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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 fyrstu undirgrein 1. mgr. 
44. gr. og 1. mgr. 49 gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)  Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/177/EB frá  
31. október 2008 um framkvæmd tilskipunar ráðsins 
2006/88/EB að því er varðar eftirlits- og útrýmingar-
áætlanir og sjúkdómalausa stöðu aðildarríkja, svæða og 
hólfa (2) er sett fram skrá yfir aðildarríki, svæði og hólf 
sem falla undir viðurkenndar eftirlitsáætlanir, að því er 
varðar einn eða fleiri af þeim sjúkdómum, sem eru ekki 
framandi og eru skráðir í II. hluta IV. viðauka við tilskipun 
2006/88/EB (sjúkdómar sem eru ekki framandi). Í þeirri 
ákvörðun er einnig sett fram skrá yfir aðildarríki, svæði og 
hólf sem eru lýst sjúkdómslaus að því er varðar einn eða 
fleiri þessara sjúkdóma.

2)  Í B-hluta I. viðauka við ákvörðun 2009/177/EB er sett 
fram skrá yfir aðildarríki, svæði og hólf sem falla undir 
samþykktar útrýmingaráætlanir, og í C-hluta þess viðauka 
er sett fram skrá yfir aðildarríki, svæði og hólf sem eru lýst 
sjúkdómslaus að því er varðar einn eða fleiri sjúkdóma, 
sem eru ekki framandi.

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 334, 6.12.2012, bls. 48. Hennar var  
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 135/2013 frá 15. júlí 
2013 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-sam-
ninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 72, 
19.12.2013, bls. 4.

(1) Stjtíð. ESB L 328, 24.11.2006, bls. 14.
(2) Stjtíð. ESB L 63, 7.3.2009, bls. 15.

3)  Finnland hefur lagt fyrir framkvæmdastjórnina gögn 
þess efnis að sveitarfélögin Uusikaupunki, Pyhäranta og 
Rauma séu laus við veirublæði (VHS-veiki).

4)  Bretland hefur lagt fyrir framkvæmdastjórnina gögn 
þess efnis að suðvesturhluti Hjaltlandseyja sé laus við 
blóðþorra (ISA-veiki).

5)  Því ber að breyta B- og C-hluta I. viðauka við ákvörðun 
2009/177/EB til samræmis við það.

6)  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.

Ákvæðum B- og C-hluta I. viðauka við ákvörðun 2009/177/EB 
er breytt í samræmi við viðaukann við þessa ákvörðun.

2. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 4. desember 2012.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Tonio BORG

 framkvæmdastjóri.

FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
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VIÐAUKI

Ákvæðum I. viðauka við ákvörðun 2009/177/EB er breytt sem hér segir:

1)  Í stað B-hluta komi eftirfarandi:

„B-HLUTI

Aðildarríki, svæði og hólf sem falla undir samþykktar útrýmingaráætlanir

Sjúkdómur Aðildarríki ISO-kóði
Landfræðileg afmörkun svæðisins sem fellur 
undir útrýmingaráætlun (aðildarríki, svæði  

eða hólf)

Veirublæði (VHS-veiki) Danmörk DK Eftirfarandi vatnasvið: Tim Å, Hover Å, 
Heager Å, Velling Å, Skjern Å, Hemmet 
Mølle Bæk, Lydum Å, Kongeå, Kolding Å, 
Vejle Å og Holmsland Klit

Finnland FI Ålandssýsla

Iðradrep (IHN)

Skjónakarpaherpesveiki Þýskaland DE Fylkið Saxland

Sýking af völdum martelíuveikisýkils 
(Marteilia refringens)

Sýking af völdum ostruveikisýkils 
(Bonamia ostreae)

Hvítblettaveiki“

2)  Ákvæðum C-hluta er breytt sem hér segir:

a)  Í stað færslunnar fyrir Finnland sem varðar veirublæði (VHS-veiki) komi eftirfarandi:

„Finnland FI Öll svæði inn til landsins og strandsvæði á yfirráðasvæði þess, nema Ålandssýsla“

b)  Í línunni fyrir Bretland varðandi blóðþorra (ISA-veiki) falli orðin „nema suð-vestur hluti Hjaltlandseyja“ brott.

________________




