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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 175/2010

frá 2. mars 2010

um framkvæmd tilskipunar ráðsins 2006/88/EB að því er varðar ráðstafanir til að hamla 
gegn aukinni dánartíðni hjá ostrum af tegundinni Crassostrea gigas í tengslum við greiningu 

herpesveiru 1 μvar í ostrum (OsHV-1 μvar) (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópu-
sambandsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 2006/88/EB frá 24. október 
2006 um heilbrigðiskröfur að því er varðar lagareldisdýr 
og afurðir þeirra og um forvarnir og varnir gegn tilteknum 
sjúkdómum í lagardýrum (1), einkum 3. mgr. 41. gr. og 3.mgr. 
61. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í tilskipun 2006/88/EB er mælt fyrir um þær heilbrigðis-
kröfur sem skulu gilda um setningu lagareldisdýra og 
afurða þeirra á markað. Enn fremur er þar mælt fyrir 
um forvarnarráðstafanir sem beita skal að lágmarki ef 
tilteknir sjúkdómar koma upp í lagardýrum eða ef grunur 
leikur á um uppkomu slíkra sjúkdóma.

2) Í 41. gr. þeirrar tilskipunar er kveðið á um að aðildarríkin 
skuli grípa til viðeigandi ráðstafana til að ná tökum 
á ástandinu þegar nýtilkominn sjúkdómur hefur 
komið upp og koma í veg fyrir að hann breiðist út. Ef 
um er að ræða uppkomu nýtilkomins sjúkdóms skal 
hlutaðeigandi aðildarríki tilkynna framkvæmdastjórninni, 
aðildarríkjunum og aðildarríkjum EFTA um það án tafar 
ef niðurstöðurnar hafa faraldsfræðilega þýðingu fyrir 
annað aðildarríki.

3) Aukin dánartíðni greindist hjá risaostru (Crassostrea 
gigas) á nokkrum svæðum í Frakklandi og Írlandi síðla 
vors og að sumarlagi árið 2008. Talið var að hana mætti 
rekja til nokkurra tengdra þátta, þ.e. til óhagstæðra 
umhverfisþátta, tilvistar baktería af ættkvíslinni Vibrio og 
tilvistar herpesveiru 1 í ostrum (OsHV-1), þ.m.t. OsHV-1 
μvar, sem er nýlega uppgötvuð arfgerð þeirrar veiru.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 52, 3.3.2010, bls. 1. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 61/2011 frá 1. júlí 2011 um 
breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn, sjá 
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 54, 6.10.2011, p. 13.

(1) Stjtíð. ESB L 328, 24.11.2006, bls. 14.

4) Frönsk yfirvöld upplýstu framkvæmdastjórnina, aðildar
ríkin og aðildarríki EFTA um ástandið og þær ráðstafanir 
sem gripið var til í ágúst 2008, og málið var lagt fyrir 
fastanefndina um matvælaferlið og heilbrigði dýra í 
september 2008.

5) Vorið 2009 greindist aftur aukin dánartíðni, sem talin var 
tengjast þessum sömu þáttum, í Frakklandi og á Írlandi 
og Ermarsundseyjunum. Óvissa ríkir um orsakir þessarar 
auknu dánartíðni en faraldsfræðilegar rannsóknir, sem 
gerðar voru á Írlandi og í Bretlandi árið 2009, benda til 
þess að OsHV1 μvar sé mikilvægur orsakaþáttur.

6) Lögbær yfirvöld þessara aðildarríkja og Ermarsunds
eyjanna tilkynntu framkvæmdastjórninni um stöðuna 
og þær ráðstafanir sem gripið var til og athygli 
fastanefndarinnar um matvælaferlið og heilbrigði dýra 
var vakin á málinu nokkrum sinnum.

7) Afmörkunarráðstafanir þær sem lögbær yfirvöld þessara 
aðildarríkja og Ermarsundseyjanna gripu til í því skyni 
að hamla gegn þessu nýtilkomna sjúkdómsástandi gengu 
aðallega út á að takmarka flutning á risaostru frá þeim 
svæðum þar sem aukna dánartíðnin kom fram.

8) Með tilliti til þess að nýtilkomni sjúkdómurinn kom aftur 
upp árið 2009 og þess möguleika að hann komi upp enn 
og aftur og breiðist frekar út vorið og sumarið 2010, 
og á grundvelli þeirrar reynslu sem áunnist hefur, þykir 
rétt og nauðsynlegt að auka umfang ráðstafananna sem 
viðkomandi aðildarríki hafa gripið til.

9) Til að tryggja samræmd skilyrði við framkvæmd krafna 
tilskipunar 2006/88/EB að því er varðar nýtilkomna 
sjúkdóma og til að tryggja að þær ráðstafanir sem gripið er 
til veiti nægilega vernd gegn frekari útbreiðslu en takmarki 
ekki flutning á risaostru að óþörfu er nauðsynlegt að 
samræma ráðstafanir er varða ástand vegna nýtilkominna 
sjúkdóma á vettvangi Evrópusambandsins.
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10) Þegar lögbærum yfirvöldum er tilkynnt um að aukin 
dánartíðni hafi greinst hjá risaostru skal taka sýni og gera 
prófanir til að greina eða útiloka tilvist OsHV1 μvar.

11) Þegar tilvist arfgerðar veirunnar OsHV1 μvar hefur 
verið staðfest skulu aðildarríkin gera ráðstafanir 
um sjúkdómavarnir, þ.m.t. með því að koma á fót 
afmörkunarsvæði. Þegar afmörkunarsvæðið er ákvarðað 
skal taka tillit til tiltekinna þátta sem settir eru fram í 
þessari reglugerð. Þessar ráðstafanir um sjúkdómavarnir 
skulu vera í gildi þar til skoðanir hafa verið framkvæmdar 
sem sýna að aukinnar dánartíðni gætir ekki lengur.

