimilt, ef faraldsfræðilegar 
upplýsingar eða önnur rök gefa slíkt til kynna, að hrinda áætlun 
um útrýmingu í forvarnarskyni í framkvæmd, þ.m.t. að slátra 
eða aflífa í forvarnarskyni alifugla eða aðra fugla sem eru í 
haldi á bújörðum eða á svæðum þar sem hætta er á ferðum. 

4. Aðildarríki, sem beita þeim ráðstöfunum sem kveðið er á 
um í 3. mgr., skulu þegar í stað greina framkvæmdastjórninni 
frá því. 

13. gr. 

Talning og heimsóknir opinbers dýralæknis og eftirlit 

Lögbært yfirvald skal tryggja að eftirfarandi ráðstöfunum sé 
beitt á verndarsvæðum: 

a) talning skal fara fram á öllum bújörðum eins fljótt og unnt 
er, 

b) opinber dýralæknir skal heimsækja allar bújarðir, sem eru 
reknar í atvinnuskyni, eins fljótt og unnt er fyrir klíníska 
rannsókn á alifuglum og öðrum fuglum sem eru í haldi og, 
ef þörf krefur, sýnatöku til prófunar á rannsóknarstofu í 
samræmi við leiðbeiningar opinbers dýralæknis; halda skal 

skýrslu um slíkar heimsóknir og niðurstöður þeirra; opinber 
dýralæknir heimsækir bújarðir, sem ekki eru reknar í 
atvinnuskyni, áður en verndarsvæðið er numið úr gildi, 

c) hefja skal viðbótareftirlit þegar í stað í samræmi við 
leiðbeiningar opinbers dýralæknis til að staðfesta frekari 
útbreiðslu fuglainflúensu á bújörðum innan 
verndarsvæðisins. 

14. gr. 

Ráðstafanir sem beita skal á bújörðum á 
verndarsvæðunum 

Lögbært yfirvald skal tryggja að eftirfarandi ráðstöfunum sé 
beitt á bújörðum innan verndarsvæða: 

a) alla alifugla og aðra fugla sem eru í haldi skal setja inn í 
byggingu á bújörðinni og halda þeim þar. Ef slíkt er 
óhentugt eða velferð þeirra er stefnt í hættu skal halda þeim 
annars staðar á sömu bújörð þannig að þeir komist ekki í 
snertingu við aðra alifugla eða aðra fugla sem eru í haldi á 
öðrum bújörðum. Grípa skal til allra raunhæfra ráðstafana 
til að takmarka snertingu þeirra við villta fugla, 

b) farga skal hræjum eins fljótt og unnt er, 

c) ökutæki og búnað, sem notuð eru til að flytja lifandi 
alifugla eða aðra fugla sem eru í haldi, kjöt, fóður, 
húsdýraáburð, fljótandi húsdýraáburð og undirburð og 
hvers kyns efni sem líklegt er að smit sé í, skal hreinsa og 
sótthreinsa í samræmi við leiðbeiningar opinbers 
dýralæknis, 

d) alla hluta ökutækja, sem starfsfólk eða aðrir sem koma eða 
fara frá bújörðum nota og líklegt er að hafi mengast, skal 
hreinsa og sótthreinsa í samræmi við leiðbeiningar opinbers 
dýralæknis, 

e) hvorki má senda alifugla, aðra fugla sem eru í haldi né 
húsdýr sem teljast til spendýra til bújarðarinnar né frá henni 
án leyfis lögbærs yfirvalds. Þessi takmörkun gildir ekki um 
spendýr sem hafa eingöngu aðgang að vistarverum manna 
þar sem dýrin: 

i. komast ekki í snertingu við alifugla á staðnum eða aðra 
fugla sem eru í haldi og 

ii. hafa engan aðgang að búrum eða svæðum þar sem 
alifuglum á staðnum eða öðrum fuglum er haldið, 
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f) tilkynna skal tafarlaust um hvers kyns fjölgun 
sjúkdómstilvika eða dauðsfalla eða umtalsverðan samdrátt í 
framleiðslu á bújörðum til lögbærs yfirvalds sem skal láta 
fara fram viðeigandi rannsókn í samræmi við leiðbeiningar 
opinbers dýralæknis, 

