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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 29. november 2013 

om endring av vedlegg I til vedtak 2009/177/EF med hensyn til sykdomsfri status for Danmark med 

hensyn til hemoragisk virusseptikemi og for Irland og Nord-Irlands territorium i Det forente 

kongerike med hensyn til koiherpesvirussykdom 

[meddelt under nummer K(2013) 8385] 

(2013/706/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 2006/88/EF av  

24. oktober 2006 om dyrehelsekrav til akvakulturdyr og 

produkter av disse, og om forebygging og bekjempelse av 

visse sykdommer hos vanndyr(1), særlig artikkel 44 nr. 1 

første ledd, artikkel 44 nr. 2 første ledd, artikkel 49 nr. 1 og 

artikkel 50 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonsvedtak 2009/177/EF(2) fastsettes en liste 

over medlemsstater, soner og segmenter som omfattes 

av godkjente overvåkings- og utryddingsprogrammer i 

forbindelse med én eller flere av de ikke-eksotiske 

sykdommene som er oppført i del II i vedlegg IV til 

direktiv 2006/88/EF. I vedtak 2009/177/EF fastsettes 

dessuten en liste over medlemsstater, soner og 

segmenter som er erklært sykdomsfrie med hensyn til 

én eller flere av disse sykdommene. 

2) Danmark har lagt fram for Kommisjonen et flerårig 

program for utryddelse av hemoragisk virusseptikemi 

(VHS) i henhold til rådsvedtak 90/424/EØF(3) for 

perioden fra 1. januar 2009 til 31. desember 2013. De 

sonene som omfattes av det nevnte programmet er satt 

inn i del B på listen i vedlegg I til vedtak 2009/177/EF. 

3) Danmark har sendt Kommisjonen en erklæring 

vedrørende sluttføring av et flerårig program for 

utryddelse av hemoragisk virusseptikemi (VHS) og at 

det har lyktes å utrydde sykdommen i hele fastlands-

området i Danmark. Erklæringen oppfyller kravene til 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 322 av 3.12.2013,  

s. 42, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 67/2014 av 

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 63 av 30.10.2014, s. 6. 

(1) EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14. 

(2) Kommisjonsvedtak 2009/177/EF av. 31. oktober 2008 om 

gjennomføring av rådsdirektiv 2006/88/EF med hensyn til 

programmer for overvåking og utryddelse samt sykdomsfri status 

for medlemsstater, soner og segmenter (EUT L 63 av 7.3.2009,  

s. 15). 

(3) Rådsdirektiv 90/424/EØF av 26. juni 1990 om visse kostnader på 

det veterinære området (EFT L 224 av 18.8.1990, s. 19). 

en erklæring om at et område er fritt for en sykdom 

fastsatt i direktiv 2006/88/EF. Hele fastlandsområdet i 

Danmark bør derfor erklæres fritt for hemoragisk 

virusseptikemi (VHS). 

4) I desember 2009 la Irland fram for Kommisjonen et 

flerårig program for overvåking av koiherpesvirus 

(KHV) i hele Irlands territorium. Området som omfattes 

av dette programmet er satt inn i del A på listen i 

vedlegg I til vedtak 2009/177/EF. 

5) Irland har sendt Kommisjonen en erklæring om at landet 

er fritt for koiherpesvirussykdom (KHV). Erklæringen 

oppfyller kravene til en erklæring om at et område er 

fritt for en sykdom fastsatt i direktiv 2006/88/EF. Hele 

Irlands territorium bør derfor erklæres fritt for koiher-

pesvirussykdom (KHV). 

6) I januar 2010 la Det forente kongerike fram for 

Kommisjonen et flerårig program for overvåking av 

koiherpesvirussykdom (KHV) i Nord-Irlands terri-

torium i Det forente kongerike. 

7) I februar 2013 sendte Det forente kongerike Kommi-

sjonen en erklæring om at Nord-Irlands territorium i 

Det forente kongerike er fritt for koiherpes-

virussykdom (KHV). Erklæringen oppfyller kravene til 

en erklæring om at et område er fritt for en sykdom 

fastsatt i direktiv 2006/88/EF. Nord-Irlands territorium 

i Det forente kongerike bør derfor erklæres fritt for 

koiherpesvirussykdom (KHV). 

8) Del A, B og C i vedlegg I til vedtak 2009/177/EF bør 

derfor endres. 

9) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

2019/EØS/18/06 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til vedtak 2009/177/EF endres i samsvar med vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 29. november 2013. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  

VEDLEGG 

I vedlegg I vedtak 2009/177/EF gjøres følgende endringer: 

1)  Del A, 

 Oppføringen for Irland som gjelder koiherpesvirussykdom (KHV) utgår. 

2)  Del B, 

 Oppføringen for Danmark som gjelder hemoragisk virusseptikemi (VHS) utgår. 

3)  Del C, 

a)  Oppføringen for Danmark som gjelder hemoragisk virusseptikemi (VHS) skal lyde: 

«Danmark DK Hele fastlandsområdet» 

b)  Følgende oppføring for Irland som gjelder koiherpesvirussykdom (KHV) innsettes: 

«Irland IE Hele territoriet» 

c)  Følgende oppføring for Det forente kongerike som gjelder koiherpesvirussykdom (KHV) innsettes: 

«Det forente kongerike UK Nord-Irlands territorium» 

 


