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FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2014/EES/54/10  

frá 7. júlí 2011 

um breytingu á II. og III. viðauka við ákvörðun 2010/221/ESB að því er varðar afturköllun á 
útrýmingaráætlun vegna nýrnaveiki á yfirráðasvæði Stóra-Bretlands og samþykki fyrir 

eftirlitsáætlun varðandi ostruherpesveiru 1 μνar fyrir Guernsey 

(tilkynnt með númeri C(2011) 4770) 

(2011/403/ESB) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins, 

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 2. mgr. 43. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2010/221/ESB frá 15. apríl 2010 um samþykki á
landsráðstöfunum til að takmarka áhrif tiltekinna
sjúkdóma í lagareldisdýrum og villtum lagardýrum í
samræmi við 43. gr. tilskipunar ráðsins 2006/88/EB (2)
er tilteknum aðildarríkjum heimilað að beita
takmörkunum varðandi setningu á markað og
innflutningstakmörkunum á sendingar af þessum dýrum
til að koma í veg fyrir að tilteknir sjúkdómar berist til
yfirráðasvæðis þeirra, að því tilskildu að þau hafi
annaðhvort sýnt fram á að yfirráðasvæði þeirra, eða
tiltekin afmörkuð svæði á yfirráðasvæði þeirra, séu laus
við slíka sjúkdóma, eða komið á útrýmingar- eða
eftirlitsáætlun til að verða laus við slíka sjúkdóma.

2) Í II. viðauka við ákvörðun 2010/221/ESB er Stóra-
Bretland sem stendur skráð sem svæði Breska
konungsríkisins sem fellur undir samþykkta
útrýmingaráætlun varðandi nýrnaveiki.

3) Breska konungsríkið hefur tilkynnt um að það hyggist
afturkalla þá útrýmingaráætlun. Í kjölfar ítarlegs
endurmats á ráðstöfunum sem aðildarríkið hefur gripið

 ________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 180, 8.7.2011, bls. 47. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 36/2012 frá 30. mars 
2012 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
nr. 43, 2.8.2012, bls. 5.  

(1) Stjtíð. ESB L 328, 24.11.2006, bls. 14. 
(2) Stjtíð. ESB L 98, 20.4.2010, bls. 7. 

til í því skyni að verjast nýrnaveiki á yfirráðasvæði 
Stóra-Bretlands var komist að þeirri niðurstöðu að ekki 
sé lengur viðeigandi að beita takmörkunum á tilflutningi 
sendinga af tilteknum lagareldisdýrum til Breska 
konungsríkisins, eins og kveðið er á um í þeirri áætlun. 
Af þessum sökum ætti að taka yfirráðasvæði Stóra-
Bretlands af skránni yfir svæði sem falla undir 
samþykkta útrýmingaráætlun varðandi nýrnaveiki, eins 
og sett er fram í II. viðauka við ákvörðun 
2010/221/ESB. 

4) Í III. viðauka við ákvörðun 2010/221/ESB eru sem
stendur hlutar af yfirráðasvæði Stóra-Bretlands og
Norður-Írlands skráðir sem svæði Breska
konungsríkisins sem falla undir samþykkta
eftirlitsáætlun að því er varðar ostruherpesveiru 1 μνar
(osHV-1 μνar). Breska konungsríkið hefur nú lagt fram
eftirlitsáætlun að því er varðar OsHV-1 μνar fyrir
Guernsey. Með þeirri eftirlitsáætlun er stefnt að því að
sýna fram á að þau svæði á Guernsey þar sem OsHV-1
μνar hefur ekki greinst séu laus við þá veiru og að því
að hindra að hún berist til þessara svæða. Inntak þeirrar
eftirlitsáætlunar er sambærilegt og í þeim
eftirlitsáætlunum sem þegar hafa verið samþykktar og
skráðar í III. viðauka við ákvörðun 2010/221/ESB.

5) Undanfarin tvö ár hefur ekki greinst aukning á afföllum
í eldisstöðvum og á umlagningarsvæðum fyrir risaostrur
á Guernsey. Samkvæmt upplýsingum sem Breska
konungsríkið hefur lagt fram hafa rekstraraðilar með
risaostrur sjálfviljugir lagt bann við flutningi risaostra til
Guernsey frá því í apríl 2010. Þær upplýsingar benda til
þess að Guernsey sé laus við OsHV-1 μνar. Samþykkja
ætti takmarkanir á tilflutningi til að vernda
heilbrigðisástand risaostra á því svæði.

6) Því ber að samþykkja eftirlitsáætlunina fyrir Guernsey
og bæta Guernsey í skrána sem sett er fram í III.
viðauka við ákvörðun 2010/221/ESB.

7) Því ber að breyta ákvörðun 2010/221/ESB til samræmis
við það.
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8) 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.

Í stað II. og III. viðauka við ákvörðun 2010/221/ESB komi 
textinn í viðaukanum við þessa ákvörðun. 

2. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 7. júlí 2011. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

John Dalli 

framkvæmdastjóri. 



Nr. 54/1078 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 25.9.2014 

VIÐAUKI 

„II. VIÐAUKI 

Aðildarríki og hlutar þeirra sem hafa innleitt útrýmingaráætlanir að því er varðar tiltekna sjúkdóma í 
lagareldisdýrum og þar sem landsráðstafanir til að verjast þessum sjúkdómum hafa verið samþykktar í  samræmi 
við 2. mgr. 43. gr. tilskipunar 2006/88/EB. 

Sjúkdómur Aðildarríki Kóði Landfræðileg afmörkun svæðisins sem fellur undir 
samþykktar landsráðstafanir 

Nýrnaveiki (BKD) Finnland FI Svæði inn til landsins á yfirráðasvæði þess 

Svíþjóð SE Svæði inn til landsins á yfirráðasvæði hennar 

Brisdrepsveira (IPN) Svíþjóð SE Strandsvæði á yfirráðasvæði hennar 

III. VIÐAUKI

Aðildarríki og svæði sem hafa innleitt eftirlitsáætlanir að því er varðar ostruherpesveiru 1 μνar (OsHV-1 μνar) og þar 
sem landsráðstafanir til að verjast þessum sjúkdómi hafa verið samþykktar í samræmi við 2. mgr. 43. gr. tilskipunar 

2006/88/EB 

Sjúkdómur Aðildarríki Kóði Landfræðileg afmörkun svæða sem hafa innleitt samþykktar 
landsráðstafanir (aðildarríki, svæði og hólf) 

Ostruherpesveira 1 μνar 
(OsHV-1 μνar) 

Írland IE Hólf 1: Sheephaven Bay og Gweedore Bay. 

Hólf 2: Gweebara Bay. 

Hólf 3: Drumcliff Bay, Killala Bay, Broadhaven Bay og 
Blacksod Bay. 

Hólf 4: Ballinakill Bay og Streamstown Bay. 

Hólf 5: Bertraghboy Bay og Galway Bay. 

Hólf 6: Mynni Shannon-ár og Poulnasharry Bay, 
Askeaton Bay og Ballylongford Bay. 

Hólf 7: Kenmare Bay. 

Hólf 8: Dunmanus Bay. 

Hólf 9: Kinsale Bay og Oysterhaven Bay. 

Breska 
konungsríkið 

UK Yfirráðasvæði Stóra-Bretlands, að undanskildum 
Whitstable Bay, Kent.  

Yfirráðasvæði Norður-Írlands, að undanskildum 
Killough Bay, Lough Foyle og Carlingford Lough.  

Yfirráðasvæði Guernsey. 