g) allir sem koma til eða frá bújörðum skulu virða viðeigandi 
líföryggisráðstafanir sem miða að því að koma í veg fyrir 
útbreiðslu fuglainflúensu, 

h) eigandi skal halda skrá yfir alla sem heimsækja bújarðir, að 
undanskildum heimsóknum í íbúðarhúsnæði, til þess að 
auðvelda sjúkdómseftirlit og -varnir og leggja skrána fyrir 
lögbært yfirvald að beiðni þess. Ekki þarf að halda slíkar 
skrár þegar um er að ræða heimsóknir á bújarðir á borð við 
dýragarða og svæði þar sem villt dýr lifa ef gestir hafa 
engan aðgang að svæðum þar sem fuglum er haldið. 

15. gr. 

Bann við því að fjarlægja eða dreifa notuðum undirburði, 
húsdýraáburði eða fljótandi húsdýraáburði frá bújörðum 

Lögbært yfirvald skal sjá til þess að bannað sé að fjarlægja eða 
dreifa notuðum undirburði, húsdýraáburði eða fljótandi 
húsdýraáburði frá bújörðum innan verndarsvæða nema lögbært 
yfirvald veiti leyfi fyrir því. Hins vegar er heimilt að leyfa 
flutning húsdýraáburðar eða fljótandi húsdýraáburðar með 
líföryggisráðstöfunum frá bújörðum til tilnefndar stöðvar til 
meðhöndlunar eða til áfangageymslu og síðar til meðhöndlunar 
til þess að eyða hugsanlegri fuglainflúensuveiru í samræmi við 
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 (1). 

16. gr. 

Kaupstefnur, markaðir eða aðrir viðburðir og endurnýjun 
veiðidýrastofna 

Lögbært yfirvald skal sjá til þess að innan verndarsvæðis liggi 
bann við kaupstefnum, mörkuðum, sýningum eða öðrum 
viðburðum þar sem alifuglum eða öðrum fuglum, sem eru í 
haldi, er safnað saman. Lögbært yfirvald skal sjá til þess að 
alifuglum eða öðrum fuglum, sem eru í haldi til endurnýjunar 
veiðidýrastofna, sé ekki sleppt á verndarsvæðum. 

17. gr. 

Bann við ferðum og flutningi dýra, eggja, alifuglakjöts og 
skrokka 

1. Lögbært yfirvald skal sjá til þess að innan verndarsvæðis 
liggi bann við ferðum og flutningi alifugla, annarra fugla sem 
eru í haldi, alifugla sem komnir eru að varpi, dagsgamalla 

________________  

(1) Stjtíð. EB L 273, 10.10.2002, bls. 1. 

kjúklinga, eggja og skrokka frá bújörðum á vegum, að 
undanskildum einkaþjónustuvegum bújarðarinnar. 

2. Lögbært yfirvald skal sjá til þess að bann liggi við flutningi 
alifuglakjöts frá sláturhúsum, stykkjunarstöðvum og 
kælistöðvum nema kjötið sé framleitt: 

a) úr alifuglum sem eru upprunnir utan verndarsvæðanna og 
kjötið hafi verið geymt og flutt aðskilið frá kjöti alifugla 
innan verndarsvæðanna eða 

b) a.m.k. 21 degi fyrir áætlaða dagsetningu fyrstu 
sýkingarinnar á bújörð á verndarsvæðinu og sem hefur frá 
því það var framleitt verið geymt og flutt aðskilið frá slíku 
kjöti sem framleitt var eftir þennan dag. 

3. Bannið í 1. og 2. mgr gildir hins vegar ekki um 
viðstöðulausa umflutninga um verndarsvæðið eftir vegum eða 
með járnbrautum án affermingar. 

18. gr. 