12) Mæla skal fyrir um takmarkanir á flutningi risaostru út 
fyrir afmörkunarsvæðið til að draga úr áhættu á því að 
sjúkdómurinn breiðist út. Þó skal kveða á um tilteknar 
undanþágur ef áhættan á því að sjúkdómurinn breiðist 
út er takmörkuð. Slíkar undanþágur varða flutning 
tiltekinna risaostra sem flytja á til eldisstöðva eða 
umlagningarsvæða á öðru afmörkunarsvæði eða sem 
ætlaðar eru til manneldis. Til að tryggja rekjanleika 
vörusendinga af risaostru sem flytja á til eldis eða 
umlagningarsvæða skal dýraheilbrigðisvottorð fylgja 
þeim. Við gerð heilbrigðisvottorðsins skal taka tillit 
til skýringanna sem settar eru fram í V. viðauka við 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1251/2008 
frá 12. desember 2008 um framkvæmd tilskipunar ráðsins 
2006/88/EB að því er varðar skilyrði og kröfur um útgáfu 
heilbrigðisvottorða við setningu lagareldisdýra og afurða 
þeirra á markað og innflutning þeirra í Bandalagið og um 
skrá yfir tegundir smitferja (2).

13) Í því markmiði að öðlast frekari þekkingu á stöðu 
þessa nýtilkomna sjúkdóms í Sambandinu, einkum í 
aðildarríkjum og hólfum, sem enn hafa ekki orðið fyrir 
áhrifum, og til að tryggja snemmbúna greiningu á öllum 
tilfellum OsHV1 μvar velja sum aðildarríki e.t.v. þann 
kost að koma á fót áætlunum um markvissa sýnatöku 
og prófanir til snemmbúinnar greiningar á OsHV-1 
μvar. Um risaostru, sem á uppruna sinn á svæðum þar 
sem afmörkunarráðstöfunum var beitt 2009, í samræmi 
við landsráðstafanir, eða 2010, í samræmi við þessa 
reglugerð, skulu gilda viðbótarkröfur um dýraheilbrigði 
ef slíkum kröfum hefur verið komið á í tengslum við eldi 
eða umlagningu í aðildarríkjum eða hólfum, sem falla 
undir slíka áætlun, svo lengi sem OsHV1 μvar greinist 
ekki í viðkomandi aðildarríki eða hólfi.

14) Til að tryggja samanburðarhæfi gagna, sem aflað er 
í mismunandi aðildarríkjum í tengslum við áætlanir 
um markvissa sýnatöku og prófanir til snemmbúinnar 
greiningar á OsHV1 μvar, þarf að mæla fyrir um tilteknar 
kröfur varðandi fyrirkomulag slíkra áætlana.

15) Aðgengi að nákvæmum og tímanlegum upplýsingum 
um stöðuna að því er varðar greiningu á OsHV1 μvar 
í aðildarríkjunum er lykilatriði til að tryggja skilvirkar 

(2) Stjtíð. ESB L 337, 16.12.2008, bls. 41.

varnir gegn nýtilkomna sjúkdómsástandinu. Í því skyni 
skulu aðildarríki upplýsa framkvæmdastjórnina og 
hin aðildarríkin um fyrsta staðfesta tilfelli um tilvist 
OsHV1 μvar veiru á yfirráðasvæði sínu á árinu 2010 án 
ástæðulausrar tafar.

16) Ennfremur skal nýta upplýsingasíður á Netinu sem 
settar eru upp í samræmi við 10 gr. ákvörðunar ráðsins 
2009/177/EB frá 31. október 2008 um framkvæmd 
tilskipunar ráðsins 2006/88/EB að því er varðar 
eftirlits- og útrýmingaráætlanir og sjúkdómslausa stöðu 
aðildarríkja, svæða og hólfa (3).

17) Til að tryggja gagnsæi og tímanlegt aðgengi að 
viðkomandi upplýsingum um ástandið vegna nýtilkomna 
sjúkdómsins skulu aðildarríki veita framkvæmdastjórn 
Evrópusambandsins og hinum aðildarríkjunum aðgang 
að upplýsingum um afmörkunarsvæðin, um svæði þar 
sem afmörkunarráðstöfunum hefur verið beitt áður, en 
þar sem sýnt hefur verið fram á að OsHV1 μvar sé ekki 
til staðar, og um áætlanir sem komið er á fót til að greina 
OsHV1 μvar snemma.

18) Þar sem enn er mikil óvissa varðandi ástandið í tengslum 
við nýtilkomna sjúkdóminn skulu þær ráðstafanir, sem 
kveðið er á um í þessari reglugerð, gilda til loka desember 
2010.

19) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið 
og heilbrigði dýra,

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Skilgreining

Að því er varðar þessa reglugerð merkir OsHV1 μvar arfgerð 
herpesveiru 1 í ostrum (OsHV-1), sem er skilgreind á grundvelli 
gagna um hluta kirnaraða þar sem fram kemur kerfisbundin 
eyðing 12 basapara í 4. opna lesramma (ORF) genamengisins í 
samanburði við OsHV-1 (GenBank # AY509253).

2. gr.

Sýnataka, prófanir og ákvörðun afmörkunarsvæða

1.  Þegar vart verður við aukna dánartíðni hjá risaostru 
(Crassostrea gigas), skulu lögbær yfirvöld bregðast við á 
eftirfarandi hátt:

a) taka sýni í samræmi við A-hluta I. viðauka,

b) gera prófanir til að kanna hvort OsHV1 μvar greinist 
í samræmi við greiningaraðferðir sem settar eru fram í 
B-hluta I. viðauka.

(3) Stjtíð. ESB L 63, 7.3.2009, bls. 15.



27.10.2011 Nr. 59/515EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

2.  Ef niðurstöður prófananna, sem um getur í b-lið 1. 
mgr., leiða í ljós að OsHV1 μvar er fyrir hendi skal lögbæra 
yfirvaldið koma á fót afmörkunarsvæði. Það svæði skal 
ákvarðað á grundvelli hvers tilviks fyrir sig, með tilliti til þeirra 
þátta sem hafa áhrif á áhættuna á því að sjúkdómurinn breiðist 
út, eins og fram kemur í C-hluta I. viðauka.

3.  Aðildarríki skulu tilkynna framkvæmdastjórninni og 
hinum aðildarríkjunum án ástæðulausrar tafar um fyrsta 
afmörkunarsvæðið sem komið er á fót á yfirráðasvæði þeirra á 
árinu 2010.

3. gr.

Kröfur um setningu risaostru, sem á uppruna sinn á 
afmörkunarsvæði sem um getur í 2. gr., á markað.

