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FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/998 

frá 12. júlí 2018 

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

skjónakarpaherpesveiki og stöðu Finnlands með tilliti til iðradreps, skrána yfir svæði á Írlandi sem eru laus við 

ostruveiki, skrána yfir svæði í Bretlandi sem eru laus við martelíuveikisýkil og um breytingu á I. viðauka við ákvörðun 

2010/221/ESB að því er varðar skrána yfir svæði í Bretlandi sem eru laus við ostruherpesveiru 1 μvar (OsHV-1 μVar) 

(tilkynnt með númeri C(2018) 4381) (*) 

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 43. gr. (2 .mgr.), 49. gr. (1. mgr.), 

50. gr. (3. mgr.), 51. gr. (2. mgr.) og 53. gr. (3. mgr.), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í C-hluta I. viðauka við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/177/EB (2) er sett fram skrá yfir aðildarríki, svæði og 

hólf sem lýst hefur verið yfir að séu laus við tiltekna sjúkdóma sem um getur í II. hluta IV. viðauka við tilskipun 

2006/88/EB. 

2) Í skránni er sem stendur allt yfirráðasvæði Króatíu lýst laust við skjónakarpaherpesveiki og allt yfirráðasvæði Finnlands 

lýst laust við iðradrep. Á undanförnum árum hafa þessi aðildarríki þó lýst nokkrum uppkomum þessara sjúkdóma, eftir 

því sem við á. 

3) Bæði aðildarríkin hafa sent upplýsingar til framkvæmdastjórnarinnar þar sem tilgreint er að þau hafi gert ráðstafanir í 

samræmi við tilskipun 2006/88/EB til að takast á við þessar uppkomur. Þessar ráðstafanir eru enn í framkvæmd á 

sumum svæðum. 

4) Í skránni er sem stendur öll strandlengja Írlands lýst laus við ostruveiki að undanskildum átta flóum. Vegna nýlegrar 

uppkomu ostruveiki, sem átti sér stað í öðrum flóa á svæði Írlands sem var skráð sem laust við þann sjúkdóm, hefur 

takmörkunum verið komið á í samræmi við tilskipun 2006/88/EB og er þeim enn beitt. 

5) Enn fremur er öll strandlengja Norður-Írlands lýst laus við martelíuveikisýkil. Þó hefur Bretland lýst uppkomu þessa 

sjúkdóms í tveimur mismunandi flóum á Norður-Írlandi. Í samræmi við tilskipun 2006/88/EB hafa verið settar 

takmarkanir á tilflutning sem enn er beitt.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 178, 16.7.2018, bls. 9. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 107/2019 frá 

8. maí 2019 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). 
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6) Í samræmi við upplýsingarnar frá Króatíu, Finnlandi, Írlandi og Bretlandi ætti ekki að skrá viðkomandi svæði sem laus 

við viðkomandi sjúkdóm og því ætti að uppfæra landfræðilega afmörkun sjúkdómalausra svæða fyrir Króatíu, Finnland, 

Írland og Bretland. 

7) Í I. viðauka við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/221/ESB (1) er sett fram skrá yfir aðildarríki, svæði og hólf 

sem talið er að séu laus við tiltekna sjúkdóma sem ekki er getið í II. hluta IV. viðauka við tilskipun 2006/88/EB. 

8) Í skránni telst sem stendur yfirráðasvæði Norður-Írlands í Bretlandi vera laust við ostruherpesveiru 1 μνar (OsHV-1 

μVar) að undanskildum tilteknum flóum. Vegna nýlegrar uppkomu OsHV-1 μVar sem átti sér stað í öðrum flóa ætti að 

uppfæra landfræðileg afmörkun sjúkdómalausa svæðisins fyrir Bretland. 

9) Því ætti að breyta I. viðauka við ákvörðun 2009/177/EB og I. viðauka við 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 plöntur, dýr, 

matvæli og fóður. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Í töflunni í C-hluta I. viðauka við ákvörðun 2009/177/EB er fjórða dálki, „Landfræðileg afmörkun sjúkdómalausa svæðisins 

(aðildarríki, svæði eða hólf)“, breytt sem hér segir: 

1) Í stað færslunnar fyrir Króatíu í línunni „Skjónakarpaherpesveiki“ kemur eftirfarandi: „Allt yfirráðasvæðið, nema 

eftirfarandi svæði: svæðið sem nær yfir lagareldisfyrirtækið við Donji Miholjac (samþykkisnúmer 2HR0109) og ána Drava 

frá stíflunni Dubrava að mynni hennar við Dóná og svæðið sem nær yfir lagareldisfyrirtækið við Grudnjak 

(samþykkisnúmer 2HR0177) og allt vatnsfall árinnar Vučica að mynni hennar við ána Karašica og þaðan frá ánni Karašica 

að mynni hennar við ána Drava“. 

2) Í stað færslunnar fyrir Finnland í línunni „Iðradrep (IHN)“ kemur eftirfarandi: „Allt yfirráðasvæði, nema hólf 

strandlengjunnar í Ii, Kuivaniemi, og eftirfarandi vatnasvið: 14.72 Virmasvesi, 14.73 Nilakka, 4.74 svæði Saarijärvi og 4.41 

svæði Pielinen“. 

3) Í stað færslunnar fyrir Írland í línunni „Sýking af völdum ostruveikisýkils (Bonamia ostreae)“ kemur eftirfarandi: 

„Öll strandlengja Írlands, nema: 

1. Cork Harbour, 

2. Galway Bay, 

3. Ballinakill Harbour, 

4. Clew Bay, 

5. Achill Sound, 

6. Loughmore, Blacksod Bay, 

7. Lough Foyle, 

8. Lough Swilly, 

9. Kilkieran Bay.“ 

4) Í stað færslunnar fyrir Bretland í línunni „Sýking af völdum martelíuveikisýkils (Marteilia refringens)“ kemur eftirfarandi: 

„Öll strandlengja Stóra-Bretlands. 

Öll strandlengja Norður-Írlands, nema Belfast Lough og Dundrum Bay. 

  

(1) 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). 
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Öll strandlengja Guernsey og Herm. 

Strandsvæði Jersey: svæðið samanstendur af ströndinni þar sem sjávarfalla gætir og svæðinu næst ströndinni milli 

meðalflóðmarka á eyjunni Jersey og ímyndaðrar línu sem dregin er þrjár sjómílur frá meðalfjörumörkum á eyjunni Jersey. 

Svæðið er í flóanum milli Normandí og Bretagne, sunnan við Ermarsund. 

Öll strandlengja Manar.“ 

2. gr. 

Í stað færslunnar fyrir Bretland í I. viðauka við ákvörðun 2010/221/ESB í töflunni í fjórða dálki „Landfræðileg afmörkun 

svæðisins sem fellur undir samþykktar landsráðstafanir“, í línunni „Ostruherpesveira 1 μνar (OsHV-1 μVar)“, kemur 

eftirfarandi: 

„Yfirráðasvæði Stóra-Bretlands, nema áin Roach, áin Crouch, Blackwater Estuary og River Colne í Essex, norðurströnd 

Kent, Poole Harbour í Dorset og River Teign í Devon 

Yfirráðasvæði Norður-Írlands, nema Dundrum Bay, Killough Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough, Larne Lough og 

Strangford Lough 

Yfirráðasvæði Guernsey“. 

3. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 12. júlí 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

framkvæmdastjóri. 

 __________  