Undanþágur fyrir beinan flutning á alifuglum til 
tafarlausrar slátrunar og flutning eða meðhöndlun á 

alifuglakjöti 

1. Þrátt fyrir 17. gr. er lögbæru yfirvaldi heimilt að leyfa 
beinan flutning á alifuglum, sem eru upprunnir á bújörð innan 
verndarsvæðisins, til tafarlausrar slátrunar í tilnefndu 
sláturhúsi, með fyrirvara um eftirfarandi skilyrði: 

a) opinber dýralæknir annast klíníska rannsókn á alifuglum á 
upprunabújörð á síðustu 24 klukkustundum áður en þeir eru 
sendir til slátrunar, 

b) gerðar hafa verið rannsóknarstofuprófanir á alifuglum á 
upprunabújörðum, eftir því sem við á, í samræmi við 
leiðbeiningar opinbers dýralæknis, með hagstæðum 
niðurstöðum, 

c) alifuglarnir eru fluttir í ökutækjum sem lögbært yfirvald 
hefur innsiglað eða undir eftirliti yfirvaldsins, 

d) lögbært yfirvald, sem ber ábyrgð á tilnefndu sláturhúsi, er 
upplýst um og samþykkt því að taka við alifuglunum og 
staðfestir síðan við lögbært yfirvald í sendingarríkinu að 
slátrun hafi farið fram, 
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e) alifuglum frá verndarsvæðinu er haldið aðskildum frá 
öðrum alifuglum og slátrað aðskilið frá öðrum alifuglum 
eða á öðrum tíma, helst í lok vinnudags; hreinsun og 
sótthreinsun í kjölfarið skal vera lokið áður en öðrum 
alifuglum er slátrað, 

f) opinber dýralæknir skal sjá til þess að nákvæm rannsókn á 
alifuglunum fari fram á tilgreinda sláturhúsinu þegar 
alifuglarnir koma þangað og eftir að þeim hefur verið 
slátrað, 

g) kjötið er ekki notað til viðskipta innan Bandalagsins eða til 
alþjóðlegra viðskipta og ber heilbrigðismerki fyrir nýtt kjöt 
eins og kveðið er á um í II. viðauka við tilskipun 
framkvæmdastjórnarinnar 2002/99/EB (1), 

h) kjötið er framleitt, skorið, flutt og geymt aðskilið frá kjöti 
sem ætlað er til viðskipta innan Bandalagsins og til 
alþjóðlegra viðskipta og notað þannig að það verði ekki sett 
í kjötafurðir sem ætlaðar eru til viðskipta innan 
Bandalagsins eða til alþjóðlegra viðskipta, nema kjötið hafi 
fengið meðhöndlun eins og sett er fram í III. viðauka við 
tilskipun 2002/99/EB. 

2. Þrátt fyrir ákvæði 17. gr. er lögbæru yfirvaldi heimilt að 
leyfa beinan flutning á alifuglum utan verndarsvæðisins til 
tafarlausrar slátrunar á tilnefndu sláturhúsi innan 
verndarsvæðisins og í kjölfarið flutning kjöts sem fæst af 
slíkum alifuglum, að því tilskildu að: 

a) lögbært yfirvald, sem ber ábyrgð á tilnefndu sláturhúsi, sé 
upplýst um og samþykkt því að taka við alifuglunum og 
það yfirvald staðfesti við lögbært yfirvald í sendingarríkinu 
að slátrun hafi farið fram, 

b) alifuglunum sé haldið aðskildum frá öðrum alifuglum sem 
eru upprunnir innan verndarsvæðisins og slátrað aðskilið 
frá öðrum alifuglum eða á öðrum tíma, 

c) alifuglakjötið sem fæst sé skorið, flutt og geymt aðskilið frá 
alifuglakjöti af öðrum alifuglum sem eru upprunnir innan 
verndarsvæðisins, 

d) aukaafurðum af dýrunum sé fargað. 
________________  

(1) Stjtíð. EB L 18, 23.1.2003, bls. 11. 

19. gr. 

Undanþágur vegna beinna flutninga á dagsgömlum 
kjúklingum 

1. Þrátt fyrir 17. gr. er lögbæru yfirvaldi heimilt að leyfa 
beinan flutning á dagsgömlum kjúklingum, sem eru upprunnir 
á bújörð innan verndarsvæðisins, til bújarðar eða fuglahúss á 
bújörð í sama aðildarríki, helst utan verndar- og 
eftirlitssvæðanna, með fyrirvara um eftirfarandi skilyrði: 

a) dagsgömlu kjúklingarnir eru fluttir í ökutækjum sem 
lögbært yfirvald hefur innsiglað eða undir eftirliti 
yfirvaldsins, 

b) viðeigandi líföryggisráðstafanir eru gerðar við flutning og á 
viðtökubújörðinni, 

c) viðtökubújörðin er sett undir opinbert eftirlit í kjölfar komu 
dagsgömlu kjúklinganna, 

d) ef fuglarnir eru fluttir út fyrir verndar- eða eftirlitssvæðið 
skal þeim haldið á viðtökubújörðinni í a.m.k. 21 dag. 

