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 ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2015/EES/74/02 

frá 28. nóvember 2008 

um að heimila tilteknum aðildarríkjum að endurskoða árlega vöktunaráætlun sína vegna 
kúariðu 

(tilkynnt með númeri C(2008) 7288) 

(Einungis spænski, danski, þýski, gríski, enski, franski, ítalski, hollenski, portúgalski, finnski  
og sænski textinn hefur lagagildi) 

(2008/908/EB) (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  
nr. 999/2001 frá 22. maí 2001 um setningu reglna um 
forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda 
smitandi heilahrörnunar (1), einkum annarri undirgrein  
1. mgr. b. í 6. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð (EB) nr. 999/2001 eru settar reglur um 
forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu smitandi 
heilahrörnunarsjúkdóma í dýrum. Þar er kveðið á um að 
hvert aðildarríki skuli, á grundvelli virks og óbeins 
eftirlits, starfa eftir árlegri áætlun um vöktun með 
smitandi heilahrörnunarsjúkdómum í samræmi við 
III. viðauka þeirrar reglugerðar. 

2) Í 1. mgr. b. í 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 999/2001 er 
kveðið á um að þau aðildarríki sem geta sýnt fram á 
framfarir að því er varðar faraldsfræðilegar aðstæður í 
landi sínu, í samræmi við tilteknar viðmiðanir sem 
mæla skal fyrir um í samræmi við málsmeðferðina sem 
um getur í þeirri grein, geti sótt um endurskoðun á 
árlegum vöktunaráætlunum sínum. 

3) Í 7. lið I. hluta A-kafla í III. viðauka við reglugerð (EB) 
nr. 999/2000 er mælt fyrir um hvaða upplýsingar skal 
senda til framkvæmdastjórnarinnar og um 
faraldsfræðilegar viðmiðanir sem aðildarríki, sem óska 
eftir endurskoðun á árlegri vöktunaráætlun sinni, þurfa 
að uppfylla. 

4) Hinn 17. júlí 2008 birti Matvælaöryggisstofnun Evrópu 
tvö vísindaálit varðandi endurskoðun á fyrirkomulagi 
vöktunar vegna kúariðu í nokkrum aðildarríkjum. Í 
þeim álitum kemur fram mat á aukinni áhættu fyrir 
heilbrigði manna og dýra í kjölfar framkvæmdar á 

 ________________  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 327, 5.12.2008, bls. 24. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 114/2010 frá  
10. nóvember 2010 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) 
við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusam-
bandsins nr. 12, 3.3.2011, bls. 1. 

(1) Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1. 

endurskoðuðu fyrirkomulagi vöktunar vegna kúariðu í 
15 aðildarríkjum Bandalagsins fyrir 1. maí 2004 og 
komist er að þeirri niðurstöðu að ef aldursmark 
nautgripa, sem falla undir vöktun vegna kúariðu, yrði 
hækkað úr 24 mánuðum í 48 mánuði myndi innan við 
eitt kúariðutilfelli á ári sleppa fram hjá greiningu í 
þessum aðildarríkjum. 

5) Hinn 17. júlí 2008 lagði Ítalía umsókn fyrir 
framkvæmdastjórnina um endurskoðun á árlegri 
vöktunaráætlun vegna kúariðu. 

6) Hinn 7. ágúst 2008 lagði Írland umsókn fyrir 
framkvæmdastjórnina um endurskoðun á árlegri 
vöktunaráætlun vegna kúariðu. 

7) Hinn 13. ágúst 2008 lagði Austurríki umsókn fyrir 
framkvæmdastjórnina um endurskoðun á árlegri 
vöktunaráætlun vegna kúariðu. 

8) Hinn 13. ágúst 2008 lagði Danmörk umsókn fyrir 
framkvæmdastjórnina um endurskoðun á árlegri 
vöktunaráætlun vegna kúariðu. 

9) Hinn 15. ágúst 2008 lagði Breska konungsríkið umsókn 
fyrir framkvæmdastjórnina um endurskoðun á árlegri 
vöktunaráætlun vegna kúariðu. 

10) Hinn 20. ágúst 2008 lagði Lúxemborg umsókn fyrir 
framkvæmdastjórnina um endurskoðun á árlegri 
vöktunaráætlun vegna kúariðu. 

11) Hinn 28. ágúst 2008 lagði Þýskaland umsókn fyrir 
framkvæmdastjórnina um endurskoðun á árlegri 
vöktunaráætlun vegna kúariðu. 

12) Hinn 28. ágúst 2008 lagði Holland umsókn fyrir 
framkvæmdastjórnina um endurskoðun á árlegri 
vöktunaráætlun vegna kúariðu. 

13) Hinn 29. ágúst 2008 lagði Finnland umsókn fyrir 
framkvæmdastjórnina um endurskoðun á árlegri 
vöktunaráætlun vegna kúariðu. 

14) Hinn 29. ágúst 2008 lagði Svíþjóð umsókn fyrir 
framkvæmdastjórnina um endurskoðun á árlegri 
vöktunaráætlun vegna kúariðu. 
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15) Hinn 4. september 2008 lagði Portúgal umsókn fyrir 

framkvæmdastjórnina um endurskoðun á árlegri 
vöktunaráætlun vegna kúariðu. 