1.  Ekki skal flytja risaostru, sem á uppruna sinn á 
afmörkunarsvæðum sem komið er á fót skv. 2. mgr. 2. gr., út 
fyrir þau svæði.

2.  Þrátt fyrir 1. mgr. má flytja vörusendingar af risaostru út 
fyrir afmörkunarsvæðið, ef:

a) flytja á þær til annars afmörkunarsvæðis sem komið er á fót 
í samræmi við 2. mgr. 2. gr.,

b) þær eiga uppruna sinn á hluta afmörkunarsvæðisins, að 
meðtöldum klakstöðvum, þar sem áhrif aukinnar dánartíðni 
hafa ekki komið fram, og:

i.  sýni hafa verið tekin úr vörusendingunni í samræmi við 
A-hluta I. viðauka, og

ii. prófanir hafa verið gerðar á henni til að kanna 
hvort OsHV1 μvar finnist í samræmi við 
greiningaraðferðirnar sem settar eru fram í B-hluta I. 
viðauka, og allar niðurstöður hafa reynst neikvæðar,

c) þær eru ætlaðar til frekari vinnslu, þær eiga, áður en þær fara 
til manneldis,  að fara til hreinsunarstöðva, afgreiðslustöðva 
eða vinnslustöðva sem eru búnar skólphreinsunarkerfi sem 
viðkomandi, lögbært yfirvald hefur vottað að:

i.  geri hjúpaðar veirur óvirkar eða

ii. dragi svo að viðunandi teljist úr áhættu á því að 
sjúkdómar breiðist út í náttúrulegt vatn,

d) ostrurnar eru ætlaðar til manneldis og settar í umbúðir 
og merktar í þeim tilgangi í samræmi við reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 (4) og eru:

i.  ófærar um að lifa af ef þær eru settar aftur í það 
umhverfi sem þær voru teknar úr eða

ii. ætlaðar til frekari vinnslu án geymslu tímabundið í 
vinnslustöð,

e) vörusendingarnar eða afurðir úr þeim eru ætlaðar til 
manneldis án frekari vinnslu, að því tilskildu að þeim sé 
pakkað í smásölupakkningar sem samrýmast ákvæðum um 
slíka pökkun í reglugerð (EB) nr. 853/2004.

(4) Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 55.

3.  Vörusendingunum sem um getur í a- og b-liðum 2. mgr. 
og sem senda á til eldis- eða umlagningarsvæða skal fylgja 
dýraheilbrigðisvottorð í samræmi við fyrirmyndina sem sett 
er fram í II. viðauka við þessa reglugerð og skýringarnar sem 
settar eru fram í V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1251/2008.

4. gr.

Afnám ráðstafana sem kveðið er á um í 2. og 3. gr.

Lögbæra yfirvaldið getur afnumið varnarráðstafanirnar að því 
er varðar afmörkunarsvæðin sem komið var á fót í samræmi 
við 2. mgr. 2. gr. og takmarkanirnar um setningu á markað, 
sem kveðið er á um í 3. gr., eftir að það hefur framkvæmt 
tvær samfelldar skoðanir með 15 daga millibili sem sýna að 
aukinnar dánartíðni gætir ekki lengur.

5. gr.

Setning risaostru, sem á uppruna sinn í hólfi þar sem 
varnarráðstöfunum var áður beitt vegna aukinnar 

dánartíðni hjá risaostru í tengslum við OsHV-1 μvar, á 
markað

1.  Eftirfarandi skal gilda um risaostru, sem sett er á markað 
og á uppruna sinn í hólfi þar sem varnarráðstöfunum hefur 
verið beitt, annaðhvort á árinu 2009 eða 2010, vegna aukinnar 
dánartíðni hjá risaostru í tengslum við OsHV1 μvar:

a) henni skal fylgja dýraheilbrigðisvottorð, sem fyllt er út í 
samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í II. viðauka 
við þessa reglugerð og skýringarnar sem settar eru fram í V. 
viðauka við reglugerð (EB) nr. 1251/2008, ef dýrin

i. eiga að fara til aðildarríkja eða hólfa þar sem komið 
hefur verið á fót áætlun um snemmbúna greiningu á 
OsHV1 μvar og þar sem OsHV1 μvar greinist ekki og

ii. þau eiga að fara til eldis- eða umlagningarsvæða,

b) hún skal eiga uppruna sinn í hólfi þar sem staðfest hefur 
verið að OsHV1 μvar sé ekki til staðar með sýnatöku og 
prófunum sem framkvæmdar eru í samræmi við A-hluta I. 
viðauka, og

c) hún uppfyllir kröfurnar um heilbrigði dýra, sem settar eru 
fram í fyrirmyndinni að vottorðinu, sem um getur í a-lið.

2.  Áætlun um snemmbúna greiningu á OsHV1 μvar, 
sem um getur í i-lið a-liðar 1. mgr., skal vera í samræmi við 
eftirfarandi kröfur:

a) tilkynning um áætlunina skal lögð fyrir fastanefndina um 
matvælaferlið og heilbrigði dýra,
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b) slík tilkynning skal vera í samræmi við 1. lið, liði 5.1, 5.2, 
5.3, 5.5, og 5.9 og 6. og 7. lið fyrirmyndarinnar að eyðublaði 
sem sett er fram í II. viðauka við ákvörðun 2009/177/EB,

c) áætlunin skal taka til:

i. sýnatöku í samræmi við A-hluta I. viðauka og

ii. prófana til að kanna hvort OsHV1 μvar sé fyrir hendi í 
samræmi við greiningaraðferðirnar sem settar eru fram 
í B-hluta I. viðauka.

3.  Fyrsta málsgrein öðlast gildi einni viku eftir dagsetningu 
fundar fastanefndarinnar um matvælaferlið og heilbrigði dýra 
þar sem áætlunin, sem um getur í i-lið a-liðar 1. mgr., var 
tilkynnt.

6. gr.