2. Þrátt fyrir 17. gr. er lögbæru yfirvaldi heimilt að leyfa 
beinan flutning á dagsgömlum kjúklingum, sem koma úr 
útungunareggjum með uppruna á bújörðum utan verndar- og 
eftirlitssvæðisins, til annarra bújarða í sama aðildarríki, helst 
utan verndar- og eftirlitssvæðanna, að því tilskildu að 
útungunarstöðin sem sendi þá geti tryggt með vöruferli sínu og 
hollustusamlegum vinnuskilyrðum að engin snerting hafi átt 
sér stað milli téðra eggja og annarra útungunareggja eða 
dagsgamalla kjúklinga sem eru upprunnir í alifuglahópum 
innan slíkra svæða og falla þar af leiðandi undir annað 
heilbrigðisástand. 

20. gr. 

Undanþágur vegna beinna flutninga á alifuglum sem 
komnir eru að varpi 

Þrátt fyrir 17. gr. er lögbæru yfirvaldi heimilt að leyfa beinan 
flutning á alifuglum, sem komnir eru að varpi, til bújarðar eða 
fuglahúss á bújörð, helst innan verndar- eða öryggissvæðis þar 
sem ekki eru aðrir alifuglar, með fyrirvara um eftirfarandi 
skilyrði: 

a) opinber dýralæknir annast klíníska rannsókn á alifuglum og 
öðrum fuglum sem eru í haldi á upprunabújörðinni, einkum 
þeim sem á að flytja, 
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b) gerðar hafi verið rannsóknarstofuprófanir á alifuglum á 
upprunabújörðum, eftir því sem við á, í samræmi við 
leiðbeiningar opinbers dýralæknis, með hagstæðum 
niðurstöðum, 

c) alifuglar sem komnir eru að varpi eru fluttir í ökutækjum 
sem lögbært yfirvald hefur innsiglað eða undir eftirliti 
yfirvaldsins, 

d) viðtökubújörðin eða -fuglahúsið er sett undir opinbert 
eftirlit í kjölfar komu alifugla sem komnir eru að varpi, 

e) ef alifuglarnir eru fluttir út fyrir verndar- eða eftirlitssvæðið 
skal þeim haldið á viðtökubújörðinni í a.m.k. 21 dag. 

21. gr. 

Undanþága vegna beinna flutninga á útungunareggjum og 
matareggjum 

1. Þrátt fyrir 17. gr. er lögbæru yfirvaldi heimilt að leyfa 
beina flutninga á útungunareggjum, annaðhvort frá hvaða 
bújörð sem er til útungunarstöðvar sem er á verndarsvæði og 
lögbært yfirvald hefur tilnefnt („tilnefnd útungunarstöð“) eða, 
með fyrirvara um eftirfarandi skilyrði, frá bújörð á 
verndarsvæði til hvaða tilnefndrar útungunarstöðvar sem er: 

a) opinber dýralæknir hefur skoðað foreldrahópinn, sem 
útungunareggin koma frá, í samræmi við leiðbeiningar 
lögbærs yfirvalds og ekki er grunur um fuglainflúensu á 
þessum bújörðum, 

b) útungunareggin og umbúðir þeirra eru sótthreinsaðar fyrir 
sendingu og hægt er að tryggja rekjanleika eggjanna, 

c) útungunareggin eru flutt í ökutækjum sem lögbært yfirvald 
hefur innsiglað eða undir eftirliti yfirvaldsins, 

d) líföryggisráðstöfunum er beitt í tilnefndu útungunarstöðinni 
í samræmi við leiðbeiningar lögbærs yfirvalds. 

