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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/1310 

av 28. juli 2015 

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

hele Kroatias territorium når det gjelder koiherpesvirussykdom (KHV)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 2006/88/EF av 24. oktober 2006 om helse- og hygienekrav til akvakulturdyr og -produkter og 

om forebygging og bekjempelse av visse sykdommer hos vanndyr(1), særlig artikkel 49 nr. 1 og 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonsvedtak 2009/177/EF(2) er det fastsatt en liste over medlemsstater, soner og segmenter som omfattes av 

godkjente overvåkingsprogrammer med hensyn til 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 er det dessuten fastsatt en liste over medlemsstater, 

soner og segmenter som er erklært sykdomsfrie med hensyn til én eller flere av disse sykdommene. 

2) Del C i vedlegg I til vedtak 2009/177/EF inneholder listen over medlemsstater, soner og segmenter som er erklært 

sykdomsfrie med hensyn til én eller flere av disse ikke-eksotiske sykdommene. 

3) Kroatia har framlagt for Kommisjonen en erklæring om godkjenning av at hele Kroatias territorium er fritt for 

koiherpesvirussykdom (KHV). Opplysningene som er gitt, viser at Kroatia i samsvar med artikkel 49 nr. 1 i direktiv 

2006/88/EF oppfyller kravene til en slik erklæring, som er fastsat t i del I i vedlegg V til nevnte direktiv. 

4) Ytterligere opplysninger framlagt for Kommisjonen viser videre at Kroatia har etablert hensiktsmessige buffersoner som 

inkluderer deler av nedbørfeltene til elvene Donau og Sava, for å forhindre passiv innførsel fra nabomedlemsstater eller 

nabotredjestater som ikke anses som KHV-frie. Grunnet nabostatenes epidemiologiske situasjon med hensyn til KHV 

bør disse nedbørfeltene anses som høyrisikoområder og følges opp med målrettet overvåking i tråd med de kravene som 

er vedtatt i samsvar med artikkel 49 nr. 3 i direktiv 2006/88/EF. 

5) Opplysningene framlagt av Kroatia viser at den framlagte erklæringen oppfyller alle kravene til en erklæring om en 

sykdomsfri medlemsstat i direktiv 2006/88/EF og vedtak 2009/177/EF. Hele Kroatias territorium bør derfor erklæres 

fritt for koiherpesvirussykdom (KHV). 

6) Del C i vedlegg I til vedtak 2009/177/EF bør derfor endres. 

7) 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 

Del C i vedlegg I til vedtak 2009/177/EF endres i samsvar med vedlegget til denne beslutning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 200 av 30.7.2015, s. 17, er omhandle t i EØS-komiteens beslutning nr. 296/2015 av  

11. desember 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 64 av 12.10.2017, s. 3. 

(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).  
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Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 28. juli 2015. 

 For Kommisjonen 

 Vytenis ANDRIUKAITIS 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____ 

VEDLEGG 

I del C i vedlegg I til vedtak 2009/177/EF skal raden om koiherpesvirussykdom (KHV) lyde: 

«Koiherpesvirus-
sykdom (KHV) 

Kroatia HR Hele territoriet 

Irland IE Hele territoriet 

Det forente kongerike UK Nord-Irlands territorium» 

 


