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 ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2016/EES/27/03 

frá 24. mars 2011 

um breytingu á ákvörðun 2010/221/ESB að því er varðar samþykki fyrir landsráðstöfunum til að 
koma í veg fyrir að herpesveira 1 µvar í ostrum (OsHV-1 µvar) berist til tiltekinna svæða við 
 Írland og í Breska konungsríkinu 

(tilkynnt með númeri C(2011) 1825) 

 (2011/187/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 landsráð-
stöfunum 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 útrýmingaráætlun til að verða laus við slíka 
sjúkdóma. 

2) Síðan 2008 hefur aukinnar dánartíðni hjá risaostrum 
(Crassostrea gigas) orðið vart á ýmsum svæðum á 
Írlandi, í Frakklandi og Bretlandi. Faraldsfræðilegar 
rannsóknir sem gerðar voru 2009 bentu til þess að 
nýlega uppgötvaður stofn ostruherpesveiru-1 (OsHV-1), 
nánar tiltekið OsHV-1 µνar, væri mikilvægur orsaka-
þáttur í auknu dánartíðninni. 

3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  
nr. 175/2010 frá 2. mars 2010 um framkvæmd til-
skipunar ráðsins 2006/88/EB að því er varðar ráðstaf-
anir til að hamla gegn aukinni dánartíðni hjá 

_________________  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 80, 26.3.2011, bls. 15. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 123/2011 frá  
2. desember 2011 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) 
við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusam-
bandsins nr. 15, 15.3.2012, bls. 1. 

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

ostrum af tegundinni Crassostrea gigas í tengslum við 
greiningu herpesveiru 1 µvar í ostrum (OsHV-1 
µvar) (3) var samþykkt með það að markmiði að koma í 
veg fyrir frekari útbreiðslu OsHV-1 µνar. Með 
reglugerðinni voru innleiddar ráðstafanir til að hamla 
gegn útbreiðslu þess sjúkdóms og hún gildir til 30. apríl 
2011. 

4) Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd 
Matvælaöryggisstofnunin) samþykkti 27. október 2010 
vísindalegt álit um aukna dánartíðni hjá risaostrum, 
Crassostrea gigas (4) (álit Matvælaöryggisstofnunar-
innar). Í því áliti komst Matvælaöryggisstofnunin að 
þeirri niðurstöðu að OsHV-1, bæði viðmiðunarstofninn 
og nýja µ afbrigðið (µνar), tengist hárri dánartíðni hjá 
lirfum og ungviði risaostra og að fyrirliggjandi 
vísbendingar bendi til þess að sýking af OsHV-1 sé 
nauðsynleg forsenda en nægi e.t.v. ekki í sjálfu sér því 
aðrir þættir virðast einnig hafa vægi. Í áliti Matvæla-
öryggisstofnunarinnar er einnig komist að þeirri 
niðurstöðu að OsHV-1 µνar virðist vera ríkjandi veiru-
stofninn í uppkomu aukinnar dánartíðni á árunum 
2008–2010, þó það sé ekki ljóst hvort þetta er afleiðing 
aukinnar meinvirkni eða annarra faraldsfræðilegra þátta. 

5) Árið 2010 komu Írland, Spánn, Holland og Bretland á 
fót áætlunum til snemmgreiningar á OsHV-1 µνar og 
beittu viðeigandi takmörkunum á tilflutningi sem 
kveðið er á um í reglugerð (ESB) Nr. 175/2010. Niður-
stöður úr eftirlitinu sem þau aðildarríki framkvæmdu 
innan ramma þeirra áætlana benda til þess að hlutar 
Sambandsins séu lausir við OsHV-1 µνar. 

6) Írland og Bretland hafa lagt fyrir framkvæmdastjórnina 
eftirlitsáætlanir til samþykkis í samræmi við tilskipun 
2006/88/EB. Með eftirlitsáætlununum er stefnt að því 
að sýna fram á að þau svæði þar sem OsHV-1 µνar 
hefur ekki greinst séu laus við þá veiru og að því að 
hindra að hún berist til þessara svæða. 

_________________  

(3) Stjtíð. ESB L 52, 3.3.2010, bls. 1. 
(4) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2010 8(11), 1894. 
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7) Samkvæmt eftirlitsáætlununum myndu Írland og 
Bretland beita grunnráðstöfunum til smitvarna gegn 
OsHV-1 µνar, sem samsvara þeim sem mælt er fyrir um 
í tilskipun 2006/88/EB, ásamt markvissu eftirliti. Þar að 
auki myndu þau setja takmarkanir á tilflutning á 
risaostrum inn á öll svæði sem falla undir eftirlits-
áætlanirnar. 