2. Þrátt fyrir 17. gr. er lögbæru yfirvaldi heimilt að leyfa 
beina flutninga á eggjum: 

a) til pökkunarstöðvar sem lögbært yfirvald tilnefnir 
(„tilnefnd pökkunarstöð“), að því tilskildu að þeim sé 
pakkað í einnota umbúðir og öllum líföryggisráðstöfunum, 
sem lögbært yfirvald fer fram á, sé beitt, 

b) til starfsstöðva þar sem framleiðsla á eggjaafurðum fer 
fram, eins og sett er fram í II. kafla í X. þætti III. viðauka 
við reglugerð (EB) nr. 853/2004, sem skulu meðhöndluð í 
samræmi við XI. kafla í II. viðauka við reglugerð (EB) 
nr. 852/2004 eða 

c) til förgunar. 

22. gr. 

Undanþága vegna beinna flutninga á skrokkum 

Þrátt fyrir 17. gr. er lögbæru yfirvaldi heimilt að leyfa beina 
flutninga á skrokkum, að því tilskildu að flytja eigi skrokkana 
til förgunar. 

23. gr. 

Hreinsun og sótthreinsun á flutningatækjum 

Lögbært yfirvald skal tryggja að ökutæki og búnaður, sem 
notaður er til flutninga eins og kveðið er á um í 18.-22. gr., sé 
hreinsaður og sótthreinsaður án tafar í samræmi við 
leiðbeiningar opinbers dýralæknis. 

24. gr. 

Gildistími ráðstafana 

1. Ráðstöfunum þeim sem kveðið er á um í 13.-22. gr. skal 
viðhaldið í a.m.k. 21 dag frá þeim degi þegar 
bráðabirgðahreinsun og sótthreinsun á sýktu bújörðinni er lokið 
í samræmi við leiðbeiningar opinbers dýralæknis og þar til 
lokið er við prófanir á bújörðum á verndarsvæðinu í samræmi 
við leiðbeiningar opinbers dýralæknis. 

2. Þegar þeim ráðstöfunum, sem kveðið er á um í 13.-23. gr., 
er ekki lengur viðhaldið, eins og kveðið er á um í 1. mgr. 
þessarar greinar, skulu þær ráðstafanir, sem mælt er fyrir um í 
25. gr., gilda á fyrrum verndarsvæðinu þar til ekki ber að beita 
þeim lengur eins og kveðið er á um í 26. gr. 

25. gr. 

Ráðstafanir sem skal beita á eftirlitssvæðum 

Lögbært yfirvald skal sjá til þess að eftirfarandi ráðstöfunum sé 
beitt á eftirlitssvæðum: 

a) talning fer fram á öllum alifuglabújörðum, sem eru reknar í 
atvinnuskyni, eins fljótt og unnt er, 
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b) bann er lagt við flutningi alifugla, alifugla sem komnir eru 
að varpi, dagsgamalla kjúklinga og eggja innan 
eftirlitssvæðisins nema lögbært yfirvald veiti leyfi fyrir 
flutningnum sem tryggir að viðeigandi 
líföryggisráðstöfunum sé beitt til að koma í veg fyrir 
útbreiðslu fuglainflúensu; bannið gildir ekki um 
viðstöðulausa umflutninga um eftirlitssvæðið á vegum eða 
járnbrautum án affermingar, 

c) bann er lagt við flutningi alifugla, alifugla sem komnir eru 
að varpi, dagsgamalla kjúklinga og eggja til bújarða, 
sláturhúsa, pökkunarstöðva eða starfsstöðva þar sem 
framleiðsla á eggjaafurðum fer fram utan eftirlitssvæðisins; 
lögbæru yfirvaldi er hins vegar heimilt að leyfa beina 
flutninga á: 

i. alifuglum til slátrunar í tilnefndu sláturhúsi, með tilliti 
til tafarlausrar slátrunar sem fellur undir a-, b- og d-lið 
1. mgr. 18. gr. 

