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KOMMISJONSVEDTAK
av 5. april 2006
om endring av vedtak 2004/453/EF med hensyn til Sverige og Det forente kongerike(*)
[meddelt under nummer K(2006) 1259]
(2006/272/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

lenger kravene for sykdomsfri status for IPN, som fastsatt
i vedlegg I til nevnte vedtak. Fastlandsdelen av territoriet
er imidlertid fortsatt sykdomsfri.

4)

De to utbruddene bør ikke hindre Sverige i å opprettholde
sitt program for IPN i kystområdene av landet eller i å
innføre utryddelsestiltak dersom IPN diagnostiseres hos
oppdrettsfisk eller villfisk, i samsvar med programmet
som er oversendt Kommisjonen før vedtak 2004/453/
EF ble gjort.

5)

I henhold til vedtak 2004/453/EF skal målrettet
overvåking opprettholdes i områder som er erklært
sykdomsfrie i medlemsstater der bare deler av territoriet
er erklært sykdomsfrie. Da dette kravet ble vedtatt, ble
det ikke tatt hensyn til den særskilte situasjon der Irland
og Nord-Irland ble erklært fri for samme sykdom(mer),
mens deler av Det forente kongerike ikke ble erklært frie
for disse sykdommene.

6)

Det forente kongerike bør tillates å avbryte den målrettede
overvåkingen for visse sykdommer som Nord-Irland er
erklært fri for, forutsatt at Irland også er erklært fri for de
samme sykdommene.

7)

Vedtak 2004/453/EF bør derfor endres.

8)

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden
og dyrehelsen. —

under henvisning til rådsdirektiv 91/67/EØF av 28. januar 1991
om krav til dyrehelse ved omsetning av akvakulturdyr og
akvakulturprodukter(1), særlig artikkel 12 nr. 3 og artikkel 13
nr. 3,

under henvisning til rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990
om veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med visse
levende dyr og produkter innenfor Fellesskapet med sikte på
gjennomføring av det indre marked(2), særlig artikkel 10, og

ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

3)

Det ble fastsatt tilleggsgarantier for visse fiskesykdommer
i kommisjonsvedtak 2004/453/EF av 29. april 2004 om
gjennomføring av rådsdirektiv 91/67/EØF om tiltak mot
visse sykdommer hos akvakulturdyr(3).

Sveriges territorium ble i sin helhet erklært fritt for
infeksiøs pankreasnekrose (IPN), på grunnlag av kravene
fastsatt i vedlegg I til vedtak 2004/453/EF.

Sverige har meldt fra om utbrudd av IPN i kystområder
etter at vedtak 2004/453/EF ble gjort. Det er rapportert
om ett utbrudd hos villfisk. Det er rapportert om et annet
utbrudd hos oppdrettsfisk, der den mest sannsynlige
smittekilden, ifølge den epidemiologiske rapporten, er
villfisk. Kystområdene i Sverige oppfyller derfor ikke

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 99 av 7.4.2006, s. 31, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/2007 av 27. april 2007 om
endring av EØS-avtalens vedlegg, I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 38, 9.8.2007, s. 1.
1
( ) EFT L 46 av 19.2.1991, s. 1. Direktivet sist endret ved forordning 806/2003
(EUT L 122 av 16.5.2003, s. 1).
(2) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29. Direktivet sist endret ved europaparlamentsog rådsdirektiv 2002/33/EF (EFT L 315 av 19.11.2002, s. 14).
(3) EUT L 156 av 30.4.2004, s. 5. Rettet versjon i EUT L 202 av 7.6.2004,
s. 4.

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedlegg I, II og V til vedtak 2004/453/EF gjøres følgende
endringer:

1. I vedlegg I erstattes kapittel II med teksten i vedlegg I til
dette vedtak.
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2. I vedlegg II erstattes kapittel II med teksten i vedlegg II til
dette vedtak.
3. I vedlegg V skal punkt A.5 lyde:
‹‹5

I medlemsstater der bare deler av territoriet er erklært
sykdomsfrie i henhold til kapittel II i vedlegg I (hele
territoriet er ikke erklært sykdomsfritt), skal det
opprettholdes målrettet overvåking i samsvar med
bestemmelsene i kapittel I nr. 4 i vedlegg II i de
områdene som er erklært sykdomsfrie.
Det forente kongerike kan imidlertid avbryte
målrettet overvåking i Nord-Irland for sykdommer
som Nord-Irland er erklært fritt for, forutsatt at
Irlands territorium i sin helhet er erklært fritt for
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de samme sykdommene i samsvar med kapittel II i
vedlegg I.››
Artikkel 2
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 5. april 2006.
For Kommisjonen
Markos KYPRIANOU
Medlem av Kommisjonen
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vedlegg I

‹‹KAPITTEL II
Territorier som er godkjent som frie for visse sykdommer nevnt i kolonne 1 i liste III i vedlegg A til
rådsdirektiv 91/67/EØF
Sykdom

Spring viremia hos karpe (SVC)

Bakteriell nyresyke (BKD)

Infeksiøs pankreasnekrose (IPN)

Infeksjon med Gyrodactylus salaris

Medlemsstat

Territorium eller deler av territorium

Danmark

Hele territoriet

Finland

Hele territoriet. Nedbørsfeltet til
Vuoksi skal anses som buffersone

Irland

Hele territoriet

Sverige

Hele territoriet

Det forente kongerike

Nord-Irland, Isle of Man, Jersey og
Guernsey

Irland

Hele territoriet

Det forente kongerike

Nord-Irland, Isle of Man og Jersey

Finland

Det finske fastlandet. Nedbørsfeltene
til Vuoksi og Kemijoki skal anses
som buffersoner

Sverige

Det svenske fastlandet

Det forente kongerike

Isle of Man

Finland

Nedbørsfeltene til Tenojoki og
Näätämönjoki. Nedbørsfeltene til
Paatsjoki, Luttojoki og Uutuanjoki
anses som buffersoner

Irland

Hele territoriet

Det forente kongerike

Storbritannia, Nord-Irland, Isle of
Man, Jersey og Guernsey››
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vedlegg II
‹‹KAPITTEL II
Territorier med godkjente programmer for å bekjempe og utrydde visse sykdommer nevnt i kolonne 1 i
liste III i vedlegg A til direktiv 91/67/EØF
Sykdom

Medlemsstat

Territorium eller deler av territorium

Spring viremia hos karpe

Det forente kongerike

Storbritannia

Bakteriell nyresyke

Finland

Det finske fastlandet.

Sverige

Det svenske fastlandet

Det forente kongerike

Storbritannia

Sverige

De svenske kystområdene››

Infeksiøs pankreasnekrose
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