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FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 29. nóvember 2013

um breytingu á I. viðauka við ákvörðun 2009/177/EB að því er varðar 
sjúkdómalausa stöðu Danmerkur með tilliti til veirublæðis og sjúkdómalausa stöðu 

Írlands og yfirráðasvæðis Breska konungsríkisins á Norður-Írlandi með tilliti til 
skjónakarpaherpesveiki

(tilkynnt með númeri C(2013) 8385)

(2013/706/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 44. gr. (fyrstu undirgrein 
1. mgr. og fyrstu undirgrein 2. mgr.), 49. gr. (1. mgr.) og  
50. gr. (3. mgr.),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/177/EB (2) 
er sett fram skrá yfir aðildarríki, svæði og hólf sem 
falla undir samþykktar eftirlits- og útrýmingaráætlanir 
að því er varðar einn eða fleiri sjúkdóma, sem eru ekki 
framandi, sem eru skráðir í II. hluta IV. viðauka við 
tilskipun 2006/88/EB. Í ákvörðun 2009/177/EB er einnig 
sett fram skrá yfir aðildarríki, svæði og hólf sem eru lýst 
sjúkdómslaus að því er varðar einn eða fleiri þessara 
sjúkdóma.

2) Danmörk hefur lagt áætlun til margra ára, fyrir 
tímabilið frá 1. janúar 2009 til 31. desember 2013, fyrir 
framkvæmdastjórnina um útrýmingu veirublæðis (VHS-
veiki) samkvæmt ákvörðun ráðsins 90/424/EBE (3). 
Svæðunum, sem falla undir þá áætlun, hefur verið bætt 
við í B-hluta skrárinnar sem sett er fram í I. viðauka við 
ákvörðun 2009/177/EB.

3) Danmörk hefur sent framkvæmdastjórninni yfirlýsingu 
um að áætlun til margra ára um útrýmingu veirublæðis 
sé lokið og að tekist hafi að útrýma veirublæði á öllu 
yfirráðasvæði Danmerkur á fastalandinu. Þessi yfirlýsing 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 322, 3.12.2013, bls. 42. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 67/2014 frá 16. maí 
2014 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-
samninginn, bíður birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB L 328, 24.11.2006, bls. 14.
(2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/177/EB frá 31. október 2008 um 

framkvæmd tilskipunar ráðsins 2006/88/EB að því er varðar eftirlits- og 
útrýmingaráætlanir og sjúkdómalausa stöðu aðildarríkja, svæða og hólfa 
(Stjtíð. ESB L 63, 7.3.2009, bls. 15).

(3) Ákvörðun ráðsins 90/424/EBE frá 26. júní 1990 um útgjöld á sviði 
dýraheilbrigðismála (Stjtíð. EB L 224, 18.8.1990, bls. 19).

uppfyllir kröfur um yfirlýsingu um sjúkdómaleysi, sem 
mælt er fyrir um í tilskipun 2006/88/EB. Til samræmis 
við það ætti að lýsa allt yfirráðasvæði Danmerkur á 
fastalandinu laust við veirublæði (VHS-veiki).

4) Í desember 2009 lagði Írland fyrir framkvæmdastjórnina 
vöktunaráætlun til margra ára, að því er varðar skjóna-
karpa herpesveiki (KHV), sem nær til alls yfirráðasvæðis 
Írlands. Svæðinu, sem fellur undir þessa áætlun, hefur 
verið bætt við í A-hluta skrárinnar sem sett er fram í I. 
viðauka við ákvörðun 2009/177/EB.

5) Írland hefur tilkynnt framkvæmdastjórninni að landið sé 
lýst laust við skjónakarpaherpesveiki. Þessi yfirlýsing 
uppfyllir kröfur um yfirlýsingu um sjúkdómaleysi sem 
mælt er fyrir um í tilskipun 2006/88/EB. Til samræmis 
við það ætti að lýsa allt yfirráðasvæði Írlands laust við 
skjónakarpaherpesveiki.

6) Í janúar 2010 lagði Breska konungsríkið fyrir fram-
kvæmda stjórnina eftirlitsáætlun til margra ára að því er 
varðar skjónakarpaherpesveiki á yfirráðasvæði Breska 
konungsríkisins á Norður-Írlandi.

7) Í febrúar 2013 sendi Breska konungsríkið framkvæmda-
stjórninni yfirlýsingu um að yfirráðasvæði Breska 
konungs ríkisins á Norður-Írlandi væri laust við 
skjónakarpaherpesveiki. Þessi yfirlýsing uppfyllir kröfur 
um yfirlýsingu um sjúkdómaleysi sem mælt er fyrir um í 
tilskipun 2006/88/EB. Til samræmis við það ætti að lýsa 
yfirráðasvæði Breska konungsríkisins á Norður-Írlandi 
laust við skjónakarpaherpesveiki.

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

9) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru 
í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið og 
heilbrigði dýra.
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SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Ákvæðum I. viðauka við ákvörðun 2009/177/EB er breytt til samræmis við viðaukann við þessa ákvörðun.

2. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 29. nóvember 2013.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Tonio BORG

framkvæmdastjóri.

______

VIÐAUKI

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

1)  A-hluti,

 Færslan fyrir Írland sem varðar skjónakarpaherpesveiki falli brott.

2)  B-hluti,

 Færslan fyrir Danmörku sem varðar veirublæði (VHS-veiki) falli brott.

3)  C-hluti,

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

„Danmörk DK Allt yfirráðasvæðið á fastalandinu.“

b)  Í stað færslunnar fyrir Írland sem varðar skjónakarpaherpesveiki komi eftirfarandi:

„Írland IE Allt yfirráðasvæðið“

c)  Eftirfarandi færsla sem varðar skjónakarpaherpesveiki bætist við fyrir Breska konungsríkið:

„Breska konungsríkið UK Yfirráðasvæðið á Norður-Írlandi“