Upplýsingasíða á Netinu

1.  Aðildarríki skulu veita framkvæmdastjórninni og hinum 
aðildarríkjunum aðgang að eftirfarandi:

a) skrá yfir afmörkunarsvæði og þá þætti sem  tillit var tekið til 
við ákvörðun slíkra svæða, þ.m.t. lýsing á landfræðilegum 
mörkum viðkomandi svæðis, sem komið var á fót skv. 2. 
mgr. 2. gr.,

b) skrá yfir hólf, þ.m.t. lýsing á landfræðilegum mörkum 
viðkomandi svæðis:

i. þar sem afmörkunarráðstöfunum var beitt árið 2009 
vegna aukinnar dánartíðni hjá risaostru í tengslum við 
OsHV1 μvar,

ii. þar sem staðfest hefur verið með prófunum, sem 
framkvæmdar voru í samræmi við A- og B-hluta I. 
viðauka á sýnum sem tekin eru á afmörkunarsvæðinu, 
að OsHV1 μvar er ekki fyrir hendi,

c) tilkynningum um áætlanir sem um getur í 2. mgr. 5. gr., 
þ.m.t. lýsing á landfræðilegum mörkum viðkomandi 
svæðis.

2. Upplýsingarnar, sem kveðið er á um í 1. mgr., skulu 
uppfærðar og gerðar aðgengilegar á upplýsingasíðunum á 
Netinu sem settar eru upp í samræmi við 10. gr. ákvörðunar 
2009/177/EB.

7. gr.

Skýrslugjöf

Aðildarríki skulu, eigi síðar en 1. október 2010, leggja skýrslu 
fyrir framkvæmdastjórnina um áætlanirnar sem tilkynnt var um 
í samræmi við 2. mgr. 5. gr.

Skýrslan skal vera í samræmi við fyrirmyndina að eyðublaðinu 
sem sett er fram í VI. viðauka við ákvörðun 2009/177/EB.

8. gr.

Gildistaka og beiting

Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Hún gildir frá 15. mars 2010 til 31. desember 2010.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 2. mars 2010.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 forseti

 José Manuel BARROSO

______
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I. VIÐAUKI

A-HLUTI

Sýnataka

1. Sýnataka að því er varðar 2. gr.

 Sýni, sem kveðið er á um í 2. gr., skulu samanstanda af a.m.k. 12 risaostrum (Crassostrea gigas) Við sýnatöku 
skal velja veikburða dýr, dýr með opna skel eða nýlega dauð (ekki rotnandi) dýr og þau skulu tekin úr því hólfi 
þar sem aukinnar dánartíðni hefur orðið vart.

2. Sýnataka að því er varðar 3. gr. (b-lið 2. mgr.), 5. gr. (b-lið 1. mgr.) og 5. gr. (2. mgr.)

a) Sýnataka að því er varðar b-lið 2. mgr. 3. gr. skal fela í sér eftirfarandi:

i. ef um er að ræða lirfur skal taka fimm samsett sýni (e. pools) með a.m.k. 50 g af heilum dýrum sem 
tekin eru 4 til 8 dögum eftir að frjóvgun á sér stað, að meðtöldum skeljum, úr hverri vörusendingu,

ii. ef um er að ræða ungviði undir 6 mm skal taka 30 samsett sýni með a.m.k. 300 mg af heilum dýrum, 
að meðtöldum skeljum, út hverri vörusendingu,

iii. ef um er að ræða ostrur stærri en 6 mm skal taka 150 dýr úr hverri vörusendingu.

 Við valið á dýrunum skal gæta þess að í sýninu séu dýr sem dreifast jafnt á alla hluta vörusendingarinnar. 
Ef veikburða dýr, dýr með opna skel eða nýlega dauð (ekki rotnandi) dýr eru fyrir hendi skal fyrst og fremst 
velja slík dýr.

b) Við töku sýna skv. 2. mgr. 5. gr. skal velja a.m.k. 150 risaostrur (Crassostrea gigas) frá hverjum sýnatökustað. 
Taka skal sýni úr öllum eldisstöðvum eða lindýraeldissvæðum í aðildarríkjum eða hólfum sem áætlunin nær 
til.

 Við töku sýna skv. b-lið 1. mgr. 5. gr. skal velja a.m.k. 150 risaostrur (Crassostrea gigas) úr hverju hólfi.

 Við valið á dýrunum skal taka tillit til eftirfarandi viðmiðana:

–  Ef veikburða dýr, dýr með opna skel eða nýlega dauð (ekki rotnandi) dýr eru fyrir hendi skal fyrst og 
fremst velja slík dýr. Ef um slík dýr er ekki að ræða skulu heilbrigð lindýr, yngri en 12 mánaða, vera 
meðal dýranna sem valin eru.

–  Við töku sýna úr eldisstöðvum, þar sem vatn er sótt í fleira en eitt vatnsból við framleiðslu, skal velja 
dýr úr öllum vatnsbólum þannig að í sýninu séu dýr sem dreifast jafnt á alla hluta eldisstöðvarinnar.

–  Við töku sýna á lindýraeldissvæðum skal sýnið innihalda dýr frá nægilega mörgum sýnatökustöðum, 
a.m.k. þremur sýnatökustöðum, þannig að í sýninu séu dýr sem dreifast jafnt á allt lindýraeldissvæðið, 
þ.m.t. náttúruleg búsvæði á lindýraeldissvæðinu. Helstu þættir sem taka skal tillit til við sýnatöku 
á þessum sýnatökustöðum eru: fyrri greining OsHV-1 μvar á svæðinu, þéttleiki dýra, vatnsflæði, 
dýptarmælingafræði og eldisaðferðir.

c) Sýnatakan, sem kveðið er á um í 2. mgr. 5. gr., skal framkvæmd á þeim árstíma sem vitað er að algengi 
OsHV-1 μvar er mest í aðildarríkinu eða hólfinu. Ef slík gögn eru ekki fáanleg skal taka sýni strax að loknum 
þeim árstíma þegar hitastig vatns er hærra en 16 °C eða á þeim árstíma þegar hitastigið nær venjulega 
hámarki á árinu.

d) Sýnatakan, sem kveðið er á um í b-lið 1. mgr. 5. gr., skal helst eiga sér stað á þeim árstíma sem um getur í 
c-lið. Ef sýni eru tekin á öðrum árstíma skulu ostrurnar, sem teknar eru sem sýni, geymdar áður en prófanir á 
þeim fara fram við skilyrði, sem eru jafngild þeim sem lýst er í c-lið, svo lengi að unnt sé að greina OsHV-1 
μvar.
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B-HLUTI

Greiningaraðferðir til að greina OsHV-1 μvar

1. Gildissvið

 Þetta er stöðluð greiningaraðferð sem nota skal til að staðfesta og sanngreina OsHV-1 μvar með kjarnsýrumögnun. 
Með henni má greina á milli  OsHV-1 og OsHV-1 μvar.

