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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/266 

av 16. februar 2015 

om anerkjennelse av Isle of Man som fri for varroatose og om endring av vedlegget til 
gjennomføringsbeslutning 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, særlig artikkel 15 nr. 2(1), 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 anser at dens territorium eller deler av det er fritt for ►C1 en av 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 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) Ved vedtakelsen av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/503/EU(2), ble Ålandsøyene i Finland anerkjent 
som et område som er fritt for varroatose. 

6) Det forente kongerike har anmodet Kommisjonen om å anerkjenne Isle of Man som varroatosefri. 

7) Selv om Isle of Man, som er et selvstyrende avhengig område under den britiske krone, ikke er en del av Unionen, er 
den underlagt en særlig begrenset ordning med Unionen. Som følge av dette fastsetter rådsforordning (EØF)  
nr. 706/73(3) at ved anvendelsen av bestemmelser som bl.a. berører dyrehelselovgivning, skal Det forente kongerike og 
Isle of Man behandles som én medlemsstat. 

8) Varroatose er en meldepliktig sykdom på Isle of Man, og verken bier i noe stadium av deres livssyklus, brukte bikuber 
elle andre beholdere for bier må flyttes fra Det forente kongerikes fastland til Isle of Man. Dessuten er Isle of Man en øy 
med beliggenhet i Irskesjøen, langt utenfor biers flyradius, og den er derfor tilstrekkelig geografisk atskilt fra potensielt 
varroatoseinfiserte områder. 

  
(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 45 av 19.2.2015, s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 77/2015 av 30. april 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 
av 4.8.2016, s. 6. 

(1) EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54. 
(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/503/EU 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 (EUT L 273 av 
15.10.2013, s. 38). 

(3) Rådsforordning (EØF) nr. 706/73 av 12. mars 1973 om fellesskapsbestemmelser som skal få anvendelse for Kanaløyene og Isle of Man 
med hensyn til handel med landbruksvarer (EFT L 68 av 15.3.1973, s. 1). 

2019/EØS/77/06 

32015D0266 Konsolidert tekst: 22.4.2021 2



 

9) I samsvar med artikkel 15 nr. 1 i direktiv 92/65/EØF har Det forente kongerike framlagt for Kommisjonen dokumentan-
sjon om de overvåkingstiltak som i flere år har blitt anvendt på bipopulasjonen på Isle of Man og om ordningene for å 
verifisere fraværet av varroatose i denne populasjonen. 

10) Etter vurdering av dokumentasjonen som Det forente kongerike har framlagt, kan Isle of Man anses som et område i Det 
forente kongerike som er fritt for varroatose. 

11) Det bør derfor fastsettes hvilke tilleggsgarantier som bør kreves i handelssammenheng, idet det tas hensyn til de 
tiltakene Isle of Man allerede har iverksatt i sin nasjonale lovgivning. 

12) Vedlegget til gjennomføringsbestlutning 2013/503/EU bør derfor endres. 

13) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 
fôr — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til beslutning 2013/503/EU erstattes av vedlegget til denne beslutning 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 16. februar 2015 

For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

«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 

UK Det forente 
kongerike 

Isle of Man GB06301 

ISLE OF MAN 

Bier i alle stadier av deres livssyklus, 
brukte bikuber eller andre beholdere 
for bier» 
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