8) Þær takmarkanir á tilflutningi sem settar eru fram í 
eftirlitsáætlununum næðu eingöngu yfir risaostrur 
ætlaðar til eldis eða á umlagningarsvæði og í afgreiðslu-
stöðvar, hreinsunarstöðvar eða áþekk fyrirtæki sem eru 
ekki búin frárennslishreinsunarkerfum sem draga úr 
áhættu á að sjúkdómar berist í náttúrulegt vatn þannig 
að viðunandi teljist. 

9) Niðurstöðurnar úr áliti Matvælaöryggisstofnunarinnar 
og faraldsfræðileg gögn frá 2010 benda til þess að 
útbreiðsla OsHV-1 µνar til veirulausra svæða leiði að 
öllum líkindum til aukinnar dánartíðni og þar af 
leiðandi mikils tjóns fyrir fyrirtæki í risaostrueldi. 

10) Af þessum sökum þykir rétt að beita takmörkunum á 
tilflutning á risaostrum inn á svæði sem falla undir 
eftirlitsáætlanirnar, til að koma í veg fyrir að OsHV-1 
µνar berist til þessara svæða. Til glöggvunar og 
einföldunar á löggjöf Sambandsins skal fella þær kröfur 
um setningu á markað sem við eiga inn í 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 (1). 

11) Því ber að samþykkja eftirlitsáætlanirnar. 

12) Þar eð OsHV-1 µνar er nýtilkominn sjúkdómur, sem 
enn ríkir mikil óvissa um, skal endurmeta þær takmark-
anir á tilflutningi sem settar eru fram í eftirlits-
áætlununum, sem samþykktar eru með þessari 
ákvörðun, og endurmeta skal tímanlega hvort þær eru 
viðeigandi og nauðsynlegar. Því gilda kröfurnar varð-
andi setningu á markað, sem kveðið er á um í þessari 
ákvörðun, einungis í takmarkaðan tíma. Þar að auki 
skulu Írland og Bretland senda framkvæmdastjórninni 
ársskýrslur um framkvæmd þessara takmarkana á 
tilflutningi og eftirliti sem þeim tengist. 

13) Leiki grunur á að OsHV-1 µνar sé að finna á svæðum, 
sem falla undir eftirlitsáætlanirnar, ber að rannsaka það 

_________________  

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

og á meðan á rannsókn stendur skal beita takmörkunum 
á tilflutningi sem kveðið er á um í tilskipun 2006/88/EB 
til að vernda önnur aðildarríki sem samþykkt hafa 
landsráðstafanir að því er varðar OsHV-1 µνar. Auk 
þess skal tilkynna framkvæmdastjórninni og öðrum 
aðildarríkjum um öll síðari sjúkdómstilfelli sem eru 
staðfest til að auðvelda endurmat á samþykktum lands-
ráðstöfunum. 

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

15) 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. 

Ákvörðun 2010/221/ESB er breytt sem hér segir: 

1. Í stað 1. gr. komi eftirfarandi: 

„1. gr. 

Efni og gildissvið 

Með þessari ákvörðun eru samþykktar landsráðstafanirnar 
aðildarríkja, sem eru skráð í I., II. og III. viðauka við hana, 
til að takmarka áhrif og útbreiðslu tiltekinna sjúkdóma í 
lagareldisdýrum og villtum lagardýrum í samræmi við 2. 
mgr. 43. gr. tilskipunar 2006/88/EB.“ 

2. Eftirfarandi 3. gr. a bætist við: 

„3. gr. a 

Samþykki fyrir landsbundnum eftirlitsáætlunum 
varðandi ostruherpesveiru 1 µνar (OsHV-1 µνar) 

1. Þær eftirlitsáætlanir varðandi ostruherpesveiru 1 µνar 
(OsHV-1 µνar), sem eru samþykktar af þeim 
aðildarríkjum sem eru skráð í annan dálk töflunnar í III. 
viðauka, að því er varðar þau svæði sem eru skráð í fjórða 
dálk töflunnar (eftirlitsáætlanir), eru samþykktar. 

