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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 2. mgr. 43. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)  Með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/221/
ESB (2) er tilteknum aðildarríkjum heimilað að beita 
tak mörkunum varðandi setningu á markað og inn-
flutningstakmörkunum á sendingar af þessum dýrum
til að koma í veg fyrir að tilteknir sjúkdómar berist til 
yfirráðasvæðis þeirra, að því tilskildu að þau hafi sýnt
fram á að annaðhvort yfirráðasvæði þeirra eða tiltekin
afmörkuðsvæðiáyfirráðasvæðiþeirraséulausviðslíka
sjúkdóma. Að auki er aðildarríkjum með samþykkta 
útrýmingaráætlun heimilt að beita sömu takmörkunum til 
31. desember 2013.

2)  Í ákvörðun 2010/221/ESB er kveðið á um að aðildarríki  
og hlutar þeirra, sem eru skráð í I. viðauka við ákvörð-
unina, eigi að teljast laus við sjúkdómana sem eru skráð í 

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 11, 16.1.2014, bls. 6. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 164/2014 frá 25. september 
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 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 (Stjtíð. ESB L 98, 20.4.2010, bls. 7).

þann viðauka. Með ákvörðun 2010/221/ESB eru að auki 
samþykktar útrýmingaráætlanir sem tiltekin aðildarríki 
hafa samþykkt að því er varðar svæðin og sjúkdómana 
sem eru skráð í II. viðauka við ákvörðunina. Með 
ákvörðuninni voru einnig samþykktar eftirlitsáætlanir í 
tengslumviðostruherpesveiru1μvar(OsHV-1μvar)sem
tiltekin aðildarríki hafa samþykkt að því er varðar svæðin 
sem eru skráð í III. viðauka við ákvörðunina.

3) TiltekinsvæðiinntillandsinsáyfirráðasvæðiFinnlands
og öll svæði inn til landsins á yfirráðasvæði Svíþjóðar
eru skráð í II. viðauka við ákvörðun 2010/221/ESB sem 
yfirráðasvæði sem hafa innleitt samþykkta útrýmingar-
áætlun að því er varðar nýrnaveiki.

4) Strandsvæði á yfirráðasvæði Svíþjóðar eru skráð í 
II. viðauka við ákvörðun 2010/221/ESB sem yfirráða-
svæði sem hafa innleitt samþykkta útrýmingaráætlun að 
því er varðar brisdrepsveiru (IPN).

5)  Finnland hefur tilkynnt framkvæmdastjórninni að árang-
ur hafi náðst að því er varðar útrýmingaráætlun vegna
nýrnaveiki. Frá árinu 2012 hafa engin ný tilfelli nýrna-
veiki greinst á svæðinu sem fellur undir útrýmingar-
áætlun vegna nýrnaveiki. Tvær eldisstöðvar lúta hins 
vegar ennþá takmörkunum þar eð hreinsunarferli stendur 
ennyfirsemogendanlegarprófanirtilaðstaðfestasjúk-
dómalausa stöðu þeirra með tilliti til nýrnaveiki. Með 
tilliti til þess hefur Finnland, í því skyni að ljúka við 
samþykkta útrýmingaráætlun, óskað eftir framlengingu á 
tímabilinu sem landinu er heimilt að beita takmörkunum 
varðandisetninguámarkaðoginnflutningstakmörkunum,
eins og sett er fram í ákvörðun 2010/221/ESB, á send-
ingaraf tilteknumlagareldisdýrumsemerufluttar inná
yfirráðasvæðiþesssemfallaundirútrýmingaráætlunmeð
tilliti til nýrnaveiki.

FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 14. janúar 2014

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, Svíþjóðar og Bretlands
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6)  Svíþjóð tilkynnti framkvæmdastjórninni að í eftirliti 
síðustu þriggja ára á svæðum sem falla undir samþykktu 
útrýmingaráætlunina hafi nýrnaveiki einungis greinst 
í einni eldisstöð. Síðan þá hefur eldisstöðin verið tæmd 
og hreinsun og sótthreinsun stendur nú yfir. Í ljósi þessa 
ástands tilkynnti Svíþjóð að staða svæðisins með tilliti 
til nýrnaveiki, á yfirráðasvæði hennar sem skráð er í 
II. viðauka við ákvörðun 2010/221/ESB, verði metin 
árið 2014. Af þessum sökum hefur Svíþjóð, í því skyni 
að ljúka við samþykkta útrýmingaráætlun, óskað eftir 
framlengingu á tímabilinu sem landinu er heimilt að 
beita takmörkunum varðandi setningu á markað og 
innflutningstakmörkunum, eins og sett er fram í ákvörðun 
2010/221/ESB, á sendingar af tilteknum lagareldisdýrum 
sem eru fluttar inn á yfirráðasvæði þess sem falla undir 
útrýmingaráætlun með tilliti til nýrnaveiki.

7)  Á grundvelli framlagðra upplýsinga frá Finnlandi og 
Svíþjóð er rétt að framlengja tímabilið sem þessum 
aðildarríkjum er heimilt að beita takmörkunum varðandi 
setningu á markað og innflutningstakmörkunum eins og 
sett er fram í ákvörðun 2010/221/ESB. Með tilliti til þess 
að útrýming hefur enn ekki náðst að fullu þrátt fyrir að 
landsbundnar útrýmingaráætlanir hafi verið í framkvæmd 
í töluverðan tíma er þó nauðsynlegt að endurmeta 
hversu viðeigandi landsráðstafanirnar eru. Til að hægt 
sé að framkvæma slíkt endurmat ætti því að framlengja 
möguleikann á að beita þessum takmörkunum um tvö ár 
til viðbótar.

8)  Að því er varðar brisdrep hafa bæði Finnland og Svíþjóð 
farið fram á mat í tengslum við frekari nálgun og umfang 
eftirlits- og útrýmingaráætlana varðandi þennan sjúkdóm. 
Sem stendur er skilgreiningin á brisdrepi túlkuð þannig að 
hún taki til allra genahópa (e. genogroup) brisdrepsveira. 
Stofnar brisdrepsveira úr genahópi 5 eru þeir einu sem 
vitað er til að valdi dauða og klínískum sjúkdómum í 
eldislaxi í Evrópu og því ætti ekki að taka aðra genahópa 
inn í þessar útrýmingaráætlanir. Ákvörðun um þetta 
mál er þó einungis hægt að taka á grundvelli ítarlegs 
vísindalegs mats. Þar til slíku mati er lokið þykir rétt 
að framlengja yfirstandandi útrýmingaráætlanir að því 
er varðar brisdrep. Af þeim sökum ætti að framlengja 
möguleikann á því að beita takmörkunum varðandi 
setningu á markað og innflutningstakmörkunum, eins og 
sett er fram í ákvörðun 2010/221/ESB, um tvö ár í viðbót.

9)  Í III. viðauka við ákvörðun 2010/221/ESB eru sem 
stendur skráð níu hólf á yfirráðasvæði Írlands, sem 
hafa innleitt samþykkta eftirlitsáætlun að því er varðar 
ostruherpesveiru 1 μνar (OsHV-1 μνar).

10)  Írland hefur tilkynnt framkvæmdastjórninni um að 
OsHV-1 μνar hafi greinst í þremur af þessum hólfum, 
nánar tiltekið í hólfi 8, Dunmanus Bay, hólfi 9, Kinsale 
Bay og Ballylongford Bay í hólfi 6. Af þessum sökum 

ætti að fella hólf 8 og 9 brott úr skránni í III. viðauka 
við ákvörðun 2010/221/ESB og gera ætti breytingar á 
landfræðilegri afmörkun á hólfi 6 í skránni.

