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FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 13. desember 2012

um breytingu á ákvörðun 2010/221/ESB að því er varðar landsráðstafanir til að koma í 
veg fyrir að tilteknir lagardýrasjúkdómar berist til hluta Írlands, Finnlands og Bretlands

(tilkynnt með númeri C(2012) 9295)

(2012/786/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 á sendingar af þessum
dýrum til að koma í veg fyrir aðflutning á tilteknum
sjúkdómum inn á yfirráðasvæði 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) Svæði inn til landsins á yfirráðasvæði Finnlands og Sví-
þjóðar eru skráð í II. viðauka við ákvörðun 2010/221/ESB
sem yfirráðasvæði sem hafa innleitt samþykkta út rým-
ingaráætlun að því er varðar nýrnaveiki.

3) Í samræmi við það eru með ákvörðun 2010/221/ESB
samþykktar tilteknar landsráðstafanir sem Finnland
hefur gripið til varðandi sendingar af lagareldisdýrum af
smitnæmum tegundum til þessara svæða.

4) Finnland hefur tilkynnt framkvæmdastjórninni að þó
að árangur hafi náðst á mörgum svæðum sé smit af
völdum nýrnaveiki enn til staðar á sumum svæðum. Því
hefur Finnland óskað eftir að Vesijärvi-vatnasviðið verði
útilokað úr útrýmingaráætluninni. Breyta ber II. viðauka
til samræmis við það.

5) Í III. viðauka við ákvörðun 2010/221/ESB eru sem
stendur skráð níu hólf á yfirráðasvæði Írlands, sem hafa

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 347, 15.12.2012, bls. 36. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 103/2013 frá 14. júní 
2013 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67, 
28.11.2013, bls. 3. 

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

innleitt samþykkta eftirlitsáætlun að því er varðar ostru-
herpes veiru 1 μνar (OsHV-1 μνar).

6) Írland hefur tilkynnt framkvæmdastjórninni um að OsHV-
1 μνar hafi greinst í Drumcliff í hólfi 3, í mynni Shannon-
ár innan hólfs 6 og í Oysterhaven Bay innan hólfs 9. Af
þessum sökum ber að breyta landfræðilegri afmörkun
þessara hólfa í III. viðauka við ákvörðun 2010/221/ESB.

7) Í III. viðauka við ákvörðun 2010/221/ESB eru skráð yfir-
ráðasvæði Stóra-Bretlands, Norður-Írlands og Guernsey
sem hafa innleitt samþykkta eftirlitsáætlun að því er
varðar OsHV-1 μνar.

8) Bretland hefur tilkynnt framkvæmdastjórninni um að
OsHV-1 μνar hafi greinst á Englandi og á Norður-Írlandi.
Af þessum sökum ber að breyta landfræðilegri afmörkun
þessara yfirráðasvæða í III. viðauka við ákvörðun
2010/221/ESB.

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

10) 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/EB komi 
textinn í viðaukanum við þessa ákvörðun.

2. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 13. desember 2012.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Tonio BORG

framkvæmdastjóri.

2014/EES/36/83



12.6.2014 Nr. 36/633EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

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 Eftirfarandi vatnasvið:
Kymijoki (að undanskildu Vesijärvi-vatnasviðinu), Juustilanjoki, 
Hounijoki, Tervajoki, Vilajoki, Urpalanjoki, Vaalimaanjoki, Virojoki, 
Vehkajoki, Summajoki, Vuoksi, Jänisjoki, Kiteenjoki-Tohmajoki, 
Hiitolanjoki, Tenojoki, Näätämöjoki, Uutuanjoki, Paatsjoki, 
Tuulomajoki

Svíþjóð SE Svæði inn til landsins á yfirráðasvæði þess

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
Hólf 2: Gweebara Bay
Hólf 3: Killala Bay, Broadhaven Bay og Blacksod Bay
Hólf 4: Streamstown Bay
Hólf 5: Bertraghboy Bay og Galway Bay
Hólf 6: Poulnasharry Bay, Askeaton Bay og Ballylongford Bay
Hólf 7: Kenmare Bay
Hólf 8: Dunmanus Bay
Hólf 9: Kinsale Bay

Bretland UK Yfirráðasvæði Stóra-Bretlands, að undanskildum Whitstable Bay, 
Kent
Yfirráðasvæði Norður-Írlands, að undanskildum Killough Bay, 
Lough Foyle, Carlingford Lough og Strangford Lough
Yfirráðasvæði Guernsey“