16) Hinn 8. september 2008 lagði Frakkland umsókn fyrir 
framkvæmdastjórnina um endurskoðun á árlegri 
vöktunaráætlun vegna kúariðu. 

17) Hinn 9. september 2008 lagði Spánn umsókn fyrir 
framkvæmdastjórnina um endurskoðun á árlegri 
vöktunaráætlun vegna kúariðu. 

18) Hinn 11. september 2008 lagði Belgía umsókn fyrir 
framkvæmdastjórnina um endurskoðun á árlegri 
vöktunaráætlun vegna kúariðu. 

19) Hinn 17. september 2008 lagði Grikkland umsókn fyrir 
framkvæmdastjórnina um endurskoðun á árlegri 
vöktunaráætlun vegna kúariðu. 

20) Hinn 18. september 2008 voru umsóknir sem þessi 15 
aðildarríki lögðu fram metnar af vinnuhópi sérfræðinga, 
sem settur var saman í þessum tilgangi, sem komst að 
þeirri niðurstöðu að áhættugreiningar sem aðildarríkin 
lögðu fram, umsókn sinni til stuðnings, væru viðeigandi 
og myndu tryggja verndun heilbrigðis manna og dýra. 
Allar þær kröfur sem mælt er fyrir um í þriðju 
undirgrein 1. mgr. b. í 6. gr. og allar faraldsfræðilegar 
viðmiðanir sem settar eru fram í 7. lið I. hluta A-kafla í 
III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001, sem 
aðildarríki verða að uppfylla til að sýna fram á umbætur 
á faraldsfræðilegum aðstæðum, voru einnig athugaðar 
og reyndust hafa verið uppfylltar. 

21) Því er rétt að veita þeim 15 aðildarríkjum, sem metin 
voru með fullnægjandi umsókn, leyfi til að endurskoða 
árlega vöktunaráætlun sína og setja ný aldursmörk fyrir 
kúariðuprófanir við 48 mánuði í þeim aðildarríkjum. 

22) Nokkur aðildarríki sem gengu í Bandalagið frá og með 
1. maí 2004 en hófu aðlögun á foraðildarárunum lögðu 
einnig fram umsóknir til framkvæmdastjórnarinnar um 
endurskoðun árlegra áætlana sinna um vöktun vegna 
kúariðu. Auk þess að framkvæma vísindalegt mat og til 
að sannreyna að faraldsfræðileg viðmið séu uppfyllt er 
þess vænst að Matvæla- og dýraheilbrigðisskrifstofan 
annist skoðun í þessum aðildarríkjum og einnig í þeim 
aðildarríkjum sem sækja um endurskoðun á áætlun 
sinni. Framkvæmdastjórnin hefur móttekið beiðnir um 
endurskoðun frá Slóveníu og Kýpur. 

23) Til hagræðingar þykir rétt að upphafsdagsetning 
endurskoðaðra árlegra vöktunaráætlana falli saman við 
fjárhagsár Bandalagsins. 

24) 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. 

Frá 1. janúar 2009 geta aðildarríkin sem eru skráð í viðaukann 
við þessa tilskipun endurskoðað árlega vöktunaráætlun sína 
eins og kveðið er á um í 1. mgr. 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 
999/2001 (endurskoðaðar, árlegar vöktunaráætlanir). 

2. gr. 

Endurskoðaðar, árlegar vöktunaráætlanir skulu einungis gilda 
um innlendan nautgripastofn þess aðildarríkis sem um ræðir 
og skulu a.m.k. ná yfir alla nautgripi sem eru eldri en 48 
mánaða og falla undir eftirfarandi undirhópa: 

a) dýr sem um getur í lið 2.2 í I. hluta A-kafla III. viðauka 
við reglugerð (EB) nr. 999/2001, 

b) dýr sem um getur í lið 2.1 í I. hluta A-kafla III. viðauka 
við reglugerð (EB) nr. 999/2001, 

c) dýr sem um getur í lið 3.1 í I. hluta A-kafla III. viðauka 
við reglugerð (EB) nr. 999/2001. 

3. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til Konungsríkisins Belgíu, 
Konungsríkisins Danmerkur, Sambandslýðveldisins 
Þýskalands, Írlands, Lýðveldisins Grikklands, 
Konungsríkisins Spánar, Lýðveldisins Frakklands, 
Lýðveldisins Ítalíu, Stórhertogadæmisins Lúxemborgar, 
Konungsríkisins Hollands, Lýðveldisins Austurríkis, 
Lýðveldisins Portúgals, Lýðveldisins Finnlands, 
Konungsríkisins Svíþjóðar og Hins sameinaða konungsríkis 
Stóra-Bretlands og Norður-Írlands. 

Gjört í Brussel 28. nóvember 2008. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Androulla VASSILIOU 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 

SKRÁ YFIR AÐILDARRÍKI 

– Belgía 

– Danmörk 

– Þýskaland 

– Írland 

– Grikkland 

– Spánn 

– Frakkland 

– Ítalía 

– Lúxemborg 

– Holland 

– Austurríki 

– Portúgal 

– Finnland 

– Svíþjóð 

– Breska konungsríkið 

 
 

 

 

 




