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KOMMISJONSVEDTAK

av 7. desember 2001

om godkjenning av planene framlagt av Det forente kongerike og Irland for å fjerne all fisk i oppdrettsanlegg som er 
infisert med infeksiøs lakseanemi (ILA), og om oppheving av vedtak 2001/494/EF(*)

[meddelt under nummer K(2001) 3938]

(Bare den engelske teksten har gyldighet)

(2001/872/EF)

2003/EØS/57/09

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, 

under henvisning til rådsdirektiv 93/53/EØF av 24. juni 
1993 om fastsettelse av minimumstiltak i Fellesskapet for 
bekjempelse av visse fiskesykdommer(1), sist endret ved 
kommisjonsvedtak 2001/288/EF(2), særlig artikkel 6, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved artikkel 6 bokstav a) første strekpunkt i direktiv 
93/53/EØF er det fastsatt at for å bekjempe utbrudd av 
infeksiøs lakseanemi (ILA), skal all fisk på et infisert 
oppdrettsanlegg fjernes i henhold til en plan som er 
utarbeidet av den offentlige myndighet og godkjent av 
Kommisjonen.

2) Erfaringen viser at det under visse forhold er mulig å 
fjerne fisken over et visst tidsrom uten at dette reduserer 
mulighetene for å utrydde sykdommen.

3) En plan for å fjerne fisken, som skal anvendes dersom det 
påvises ILA i England, Skottland og Wales, er godkjent 
ved kommisjonsvedtak 2001/494/EF(3).

4) Det forente kongerike har framlagt en plan for å fjerne 
fisk, som skal anvendes dersom det påvises ILA i Nord-
Irland.

5) Irland har framlagt en plan for å fjerne fisk, som skal 
anvendes dersom det påvises ILA i Irland.

6) Kommisjonen og medlemsstatene har gjennomgått 
planene framlagt av Det forente kongerike og Irland i lys 
av den nåværende vitenskapelige og tekniske kunnskap.

7) Tiltakene for å bekjempe sykdommen beskrevet i planene 
for å fjerne fisk i Nord-Irland og Irland, er helt i samsvar 
med planene som allerede er godkjent for England, 
Skottland og Wales.

8) Hensikten med å fjerne fisken er å utrydde sykdommen 
fra infiserte oppdrettsanlegg og å hindre videre spredning 

av sykdommen til andre oppdrettsanlegg og til den ville 
bestanden som er mottakelig for denne sykdommen.

9) Beslutningen om å fjerne fisken skal i hvert enkelt tilfelle 
bygge på en analyse av risikoene for videre spredning 
av sykdommen, herunder hvor alvorlig utbruddet er og 
andre omstendigheter som påvirker risikoene, og må ta 
i betraktning aktuell praktisk erfaring og vitenskapelig 
kunnskap. 

10) Den undersøkelsen som er gjennomført, viser at de 
framlagte planene oppfyller kravene til slike planer, og 
de bør derfor godkjennes.

11) Av klarhetshensyn bør planene framlagt av Det forente 
kongerike og Irland, godkjennes ved ett enkelt vedtak. 
Vedtak 2001/494/EF bør derfor oppheves.

12) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste veterinærkomité —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Planene framlagt av Det forente kongerike og Irland for å 
fjerne all fisk i oppdrettsanlegg som er infisert med infeksiøs 
lakseanemi (ILA), og som ligger på deres territorium, 
godkjennes.

Artikkel 2

Vedtak 2001/494/EF oppheves.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 7. desember 2001.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 325 av 8.12.2001, 
s. 33, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 116/2002 av 
27. september 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 
og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps 
Tidende nr. 61 av 12.12.2002, s. 6.
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