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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 11. oktober 2013 

om anerkjennelse av deler av Unionen som frie for varroatose hos bier og om tilleggsgarantier som 

kreves ved handel i Unionen og import for å verne om statusen som varroatosefri 

[meddelt under nummer K(2013) 6599] 

(2013/503/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 1992 

om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel innenfor 

Fellesskapet med dyr, sæd, egg og embryoer som ikke 

omfattes av kravene til dyrehelse fastsatt i de særlige 

fellesskapsregler oppført i vedlegg A del I til direktiv 

90/425/EØF, og ved innførsel av nevnte dyr, sæd, egg og 

embryoer til Fellesskapet(1), særlig artikkel 15 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Det er ved direktiv 92/65/EØF fastsatt krav til 

dyrehelse for handel med og innførsel til Unionen av 

dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av 

kravene til dyrehelse, fastsatt i de særlige 

unionsrettsaktene som det vises til i direktivets 

vedlegg F. 

2)  Varroatose hos bier er oppført i vedlegg B til direktiv 

92/65/EØF. Sykdommen skyldes ektoparasittiske midd 

av slekten Varroa og er rapportert fra hele verden. 

3)  Dersom en medlemsstat anses at dens territorium eller 

deler av det er fritt for sykdommene oppført i vedlegg 

B til direktiv 92/65/EØF, skal den i henhold til 

direktivets artikkel 15 framlegge for Kommisjonen 

hensiktsmessig dokumentasjon som grunnlag for å 

treffe beslutning. 

4)  Varroatose spres ved flytting av biyngel og direkte 

kontakt mellom smittede voksne bier. Det sistnevnte er 

mulig bare innenfor bienes flyradius. Derfor kan bare 

områder der flyttingen av bikuber og yngel kan 

kontrolleres, og som er geografisk tilstrekkelig isolert 

til å hindre migrering av bier fra andre områder, 

anerkjennes som sykdomsfrie. Vedkommende 

myndigheter må dessuten dokumentere gjennom 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 273 av 15.10.2013, 

s. 38, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 167/2014 av 

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 12. 

(1) EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54. 

resultater av utvidet overvåking at området faktisk er 

fritt for varroatose, og at innføring av levende bier og 

yngel er strengt kontrollert for å bevare statusen. 

5)  Finland har anmodet Kommisjonen om å anerkjenne 

Åland som en del av landets territorium som er fri for 

varroatose. I henhold til artikkel 355 nr. 4 i traktaten 

om Den europeiske unions virkemåte skal traktatens 

bestemmelser gjelde for Åland i samsvar med 

bestemmelsene i protokoll 2 til akten om tiltredelses-

vilkårene for Republikken Østerrike, Republikken 

Finland og Kongeriket Sverige. 

6)  Åland er en øygruppe i Bottenviken og Østersjøen, og 

det er derfor geografisk tilstrekkelig atskilt fra 

potensielt varroatoserammede områder. 

7)  Varroatose er en meldepliktig sykdom på Åland, og 

forseglet yngel og utklekkede levende voksne 

honningbier kan ikke flyttes fra det finske fastland til 

Åland. Finland har i flere år observert øyenes 

biepopulasjon. På grunnlag av denne overvåkingen 

kan Finland nå bekrefte at sykdommen ikke finnes på 

Åland. Dermed kan denne delen av Finlands 

territorium anses som fri for denne sykdommen. 

8)  Det bør derfor fastsettes hvilke tilleggsgarantier som 

bør kreves i handelssammenheng, idet det tas hensyn 

til de tiltakene Finland allerede har iverksatt i sin 

nasjonale lovgivning. 

9)  For å fastsette forhåndsvilkår for standard 

helsesertifikater for flytting innen Unionen av levende 

bier mellom områder i Unionen som er frie for Varroa, 

bør det kreves ytterligere attestering i helsesertifikatet 

fastsatt i del 2 av vedlegg E til direktiv 92/65/EØF. 

Videre bør den lokale veterinærenheten i det eller de 

varroatosefrie områdene identifiseres med en 

TRACES-kode i samsvar med kommisjonsvedtak 

2009/821/EF(2).  