11)  Breska konungsríkið hefur sent framkvæmdastjórninni 
yfirlýsingu um að öll strandlengja Breska Konungsríkisins 
sé laus við OsHV-1 μνar, þ.m.t. Guernsey, að undanskildum 
Whitstable Bay í Kent, Blackwater Estuary í Essex og 
Poole Harbour í Dorset. Larne Lough á Norður-Írlandi 
fellur einnig undir þessa yfirlýsingu. 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, að 
undanskildu Whitstable Bay í Kent, Blackwater Estuary í 
Essex og Poole Harbour í Dorset, Dundrum Bay, Killough 
Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough og Strangford 
Lough Bay í Norður-Írlandi, laust við ostruherpesveiru 1 
μvar (OsHV-1 μvar).

12)  Ákvæði 2. mgr. 3. gr. í núgildandi ákvörðun  
2010/221/ESB takmarka tímabundið heimildina til að 
beita til tekn um landsráðstöfunum í samræmi við 43. gr. 
til skip unar 2006/88/EB til 31. desember 2013. Til að 
kom ast hjá röskun á beitingu þessara ráðstafana ættu 
fyrir hugaðar breytingarnar að gilda frá 1. janúar 2014.

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

14)  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 ,,31. desember 2013“ í 2. mgr. 3. gr. komi dagsetningin 
,,31. desember 2015“ .

2)  Ákvæðum I. og III. viðauka við ákvörðun 2010/221/ESB er 
breytt í samræmi við viðaukann við þessa ákvörðun.

2. gr.

Ákvörðun þessi gildir frá 1. janúar 2014.
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3. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 14. janúar 2014.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Tonio BORG

 framkvæmdastjóri.

_______
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VIÐAUKI

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

1)  Í stað I. viðauka við ákvörðun 2010/221/ESB komi eftirfarandi 

„I. VIÐAUKI

Aðildarríki og svæði sem teljast laus við sjúkdómana sem eru skráðir í töflunni og þar sem landsráðstafanir 
til að koma í veg fyrir að þessir sjúkdómar berist þangað 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

Vorveira í vatnakarpa 
(SVC)

Danmörk DK Allt yfirráðasvæðið

Írland IE Allt yfirráðasvæðið

Ungverjaland HU Allt yfirráðasvæðið

Finnland FI Allt yfirráðasvæðið

Svíþjóð SE Allt yfirráðasvæðið

Bretland UK Allt yfirráðasvæði Breska konungsríkisins; yfirráðasvæði 
Guernsey, Jersey og Manar

Nýrnaveiki (BKD) Írland IE Allt yfirráðasvæðið

Breska 
konungsríkið

UK Yfirráðasvæði Norður-Írlands; yfirráðasvæði Guernsey, 
Jersey og Manar.

Brisdrep (IPN) Finnland FI Svæði inn til landsins á yfirráðasvæði þess

Svíþjóð SE Svæði inn til landsins á yfirráðasvæði hennar

Bretland UK Yfirráðasvæði Manar

Sýkingar af völdum 
roðflyðrusníkils 
(Gyrodactylus salaris)

Írland IE Allt yfirráðasvæðið

Finnland FI Vatnasvið Tenojoki og Näätämönjoki en vatnasvið 
Paatsjoki, Tuulomajoki og Uutuanjoki teljast sóttvarnabelti

Bretland UK Allt yfirráðasvæði Breska konungsríkisins; yfirráðasvæði 
Guernsey, Jersey og Manar

Ostruherpesveira 1 μνar 
(OsHV-1 μνar)

Bretland UK Yfirráðasvæði Breska konungsríkisins, að undanskildum 
Whitstable Bay, Kent, Blackwater Estuary, Essex og Poole 
Harbour í Dorset.

Yfirráðasvæði Norður-Írlands: Larne Lough-svæðið.

Yfirráðasvæði Guernsey“
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2)  Í stað III. viðauka við ákvörðun 2010/221/ESB komi eftirfarandi:

„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 svæðisins sem hefur 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 og Askeaton Bay

Hólf 7: Kenmare Bay

Bretland UK Yfirráðasvæði Stóra-Bretlands, að undanskildum 
Whitstable Bay, Kent, Blackwater Estuary, Essex og Poole 
Harbour í Dorset

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

Yfirráðasvæði Guernsey“