 Þegar við á geta rannsóknarstofur aðlagað aðferðirnar, sem lýst er í þessum viðauka, til að ná sem bestum 
skilyrðum til efnahvarfa og þannig að þær henti búnaðinum og aðstæðunum á þeirri rannsóknarstofu, sem um 
ræðir hverju sinni, að því tilskildu að hægt sé að sýna fram á að næmi og sérhæfni séu sambærileg og áður.

2. Skilgreining

 OsHV-1 μvar er skilgreint í 1. gr. þessarar reglugerðar.

3. Búnaður og umhverfisaðstæður

 Við greiningarprófunina, sem notuð er til að staðfesta og sanngreina OsHV-1 μvar með kjarnsýrumögnun, þarf 
sama búnað og umhverfisskilyrði og venjulega eru við prófanir með kjarnsýrumögnun, þ.e.:

– lokaðan skerm með kerfi sem sendir frá sér útfjólubláa geisla til að eyða hugsanlegri mengun við undirbúning 
kjarnsýrumögnunarblöndu,

– tvær heilar pípettusamstæður  (2 μl, 20 μl, 200 μl og 1000 μl), þá fyrri til útdráttar á DNA og þá seinni til að 
undirbúa kjarnsýrumögnunarblöndu,

– þrjár mismunandi pípettur: eina (2 μl) til að flytja sýni í kjarnsýrumögnunarblöndu, aðra (20 μl) fyrir sýni 
með etidíumbrómíði (EtBr) og þá þriðju (20 μl) til að hlaða afurðum kjarnsýrumögnunar í agarósagel,

– pípettuodda með síum (2 μl, 20 μl, 200 μl og 1000 μl) til DNA-útdráttar, til að undirbúa 
kjarnsýrumögnunarblöndu og skipta sýnum,

– pípettuodda (20 μl) fyrir etidíumbrómíð og til að hlaða mögnunarafurðum í agarósagel,

– lotuhitara til mögnunar,

– lárétt rafdráttarkerfi til rafdráttar á afurðum kjarnsýrumögnunar,

– útblámaljósaborð (e. UV table) til að fylgjast með afurðum kjarnsýrumögnunar eftir rafdrátt í agarósageli,

– kerfi til að taka myndir af gelinu.

Sá sem framkvæmir prófunina skal klæðast rannsóknarstofusloppi og hönskum í öllum þrepum sem lýst 
er hér á eftir. Skipta skal um sloppa og hanska að loknu hverju aðalþrepi: DNA-útdráttur, undirbúningur 
kjarnsýrumögnunarblöndu, mögnun og hleðsla í gelið.

Ráðlagt er að þessi þrepin fari fram í mismunandi herbergjum. Einkum er brýnt að mögnun og hleðsla/rafdráttur 
í geli fari fram í öðru herbergi en DNA-útdráttur, undirbúningur kjarnsýrumögnunarblöndu og skipting DNA-
ins.

4. Aðferð

4.1.  Undirbúningur sýnis

 Lifandi eða nýlega dauðar (ekki rotnandi) ostrur, sem mega hafa verið frystar áður, eru unnar til DNA-útdráttar.
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 Sýni eru unnin á mismunandi hátt eftir stærð:

a) Þegar um er að ræða lirfur skal mylja 50 mg samsett sýni með heilum dýrum (að meðtöldum skeljum) í 200 
μl af eimuðu vatni og skilja í skilvindu við 1000 g í 1 mínútu.

b) Þegar um er að ræða ungviði minna en 6 mm skal mylja 300 mg samsett sýni með heilum dýrum (að 
meðtöldum skeljum) í 1200 μl af eimuðu vatni og skilja í skilvindu við 1000 g í 1 mínútu.

c) Þegar um er að ræða ungviði sem er 6 til 12 mm að stærð skal mylja allan mjúkvef hvers dýrs sérstaklega.

d) Þegar um er að ræða dýr stærri en 15 mm skal taka frá bita af tálknum og möttli.

DNA-útdráttur er framkvæmdur með QIAamp® DNA Mini Kit (QIAGEN) og í samræmi við leiðbeiningarnar 
í aðferðarlýsingu fyrir vefjaprófanir (e. Tissue Test Protocol).

Frekari undirbúningur sýna fer fram í eftirfarandi röð:

1. Þegar um er að ræða sýni sem um getur í a- og b-liðum eða 10 til 50 mg af vefjum fyrir sýni, sem um getur 
í c og dliðum, skal setja  100 μl af floti í 1,5 ml örskilvinduglas og bæta 180 μl af ATL jafnalausn við.

2. Bæta skal 20 μl af próteasa K við og blanda öllu saman með iðublandara og láta standa við 56 °C þar til 
vefurinn er alveg uppleystur (næturlangt). Framkvæma skal iðublöndun af og til meðan á ræktun stendur til 
að dreifa sýninu. Skilja skal 1,5 ml örskilvinduglasið stuttlega í skilvindu til að losna við dropa af lokinu.

3. Bæta skal 200 μl af ALjafnalausn við sýnið, blanda saman með iðublandara í stuttum lotum í 15 sekúndur 
og láta standa við 70 °C í 10 mínútur. Skilja skal 1,5 ml örskilvinduglasið stuttlega í skilvindu til að losna 
við dropa af lokinu.

4. Bæta skal 200 μl af etanóli (96–100%) í sýnið og blanda saman með iðublandara í stuttum lotum í 15 
sekúndur. Skilja skal 1,5 ml örskilvinduglasið stuttlega í skilvindu til að losna við dropa af lokinu.

5. Færa skal blönduna úr þrepi 4 yfir á QIAampspunasúluna (e. QIAamp Spin Column)  (í 2 ml söfnunarglasi) 
án þess að bleyta brúnina. Setja skal lokið á og skilja í skilvindu við 10000 snúninga á mínútu í 1 mínútu. 
Setja skal QIAamp-spunasúluna í hreint 2 ml söfnunarglas (sem er í samstæðunni) og kasta skal glasinu sem 
inniheldur síuvökvann.