Lögbæru yfirvaldi er heimilt að leyfa beinan flutning á 
alifuglum utan verndar- og eftirlitssvæðanna til 
tafarlausrar slátrunar í tilnefndu sláturhúsi innan 
eftirlitssvæðisins og í kjölfarið flutning kjöts sem fæst 
af slíkum alifuglum, 

ii. alifuglum sem komnir eru að varpi til bújarðar í sama 
aðildarríki þar sem engir alifuglar eru fyrir; í kjölfar 
komu alifuglanna sem komnir eru að varpi skal setja 
bújörðina undir opinbert eftirlit og halda alifuglunum 
sem komnir eru að varpi á viðtökubújörðinni í a.m.k. 
21 dag, 

iii. dagsgömlum kjúklingum: 

— til bújarðar eða fuglahúss bújarðar í sama 
aðildarríki, að því tilskildu að viðeigandi 
líföryggisráðstöfunum sé beitt og bújörðin sett 
undir opinbert eftirlit í kjölfar flutninganna og 
dagsgömlu kjúklingunum sé haldið á 
viðtökubújörðinni í a.m.k. 21 dag eða 

— til annarrar bújarðar ef þeir koma úr 
útungunareggjum með uppruna á bújörðum utan 
verndar- og eftirlitssvæðanna, að því tilskildu að 
útungunarstöðin sem sendi þá geti tryggt með 
vöruferli sínu og líföryggisvinnuskilyrðum að 
engin snerting hafi átt sér stað milli téðra eggja og 
annarra útungunareggja eða dagsgamalla kjúklinga 
sem eru upprunnir í alifuglahópum innan slíkra 
svæða og falla þar af leiðandi undir annað 
heilbrigðisástand, 

iv. útungunareggjum til tilnefndrar útungunarstöðvar sem 
er innan eða utan eftirlitssvæðis; eggin og umbúðir 
þeirra skal sótthreinsa fyrir sendingu og tryggja verður 
rekjanleika eggjanna, 

v. matareggjum til tilnefndrar pökkunarstöðvar, að því 
tilskildu að þeim sé pakkað í einnota umbúðir og öllum 
líföryggisráðstöfunum, sem lögbært yfirvald fer fram á, 
sé beitt, 

vi. eggjum til starfsstöðva þar sem framleiðsla á 
eggjaafurðum fer fram, eins og sett er fram í II. kafla í 
X. þætti III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004, 
sem skulu meðhöndluð í samræmi við XI. kafla í 
II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 852/2004 og sem eru 
innan eða utan eftirlitssvæðis eða 

vii. eggjum til förgunar, 

d) allir sem koma til eða frá bújörðum á eftirlitssvæði virða 
viðeigandi líföryggisráðstafanir sem miða að því að koma í 
veg fyrir útbreiðslu fuglainflúensu, 

e) ökutæki og búnað, sem notaður er til að flytja lifandi 
alifugla eða aðra fugla sem eru í haldi, skrokka, fóður, 
húsdýraáburð, fljótandi húsdýraáburð og undirburð og 
hvers kyns efni sem líklegt er að smit sé í, skal hreinsa og 
sótthreinsa tafarlaust eftir smitun, í samræmi við 
leiðbeiningar opinbers dýralæknis, 

f) hvorki má senda alifugla, aðra fugla sem eru í haldi né 
húsdýr sem teljast til spendýra til bújarðar né frá bújörð þar 
sem alifuglar eru í haldi án leyfis lögbærs yfirvalds. Þessi 
takmörkun gildir ekki um spendýr sem hafa eingöngu 
aðgang að vistarverum manna þar sem dýrin: 

i. komast ekki í neina snertingu við alifugla á staðnum 
eða aðra fugla sem eru í haldi og 

ii. hafa engan aðgang að búrum eða svæðum þar sem 
alifuglum á staðnum eða öðrum fuglum er haldið, 

g) tilkynna skal tafarlaust um hvers kyns fjölgun 
sjúkdómstilvika eða dauðsfalla eða umtalsverðan samdrátt í 
framleiðslu á bújörðum til lögbærs yfirvalds sem skal láta 
fara fram viðeigandi rannsókn í samræmi við leiðbeiningar 
opinbers dýralæknis, 
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h) bann er lagt við því að fjarlægja eða dreifa notuðum 
undirburði, húsdýraáburði eða fljótandi húsdýraáburði 
nema lögbært yfirvald veiti leyfi fyrir því; heimilt er að 
leyfa flutning húsdýraáburðar með líföryggisráðstöfunum 
frá bújörð innan eftirlitssvæðisins til tilnefndar stöðvar, til 
meðhöndlunar eða til áfangageymslu og síðar til 
meðhöndlunar til þess að eyða hugsanlegri veiru 
fuglainflúensu í samræmi við reglugerð (EB) 
nr. 1774/2002, 

i) bann er lagt við kaupstefnum, mörkuðum, sýningum eða 
öðrum viðburðum þar sem alifuglum eða öðrum fuglum 
sem eru í haldi er safnað saman, 

j) ekki skal sleppa alifuglum til endurnýjunar á 
veiðidýrastofnum. 