2. Á tímabili sem stendur til 30. apríl 2013 er þeim 
aðildarríkjum sem eru skráð í töfluna í III. viðauka heimilt 
að krefjast þess að eftirfarandi sendingar sem eru fluttar 
inn á svæði sem er skráð í fjórða dálk þessa viðauka 
uppfylli eftirfarandi kröfur: 

a) sendingar risaostra, sem senda á til eldis- eða 
umlagningarsvæða, þurfa að uppfylla kröfurnar 
varðandi setningu á markað sem mælt er fyrir um í 8. 
gr. a í reglugerð (EB) nr. 1251/2008, 
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b) sendingar risaostra þurfa að uppfylla kröfurnar 
varðandi setningu á markað, sem mælt er fyrir um í 8. 
gr. b í reglugerð (EB) nr. 1251/2008, þegar senda á 
slíkar sendingar, fyrir neyslu, til afgreiðslustöðva, 
hreinsunarstöðva eða áþekkra fyrirtækja, sem búa ekki 
yfir frárennslishreinsunarkerfi sem 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.“ 

3. Í stað 4. gr. komi eftirfarandi: 

„4. gr. 

Skýrslugjöf 

1. Eigi síðar en 30. apríl ár hvert skulu aðildarríkin, sem 
eru skráð í I. og II. viðauka, leggja skýrslu fyrir 
framkvæmdastjórnina um samþykktu landsráðstafanirnar 
sem um getur í 2. og 3. gr. 

2. Eigi síðar en 31. desember ár hvert skulu aðildarríkin, 
sem eru skráð í III. viðauka, leggja skýrslu fyrir 
framkvæmdastjórnina um samþykktu landsráðstafanirnar 
sem um getur í 3. gr. a. 

3. Skýrslurnar, sem kveðið er á um í 1. og 2. mgr., skulu 
a.m.k. innihalda uppfærðar upplýsingar um: 

a) verulega áhættu sem sjúkdómarnir, sem falla undir 
landsráðstafanirnar, hafa í för með sér fyrir heil-
brigðisástand lagareldisdýra eða villtra lagardýra og 
hvort þessar ráðstafanir séu nauðsynlegar og við-
eigandi, 

b) landsráðstafanir sem gerðar eru í því skyni að viðhalda 
sjúkdómslausri stöðu, þ.m.t. allar framkvæmdar 
prófanir, og veita skal upplýsingar varðandi slíkar 
prófanir með því að nota fyrirmynd að eyðublaði sem 
sett er fram í VI. viðauka við ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar 2009/177/EB (*), 

c) þróun útrýmingar- eða eftirlitsáætlunarinnar, þ.m.t. 
allar framkvæmdar prófanir, og veita skal upplýsingar 
varðandi slíkar prófanir með því að nota fyrirmynd að 
eyðublaði sem sett er fram í VI. viðauka við ákvörðun 
2009/177/EB. 

 
(*)  Stjtíð. ESB L 63, 7.3.2009, bls. 15.“ 

 

4. Eftirfarandi 5. gr. a bætist við: 

„5. gr. a 

Grunur um og greining á ostruherpesveiru1 µνar 
(OsHV-1 µνar) á svæðum með eftirlitsáætlanir 

1. Ef grunsemdir vakna í aðildarríki, sem er skráð í III. 
viðauka, um að OsHV-1 µνar sé fyrir hendi á svæði, sem 
er skráð í fjórða dálk í þeim viðauka, skal aðildarríkið 
grípa til ráðstafana sem eru a.m.k. jafngildar þeim sem 
mælt er fyrir um í 28. gr., 29. gr. (2., 3. og 4. mgr.) og 30. 
gr. tilskipunar 2006/88/EB. 

2. Ef dýrafarsóttarrannsóknir staðfesta greiningu OsHV-
1 µνar á svæðum sem um getur í 1. mgr. skal hlut-
aðeigandi aðildarríki upplýsa framkvæmdastjórnina og hin 
aðildarríkin um það og um allar ráðstafanir sem gripið er 
til í því skyni að stöðva útbreiðslu þessa sjúkdóms.“ 

5. Nýr III. viðauki bætist við og texti hans kemur fram í 
viðaukanum við þessa ákvörðun. 

2. gr. 

Ákvörðun þessi gildir frá 1. maí 2011. 

3. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

 

Gjört í Brussel 24. mars 2011. 

 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

John DALLI 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 

„III. VIÐAUKI 

Aðildarríki og svæði þar sem í gildi eru 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: Minni 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 Allt yfirráðasvæði Stóra-Bretlands að undan-
skildum Whitstable Bay, Kent. Allt yfir-
ráðasvæði Norður-Írlands, að undanskildum 
Killough Bay, Lough Foyle og Carlingford 
Lough.“ 

 

 

 