6. Opna skal QIAampspunasúluna varlega og bæta við 500 μl af AW1jafnalausn án þess að bleyta brúnina. 
Setja skal lokið á og skilja í skilvindu við 10000 snúninga á mínútu í 1 mínútu. Setja skal QIAamp-
spunasúluna í hreint 2 ml söfnunarglas (sem er í samstæðunni) og kasta skal söfnunarglasinu sem inniheldur 
síuvökvann.

7. Opna skal QIAampspunasúluna varlega og bæta við 500 μl af AW2jafnalausn án þess að bleyta brúnina. 
Setja skal lokið á og skilja í skilvindu á fullum hraða (14000 snúningar á mínútu) í 3 mínútur.

8. (Valfrjálst) Setja skal QIAamp-spunasúluna í nýtt 2 ml söfnunarglas (sem er ekki í samstæðunni) og kasta 
skal söfnunarglasinu sem inniheldur síuvökvann. Síðan skal skilja í skilvindu á fullum hraða (14000 
snúningar á mínútu) í 1 mínútu.

9. Setja skal QIAamp-spunasúluna í hreint 1,5 ml örskilvinduglas (sem er ekki í samstæðunni) og kasta skal 
söfnunarglasinu sem inniheldur síuvökvann. Opna skal QIAampspunasúluna varlega og bæta við 500 μl af 
eimuðu vatni. Blandan er látin standa í 5 mínútur við stofuhita og hún skilin í skilvindu við 10000 snúninga 
á mínútu í 1 mínútu.

10. Fylgjast skal með gæðum og skilvirkni útdráttarins (t.d. með því að mæla ljósþéttni (260 nm) með 
litrófsmæli eða að loknum rafdrætti í agarósageli).

11. Þynna skal sýnin til að fá lokastyrk DNA sem nemur 50–100 ng/μl.

12. DNA-lausnir skulu geymdar við 4 °C þar til kjarnsýrumögnunargreiningarnar eru gerðar.
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Aðrar samstæður, sem fáanlegar eru á markaðnum, má nota til útdráttar DNA, að því tilskildu að sýnt hafi verið 
fram á að þær gefi svipaðar niðurstöður.

4.2. Kjarnsýrumögnun (PCR)

4.2.1. Hvarfefni

– 10 X jafnalausn (afgreitt með Taq DNA fjölliðara)

– MgCl2 (afgreitt með DNA-fjölliðara) (25 mM)

– Taq DNA fjölliðari (Goldstar, Eurogentec) 5 U/μl

– dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dTTT) Master Mix (20mM) skal þynna tífalt (við 2 mM) fyrir notkun

– d H2O (eimað H2O, laust við DNA og RNA)

4.2.2.  Vísar

Nota skal eftirfarandi vísa (e. primers) (5):

CF (10 μM)

CF (10 μM)

4.2.3.  Kjarnsýrumögnunarblanda

Í kjarnsýrumögnunarblöndu fyrir hvert glas er:

Rúmmál í hverju glasi Lokastyrkur

Jafnalausn (10 X) 5 μl 1X

MgCl2 (25 mM) 5 μl 2,5 mM

dNTP (2 mM) 5 μl 0,2 mM

CF (10 μM) 1 μl 0,2 μM

CR (10 μM) 1 μl 0,2 μM

Taq fjölliðari (5U/μl) 0,5 μl 2,5 U

dH2O 31,5 μl

– 49 μl af þessari kjarnsýrumögnunarblöndu eru settir í hvert glas til kjarnsýrumögnunar

– 1 μl af útdregnu DNA (50–100 ng/μl) er bætt í hvert glas

4.2.4. Samanburður

Tvenns konar samanburður er notaður:

– Neikvæður samanburður er fólginn í dH2O (1 μl fyrir 49 μl af kjarnsýrumögnunarblöndu). Tilgangurinn 
með honum er að greina hugsanlega mengun frá vinnuumhverfinu. Nota skal einn neikvæðan samanburð 
fyrir hver 10 sýni eða eftir hverja lotu af sýnum.

(5) Þessa vísa eða lýsingar á þeim má finna á tilvísunarrannsóknarstofu Bandalagsins fyrir lindýrasjúkdóma (LGPIfremer, av de Mus 
de Loup, 17390 La Tremblade, Frakklandi).
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– Jákvæður samanburður er fólginn í DNA úr plasmíði með marksvæðinu CF-CR úr genamengi OsHV-1. 
Tilgangurinn með honum er að kanna skilvirkni kjarnsýrumögnunarinnar. Nota skal einn jákvæðan samanburð 
fyrir hverja kjarnsýrumögnunargreininingu. Jákvæður samanburður fæst hjá tilvísunarrannsóknarstofu 
Bandalagsins.

4.2.5.  Mögnun

Mögnunarlotur eru framkvæmdar í lotuhitara.

– Upphafleg eðlisbreyting: 2 mínútur við 94°C

– Mögnun: 35 lotur (1 mín. við 94 °C, 1 mín. við 50 °C og 1 mín. við 72 °C)

– Endanleg lenging: 5 mínútur við 72 °C

4.3. Rafdráttur

4.3.1. Hvarfefni

– 50 X TAE-jafnalausn( fáanleg tilbúin til notkunar):

 Tris-basi (40 mM) 242 g

 Ísedik (40 mM) 57,1 ml

 Na2EDTA.2H2O (1 mM) 18,61 g

 dH2O fyrir 1 lítra

 Sýrustig stillt við pH 8

– Agarósagel 2,5% í 1 X TAEjafnalausn

 Etidíumbrómíði (0,5 μg/ml) er bætt við eftir að gelið hefur verið kælt.

– Blár hleðslulitur:

 Brómfenólblátt 0,25%

 Sýanólxýlen FF 0,25%

 Súkrósi 40%

 Geymist við 4 °C

 Þynnist sexfalt fyrir notkun (2 μl af blárri hleðslujafnalausn í 10 μl af afurðum kjarnsýrumögnunar)

– Mólþungastaðall:

 SmartLadder SF (Eurogentec): mólþungastaðall, tilbúinn til notkunar, með 9 böndum með jöfnu millibili 
frá 100 til 1000 bp.