26. gr. 

Gildistími ráðstafana 

Ráðstöfunum þeim sem kveðið er á um í 25. gr. skal viðhaldið í 
a.m.k. 30 daga frá þeim degi þegar bráðabirgðahreinsun og 
sótthreinsun á sýktu bújörðinni er lokið í samræmi við 
leiðbeiningar opinbers dýralæknis. 

27. gr. 

Ráðstafanir sem skal beita á svæðum þar sem frekari 
takmarkanir gilda 

1. Lögbæru yfirvaldi er heimilt að kveða á um að sumar eða 
allar þær ráðstafanir, sem kveðið er á um í 13.-26. gr., gildi 
innan svæða þar sem frekari takmarkanir gilda eins og kveðið 
er á um í 4. mgr. 11. gr. („svæði þar sem frekari takmarkanir 
gilda“). 

2. Lögbæra yfirvaldinu er heimilt, ef faraldsfræðilegar 
upplýsingar eða önnur rök gefa slíkt til kynna, að hrinda áætlun 
um útrýmingu í forvarnarskyni í framkvæmd, þ.m.t. að slátra 
eða aflífa í forvarnarskyni alifugla eða aðra fugla sem eru í 
haldi, á bújörðum og á svæðum þar sem hætta er á ferðum, 
samkvæmt viðmiðunum IV. viðauka við tilskipun 2005/94/EB, 
innan svæða þar sem frekari takmarkanir gilda. Endurnýjun 
stofna á þessum bújörðum skal fara fram í samræmi við 
leiðbeiningar lögbærs yfirvalds. 

3. Aðildarríki, sem beita þeim ráðstöfunum sem kveðið er á 
um í 1. mgr., skulu þegar í stað greina framkvæmdastjórninni 
frá því. 

28. gr. 

Prófanir á rannsóknarstofu og aðrar ráðstafanir sem varða 
svín og aðrar tegundir 

1. Lögbært yfirvald skal sjá til þess að í kjölfar staðfestingar á 
uppkomu bráðrar fuglainflúensu á bújörð fari fram viðeigandi 

prófanir á rannsóknarstofu á öllum svínum á bújörðinni til að 
staðfesta eða útiloka að umrædd svín séu eða hafi verið sýkt af 
veiru alvarlegrar fuglainflúensu. 

Ekki skal flytja svín af bújörðinni meðan beðið er niðurstaðna 
úr prófuninni. 

2. Ef prófanir á rannsóknarstofu, sem kveðið er á um í 1. 
mgr., staðfesta jákvæðar niðurstöður um veiru alvarlegrar 
fuglainflúensu hjá svínum er lögbæra yfirvaldinu heimilt að 
samþykkja flutning viðkomandi svína á aðrar svínabújarðir eða 
til tilgreindra sláturhúsa, að því tilskildu að sýnt hafi verið fram 
á það með viðbótarprófunum að hætta á frekari útbreiðslu 
fuglainflúensu sé óveruleg. 

3. Lögbært yfirvald skal tryggja að ef prófanir á 
rannsóknarstofu, sem kveðið er á um í 1. mgr., staðfesta 
alvarlega ógnun við heilbrigði séu svínin aflífuð eins fljótt og 
unnt er undir opinberu eftirliti og þannig að komið sé í veg 
fyrir útbreiðslu veiru fuglainflúensunnar, einkum í flutningi, og 
í samræmi við tilskipun ráðsins 93/119/EBE (1). 