  

(2) Kommisjonsvedtak av 28. september 2009 om utarbeiding av ei 

liste over godkjende grensekontrollstasjonar, om fastsetjing av 

visse reglar for dei inspeksjonane som veterinærsakkunnige frå 

Kommisjonen skal utføre, og om fastsetjing av veterinæreiningar 

i TRACES (EUT L 296 av 12.11.2009, s. 1). 
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10)  Innføring av levende bier til Unionen er tillatt bare på 

vilkårene fastsatt i kommisjonsforordning (EU) 

nr. 206/2010(1). I tillegg til kravene som er fastsatt i 

nevnte forordning, bør det for å beskytte den 

varroatosefrie statusen til områdene som er anerkjent 

som sådanne, forbys å innføre sendinger av 

dronningbier og ledsagende arbeidsbier til Unionen når 

sendingens erklærte bestemmelsessted er et 

avvoratosefritt område. 

11)  Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Medlemsstatene eller områder i disse som er oppført i tredje 

kolonne i tabellen i vedlegget, er anerkjent som frie for 

varroatose. 

Artikkel 2 

1. Medlemsstatene som er oppført i vedlegget, skal sikre at 

følgende krav er oppfylt i områdene som er oppført i tredje 

kolonne i tabellen i vedlegget: 

a)  Varroatose er meldepliktig i henhold til nasjonal 

lovgivning. 

b)  Regelmessig overvåking utføres for å dokumentere at det 

ikke forekommer ektoparasittiske midd av slekten Varroa. 

2. Medlemsstatene som er oppført i vedlegget, skal 

rapportere om resultatene av overvåkingen nevnt i nr. 1 

bokstav b) til Kommisjonen innen 31. mai hvert år. 

3. Medlemsstatene som er oppført i vedlegget, skal snarest 

underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene dersom 

det oppdages ektoparasittiske midd av slekten Varroa i 

områdene som er oppført i tredje kolonne i tabellen i 

vedlegget. 

Artikkel 3 

1. Det er forbudt å innføre sendinger av varene som er 

oppført i femte kolonne i tabellen i vedlegget, til områdene 

som er oppført i tabellens tredje kolonne. 

2. Som unntak fra nr. 1 er det tillatt å innføre varer som er 

oppført i femte kolonne i tabellen i vedlegget, til områdene 

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2010 av 12. mars 2010 om 

fastsettelse av lister over tredjestater, territorier eller deler av 

slike som er godkjent med hensyn til innføring til Den europeiske 

union av visse dyr og ferskt kjøtt, og om krav til 

veterinærsertifikater (EUT L 73 av 20.3.2010, s. 1). 

oppført i tabellens tredje kolonne dersom følgende vilkår er 

oppfylt: 

a)  Varene har opprinnelse i en annen medlemsstat eller et 

annet område i denne som er anerkjent som fri(tt) for 

varroatose i henhold til artikkel 15 nr. 2 i direktiv 

92/65/EØF. 

b)  Forsendelsene er ledsaget av et helsesertifikat utarbeidet i 

samsvar med helsesertifikatet gjengitt i del 2 av vedlegg E 

til direktiv 92/65/EØF, der følgende opplysning skal 

tilføyes i del II.2: 

 «Varer som er oppført i femte kolonne i tabellen i 

vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2013/503/EU og kommer fra medlemsstater eller deler av 

disse som er frie for varroatose i henhold til artikkel 15 

nr. 2 i direktiv 92/65/EØF, og der intet tilfelle av 

varroatose er rapportert de siste 30 dager.» 

c)  Det er truffet alle nødvendige forholdsregler for å unngå 

at forsendelser kontamineres med varroatose under 

transport. 

Artikkel 4 

1. Medlemsstatene skal ikke tillate innføring av 

forsendelser av bier omhandlet i artikkel 7 nr. 3 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 206/2010 til Unionen dersom det endelige 

målet som angitt i rubrikk I.9, I.10 eller I.12 i helsesertifikatet 

som ledsager forsendelsene, er et område som er oppført i 

tredje kolonne i tabellen i vedlegget. 

2. Som unntak fra nr. 1 og med forbehold for helsekravene 

for import fastsatt i forordning (EU) nr. 206/2010 kan 

medlemsstatene tillate innføring til Unionen av forsendelsene 

nevnt i nr. 1, forutsatt at det endelige målet endres til et 

område som ikke er oppført i tredje kolonne i tabellen i 

vedlegget. 

Artikkel 5 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 11. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

Medlemsstater eller områder i medlemsstater som er anerkjent som frie for varroatose 

1 2 3 4 5 

ISO-

kode 
Medlemsstat 

Område som er anerkjent 

som fritt for varroatose 

TRACES-kode 

Lokal veterinærenhet 

Varer som er forbudt innført til 

området oppført i tredje kolonne 

FI Finland Åland FI00300 AHVENANMAAN 

VALTIONVIRASTO 

Forseglet yngel og klekkede, 

voksne, levende honningbier 

 