4.3.2.  Undirbúningur agarósagels

1. Vega skal 2,5 g af agarósa, bæta við 100 ml af 1 X TAE-jafnalausn og hita þar til blandan er bráðin.
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2.	 Eftir	 að	 lausnin	 hefur	 verið	 kæld	 skal	 bæta	 við	 etidíumbrómíði	 (5	 μl	 í	 100	ml	 af	 agarósageli)	 og	 setja	
lausnina	í	sérstakt	mót	sem	er	með	kömbum	(til	að	mynda	brunna).

3.	 Þegar	gel	er	fjölliðað	skal	fjarlægja	kamba	og	koma	geli	fyrir	á	láréttu	rafdráttarkerfi	sem	inniheldur	nóg	af	
1	X	TAE-jafnalausn	til	að	hylja	agarósagelið.

4.	 Blanda	skal	saman	10	μl	af	afurðum	kjarnsýrumögnunar	og	2	μl	af	bláum	lit	(6	X)	og	setja	í	brunnana.

5.	 Einn	brunnur	er	ætlaður	mólþungastaðlinum	(5	μl).

6.	 Rafspennu	að	styrk	50	til	150	volt	er	hleypt	á	í	30	mínútur	og	allt	að	1	klst.,	eftir	stærð	og	þykkt	gelsins.

7.	 Fylgjast	skal	með	gelinu	í	útfjólubláu	ljósi.

4.4. Túlkun

Tilvist	OsHV-1	μvar	í	sýni	kemur	fram	sem	band	af	viðeigandi	stærð	(157	bp	í	stað	173	bp	fyrir	OsHV-1)	á	2,5%	
agarósageli	þar	sem	allur	neikvæður	samanburður	er	neikvæður	og	allur	jákvæður	samanburður	er	jákvæður.

C-HLUTI

Ákvörðun afmörkunarsvæðis

Taka	skal	tillit	til	eftirfarandi	þátta	sem	hafa	áhrif	á	áhættu	á	því	að	sjúkdómurinn	breiðist	út	þegar	afmörkunarsvæði	er	
ákvarðað	í	samræmi	við	2.	mgr.	2.	gr.:

a)	 fjölda,	hlutfalls	og	dreifingu	lindýra	í	eldisstöðinni	eða	á	lindýraeldissvæðinu	þar	sem	smit	hefur	greinst,

b)	 vegalengdar	og	þéttleika	nærliggjandi	eldisstöðva	eða	lindýraeldissvæða,

c)	 nálægðar	við	vinnslustöðvar	og	smithættueldisstöðvar		eða	smithættusvæði	þar	sem	lindýr	eru	alin,

d)	 tegunda	sem	eru	í	eldisstöðvunum	eða	á	lindýraeldissvæðunum,

e)	 starfsvenja	í	eldi	sem	eru	við	lýði	í	þeim	eldisstöðvum	eða	lindýraeldissvæðum,	þar	sem	smit	hefur	greinst,	auk	
nærliggjandi	eldisstöðva	eða	lindýraeldissvæða,	og

f)	 straumfræðilegra	skilyrða	og	annarra	faraldsfræðilega	mikilvægra	þátta.

______
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II. VIÐAUKI

Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði fyrir setningu risaostru (Crassostrea gigas) á markað sem ætluð er eldisstöðvum og 
umlagningarsvæðum

EVRÓPUSAMBANDIÐ  Vottorð vegna viðskipta innan Bandalagsins
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I.1. Sendandi

 Nafn

 Heimilisfang

  Póstnúmer 

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs I.2.a. Tilvísunarnúmer staðar

I.3. Lögbært stjórnvald

I.4. Lögbært staðaryfirvald

I.5. Viðtakandi
 Nafn
 Heimilisfang
 Póstnúmer

I.6. 

I.7.

I.8.  Upprunaland ISO-kóði I.9. I.10. Viðtökuland ISO-kóði I.11. 

I.12. Staður þar sem dýrin eru tekin

Samþykkt lagareldisstöð □
Annað   □

I.13. Ákvörðunarstaður

Samþykkt lagareldisstöð □
Annað   □

Nafn
Heimilisfang
Póstnúmer 

Samþykkisnúmer Nafn
Heimilisfang
Póstnúmer

Samþykkisnúmer

I.14. Fermingarstaður
        Póstnúmer

I.15.  Brottfarardagur og  tími

I.16. Flutningatæki

Flugvél □  Skip □  Járnbrautarvagn □
Ökutæki □  Annað □ 

Upplýsingar til auðkenningar 

I.17.  Flutningsaðili
 
 Nafn  Samþykkisnúmer
 Heimilisfang
 Póstnúmer  Aðildarríki

I.18. Dýrategund/afurð I.19. Vörunúmer (SAT-númer)
03.07

I.20. Fjöldi/magn

I.21. I.22. Fjöldi pakkninga

I.23.  Auðkenni gáms/innsiglisnúmer I.24. Tegund umbúða

I.25.  Dýr sem eru vottuð/afurðir sem eru vottaðar til: 

 Undaneldis □ Umlagningar □
I.26.  Umflutningur gegnum þriðja land □
 Þriðja land ISO-kóði
 Brottfararstaður Kóði
 Komustaður Nr. skoðunarstöðvar:

I.27. Umflutningur um aðildarríki □
 Aðildarríki   ISO-kóði
 Aðildarríki   ISO-kóði
 Aðildarríki   ISO-kóði

I.28. Útflutningur □
 Þriðja land ISO-kóði
 Brottfararstaður Kóði

I.29.

I.30.

