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FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 29. apríl 2014

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(2014) 2763)

(2014/250/ESB) (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

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 takmörkunum varðandi 
setningu á markað og innflutningstakmörkunum á sendingar af lagardýrum til að koma í veg fyrir að tilteknir sjúkdómar berist til 
yfirráðasvæðis þeirra.

2) Aðildarríki mega beita slíkum takmörkunum að því tilskildu að þau hafi annað hvort sýnt fram á að yfirráðasvæði þeirra, eða 
tiltekin afmörkuð svæði á yfirráðasvæði þeirra, séu laus við slíka sjúkdóma, eða að þau hafi komið á útrýmingaráætlun til að 
verða laus við slíka sjúkdóma.

3) Í I. og III. viðauka við ákvörðun 2010/221/ESB eru skráð svæði á Írlandi og Bretlandi sem falla undir samþykktar landsráðstafanir 
til að verjast ostruherpesveiru 1 μvar (OsHV-1 μVar). 

4) Þar eð OsHV-1 μVar taldist enn vera nýtilkominn sjúkdómur sem mikil óvissa ríkir um og eftirlitsáætlanirnar sem samþykktar 
voru með ákvörðun 2010/221/ESB hafa ekki verið metnar að fullu voru takmarkanirnar í tengslum við OsHV-1 μVar leyfðar fyrir 
þau svæði til 30. apríl 2014 með framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/213/ESB (3).

5) Vísindaþekkingin sem fyrir hendi er bendir til þess að OsHV-1 μVar sé enn það efni sem greinist í flestum sýnum sem tekin eru 
úr dauðu ungviði og dánum lirfum ostra og að heildardánartíðni af völdum þessa sjúkdóms hefur lækkað og orðið stöðugri á 
síðustu tveimur árum. Að auki sýna eftirlitsáætlanirnar fyrir Írland og Bretland að umtalsverður fjöldi framleiðslusvæða fyrir 
risaostrur hefur haldist laus við sjúkdóminn. Þær áætlanir benda til þess að beiting gildandi takmarkana á tilflutningi hefur verið 
skilvirk. Hins vegar ríkir enn óvissa með tilliti til faraldsfræði sjúkdómsins og varðandi mest viðeigandi ráðstafanir sem þarf til 
að tryggja skilvirkar sjúkdómsvarnir. Ítarlegra vísindalegt mat á aðstæðum er því talið nauðsynlegt, þ.m.t. nýtt vísindalegt álit 
Matvælaöryggisstofnunar Evrópu.

6) Á grundvelli fyrirliggjandi vísindalegra og faraldsfræðilegra gagna um þróun OsHV-1 μVar í Sambandinu og á meðan beðið er 
eftir nýju vísindalegu áliti Matvælaöryggisstofnunarinnar þykir rétt að framlengja gildistíma gildandi ráðstafana og gera þar með 
aðildarríkjum kleift að beita sérstökum takmörkunum varðandi þennan sjúkdóm. Þetta tímabil ætti að takmarkast við tvö ár, eða 
til 30. apríl 2016.

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 132, 3.5.2014, bls. 79. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 236/2015 frá 30. október 2015 um 
breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn, biður birtingar.
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7) Í framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/12/ESB (4) hefur sjúkdómalaus staða eftirfarandi yfirráðasvæða 
Bretlands varðandi OsHV-1 μVar verið staðfest með því að færa þau á skrá í I. viðauka við ákvörðun 2010/221/ESB: 
i. yfirráðasvæði Stóra-Bretlands, að undanskildum Whitstable Bay í Kent, Blackwater Estuary í Essex og Poole Harbour í Dorset, 
ii. svæði Larne Lough á yfirráðasvæði Norður-Írlands og iii. yfirráðasvæði Guernsey.

8) Samkvæmt yfirlýsingu sem Bretland tilkynnti til framkvæmdastjórnarinnar sýnir eftirlitsáætlun fyrir OsHV-1 μVar fram á 
sjúkdómalausa stöðu, að undanskildum sýktu svæðunum, og ekki skal beita henni lengur eins og fram kemur í III. viðauka við 
ákvörðun 2010/221/ESB.

9) Því ætti að fella brott færsluna fyrir Bretland úr III. viðauka við ákvörðun 2010/221/ESB til samræmis við það.

10) Breyta ætti ákvörðun 2010/221/ESB til samræmis við það.

11) 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 2. mgr. 3. gr. a í ákvörðun 2010/221/ESB komi dagsetningin ,,30. apríl 2016“ í stað ,,30. apríl 2014“.

2. gr.

Færslan fyrir Bretland varðandi ostruherpesveiru 1 μvar (OsHV-1 μVar) í III. viðauka við ákvörðun 2010/221/ESB falli brott.

3. gr.

Ákvörðun þessi gildir frá 1. maí 2014.

4. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 29. apríl 2014.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Tonio BORG

framkvæmdastjóri.

____________

(4) Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/12/ESB 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 (Stjtíð ESB L 11, 16.1.2014, bls. 6).