4. Lögbæru yfirvaldi er heimilt, í kjölfar staðfestingar á 
uppkomu fuglainflúensu á bújörð og á grundvelli áhættumats, 
að beita þeim ráðstöfunum sem kveðið er á um í 1., 2. og 
3. mgr. að því er varðar öll önnur spendýr á bújörðinni og því 
er heimilt að láta þær ráðstafanir ná til smithættubújarða. 

5. Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni, innan 
ramma fastanefndarinnar um matvælaferlið og heilbrigði dýra, 
um niðurstöður prófana og þær ráðstafanir sem beitt er skv. 1.-
4. gr. 

6. Lögbæru yfirvaldi er heimilt, í kjölfar staðfestingar um 
uppkomu veiru alvarlegrar fuglainflúensu hjá svínum eða 
öðrum spendýrum á hvaða bújörð sem er, að annast eftirlit til 
að greina og beita ráðstöfunum til að koma í veg fyrir frekari 
útbreiðslu veiru fuglainflúensunnar til annarra tegunda. 

29. gr. 

Endurnýjun stofna á bújörðum 

1. Aðildarríkin skulu tryggja að farið sé að 2.-5. mgr. þessarar 
greinar í kjölfar beitingar þeirra ráðstafana sem kveðið er á um 
í 7. gr. 

2. Endurnýjun stofna á alifuglabújörðum, sem eru reknar í 
atvinnuskyni, skal ekki fara fram fyrr en eftir 21 degi eftir þann 
dag þegar endanlegri hreinsun og sótthreinsun er lokið í 
samræmi við leiðbeiningar opinbers dýralæknis. 

________________  

(1) Stjtíð. ESB L 340, 31.12.1993, p. 21. Tilskipuninni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 1/2005 (Stjtíð. ESB L 3, 5.1.2005, bls. 1). 
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3. Gera skal eftirfarandi ráðstafanir á tímabili sem varir í 21 
dag frá þeim degi sem stofnar eru endurnýjaðir á 
alifuglabújörðum sem eru reknar í atvinnuskyni: 

a) opinber dýralæknir annast a.m.k. eina klíníska rannsókn á 
alifuglunum. Þessi klíníska rannsókn eða síðasta klíníska 
rannsóknin, ef þær eru fleiri en ein, fer fram svo nálægt 
lokum fyrrgreinds 21 dags tímabils sem kostur er, 

b) prófanir á rannsóknarstofum fara fram í samræmi við 
leiðbeiningar lögbærs yfirvalds, 

c) prófanir á alifuglum, sem drepast á meðan 
endurnýjunaráfangi alifuglastofna stendur yfir, fara fram í 
samræmi við leiðbeiningar lögbærs yfirvalds, 

d) allir sem koma til eða frá alifuglabújörðum, sem eru reknar 
í atvinnuskyni, virða viðeigandi líföryggisráðstafanir sem 
miða að því að koma í veg fyrir útbreiðslu fuglainflúensu, 

e) á meðan endurnýjunaráfanginn stendur yfir eru engir 
alifuglar fluttir af alifuglabújörðum sem eru reknar í 
atvinnuskyni nema með leyfi lögbærs yfirvalds, 

f) eigandinn heldur skrá yfir framleiðslugögn, þ.m.t. gögn um 
sjúkdóma og dauðsföll, sem ber að uppfæra reglulega, 

g) allar umtalsverðar breytingar á framleiðslugögnum, eins og 
um getur í f-lið, og önnur frávik eru tafarlaust tilkynnt 
lögbæru yfirvaldi. 

4. Lögbæru yfirvaldi er heimilt, á grundvelli áhættumats, að 
mæla svo fyrir að aðferðunum, sem kveðið er á um í 3. mgr., 
skuli beitt á bújarðir aðrar en alifuglabújarðir sem eru reknar í 
atvinnuskyni eða á aðrar tegundir á alifuglabújörðum sem eru 
reknar í atvinnuskyni. 

5. Endurnýjun alifuglastofna á smithættubújörðum skal fara 
fram í samræmi við leiðbeiningar lögbærs yfirvalds á 
grundvelli áhættumats. 

30. gr. 

Gildistími 

Ákvörðun þessi gildir til 30. júní 2007. 

31. gr. 

Viðtakendur 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 14. júní 2006. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Markos KYPRIANOU 

framkvæmdastjóri. 

 

 
 
 