I.31. Auðkenning dýra 

Tegund
(Vísindaheiti)

Magn
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EVRÓPUSAMBANDIÐ Vegna setningar risaostru (Crassostrea gigas) á markað sem 
ætluð er eldisstöðvum og umlagningarsvæðum

II.			 Upplýsingar	um	heilbrigði	 II.a.	Tilvísunarnúmer	vottorðs II.b

(1)(2) [II.1 Kröfur varðandi risaostru (Crassostrea gigas) sem á uppruna sinn á afmörkunarsvæði sem komið er á fót í samræmi við 
2. gr. reglugerðar (ESB) nr. 175/2010

 Ég,	undirritaður,	opinber	skoðunarmaður,	votta	hér	með	að	risaostrurnar	sem	um	getur	í	I.	hluta	þessa	vottorðs:

II.1.1  eiga	uppruna	sinn	á	svæði	sem	fellur	undir	 ráðstafanir	um	sjúkdómavarnir	að	því	er	varðar	aukna	dánartíðni	hjá	 risaostru	 í	
tengslum	við		OsHV-1	μvar

(1)[II.1.2		 má	setja	á	markað	skv.	a-lið	2.	mgr.	3.	gr.	reglugerðar	(ESB)	nr.	175/2010],

(1)[II.1.2		 eiga	uppruna	sinn	á	hluta	afmörkunarsvæðisins	þar	sem	aukinnar	dánartíðni	gætir	ekki	og	sýnataka	og	prófanir,	sem	fóru	fram	í	
samræmi	við	I.	viðauka	við	reglugerð	(ESB)	nr.	175/2010	á	vörusendingunni,	leiddu	í	ljós	neikvæðar	niðurstöður]]

(1)(3)[II.2	 Kröfur fyrir risaostru, sem á uppruna sinn í aðildarríki eða hólfi þar sem áður voru í gildi ráðstafanir um sjúkdómavarnir 
að því er varðar aukna dánartíðni hjá risaostru í tengslum við OsHV-1 μvar, og ætlaðar eru aðildarríkjum eða hólfum 
þar sem í gildi er áætlun um snemmbúna greiningu á OsHV-1 μvar

 Ég,	undirritaður,	opinber	skoðunarmaður,	votta	hér	með	að	risaostrurnar	sem	um	getur	í	I.	hluta	þessa	vottorðs:

II.2.1  eru	frá	eldisstöð	eða	lindýraeldissvæði	þar	sem	ekkert	bendir	til	aukinnar	dánartíðni	samkvæmt	skrám	eldisstöðvarinnar	eða	
lindýraeldissvæðisins,

II.2.2  eiga	uppruna	sinn	í	hólfi,	þar	sem	sýnt	hefur	verið	fram	á	með	sýnatöku	og	prófunum,	sem	framkvæmdar	eru	í	samræmi	við	I.	
viðauka	við	reglugerð	(ESB)	nr.	175/2010,	að	OsHV-1	μvar	sé	ekki	að	finna	í	risaostru.]

II.3  Kröfur um flutning og merkingu

 Ég,	undirritaður,	opinber	skoðunarmaður,	votta	hér	með	að:

II.3.1  risaostrurnar,	sem	um	getur	í	I.	hluta	þessa	vottorðs,	eru	geymdar	við	skilyrði,	þ.	á	m.	í	tengslum	við	vatnsgæði,	sem	breyta	ekki	
heilbrigðisástandi	þeirra,

II.3.2  flutningagámurinn	er	fyrir	fermingu	hreinn	og	sótthreinsaður	eða	hann	hefur	ekki	verið	notaður	áður,

II.3.3.  sendingin	er	auðkennd	með	læsilegum	merkimiða	utan	á	gáminum,	eða,	ef	sendingin	er	flutt	með	brunnbáti,	í	farmskrá	skipsins	
með	viðeigandi	upplýsingum	sem	um	getur	í	reitum	I.8	til	I.13	í	I.	hluta	þessa	vottorðs,	og	með	eftirfarandi	yfirlýsingu:

annaðhvort	 (1)[„Risaostra,	ætluð	til	eldis	eða	umlagningar	á	svæði	þar	sem	í	gildi	er	áætlun	um	snemmbúna	greiningu	á	
OsHV-1	μvar“]

eða (1)[„Risaostra,	ætluð	til	eldis	eða	umlagningar	á	svæði	þar	sem	í	gildi	eru	ráðstafanir	um	sjúkdómsvarnir,	og	
sem	á	uppruna	sinn	á	svæði	þar	sem	í	gildi	eru	ráðstafanir	um	sjúkdómsvarnir“].

Athugasemdir:

I. hluti:

–	 Reitur	I.12:	Ef	við	á	skal	nota	leyfisnúmer	viðkomandi	eldisstöðvar	eða	lindýraeldissvæðis.

–	 Reitur	I.13:	Ef	við	á	skal	nota	leyfisnúmer	viðkomandi	eldisstöðvar	eða	lindýraeldissvæðis.

–	 Reitur	I.20	og	I.31:	Magnið	er	gefið	upp	sem	heildarfjöldi.

–	 Reitur	I.25:	Veljið	„Til	undaneldis“	ef	dýr	eru	ætluð	til	eldis,	„Til	umlagningar“	ef	þau	eru	ætluð	til	umlagningar.

II
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EVRÓPUSAMBANDIÐ Setning risaostru (Crassostrea gigas) á markað sem ætluð er 
eldisstöðvum og umlagningarsvæðum

II.  Upplýsingar um heilbrigði II.a.	Tilvísunarnúmer	vottorðs II.b

II. hluti:

(1)  Strikið	út	það	sem	á	ekki	við.

(2)  Hluti	II.1	þessa	vottorðs	gildir	um	vörusendingar	af	risaostru	sem	á	uppruna	sinn	á	afmörkunarsvæði	sem	komið	var	á	fót	í	samræmi	við	2.	mgr.	
2.	gr.	reglugerðar	(ESB)	nr.	175/2010	og	leyfilegt	er	að	flytja	af	því	svæði	skv.	a-	eða	b-liðum	2.	mgr.	3.	gr.	þeirrar	reglugerðar.

(3)  Hluti	 II.2	þessa	vottorðs	gildir	um	vörusendingar	af	 risaostru	sem	um	getur	 í	1.	mgr.	5.	gr.	 reglugerðar	 (ESB)	nr.	175/2010	sem	ætluð	er	
aðildarríkjum	eða	hólfum	þar	sem	í	gildi	er	áætlun	um	snemmbúna	greiningu	OsHV-1	μvar	og	á	uppruna	sinn	á	svæði	þar	sem	áður	voru	í	gildi	
afmörkunarráðstafanir	að	því	er	varðar	aukna	dánartíðni	hjá	risaostru.

Opinber	skoðunarmaður

Nafn	(með	hástöfum):

Staðbundin	dýralæknaeining:

Dagsetning:

Stimpill:

Menntun,	hæfi	og	titill:

Númer	staðbundnu	dýralæknaeiningarinnar:

Undirskrift:


