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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2018/998 

av 12. juli 2018 

om endring av vedlegg I til vedtak 2009/177/EF med hensyn til status for Kroatia når det gjelder koiherpesvirussykdom 

(KHV), status for Finland når det gjelder infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN), listen over områder i Irland som er 

frie for Bonamia ostreae, og listen over områder i Det forente kongerike som er frie for Marteilia refringens, og om 

endring av vedlegg I til beslutning 2010/221/EU med hensyn til listen over områder i Det forente kongerike som er frie 

for østersherpesvirus 1 μvar (OsHV-1 μVar) 

[meddelt under nummer K(2018) 4381](*) 

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 43 nr. 2, artikkel 49 nr. 1, artikkel 50 nr. 3, 

artikkel 51 nr. 2 og artikkel 53 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Del C i vedlegg I til kommisjonsvedtak 2009/177/EF(2) inneholder listen over medlemsstater, soner og segmenter som 

er erklært fri for visse sykdommer nevnt i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF. 

2) På denne listen er hele Kroatias erklært fritt for koiherpesvirussykdom (KHV) og hele Finlands territorium erklært fritt 

for infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN). I de senere årene har disse medlemsstatene imidlertid meldt om flere 

utbrudd av de respektive sykdommene. 

3) Begge medlemsstatene sendte opplysninger til Kommisjonen om at de har truffet tiltak i samsvar med direktiv 

2006/88/EF for å håndtere disse utbruddene. Disse tiltakene pågår fortsatt i visse områder. 

4) På denne listen er hele Irlands kystlinje erklært fri for Bonamia ostreae, med unntak av åtte bukter. Som følge av et 

nylig utbrudd av Bonamia ostreae i en annen bukt i et irsk område som er oppført som fritt for denne sykdommen, er det 

i samsvar med direktiv 2006/88/EF blitt innført restriksjoner som fortsatt er i kraft. 

5) Videre er hele Nord-Irlands kystlinje erklært fri for Marteilia refringens. Det forente kongerike har imidlertid meldt om 

to utbrudd av denne sykdommen i to ulike bukter i Nord-Irland. Forflytningsrestriksjoner er innført i samsvar med 

direktiv 2006/88/EF og er fortsatt i kraft.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 178 av 16.7.2018, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 107/2019 av 8. mai 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

(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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6) I samsvar med opplysningene som er framlagt av Kroatia, Finland, Irland og Det forente kongerike, bør de berørte 

områdene ikke være oppført som frie for de aktuelle sykdommene, og den geografiske avgrensningen av de sykdomsfrie 

områdene i Kroatia, Finland, Irland og Det forente kongerike bør derfor ajourføres. 

7) Vedlegg I til kommisjonsvedtak 2010/221/EU(1) inneholder listen over medlemsstater, soner og segmenter som anses 

som frie for visse sykdommer som ikke er nevnt i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF. 

8) På denne listen er territoriet til Nord-Irland i Det forente kongerike ansett for å være fritt for østersherpesvirus 1 μvar 

(OsHV-1 μVar), med unntak av visse bukter. Som følge av et nylig utbrudd av OsHV-1 μVar, som oppsto i en annen 

bukt, bør den geografiske avgrensningen av det sykdomsfrie området for Det forente kongerike ajourføres. 

9) Vedlegg I til vedtak 2009/177/EF og vedlegg I til beslutning 2010/221/EU bør derfor endres. 

10) 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 

I del C i vedlegg I til vedtak 2009/177/EF gjøres følgende endringer i fjerde kolonne «Geografisk avgrensning av det 

sykdomsfrie området (medlemsstat, soner eller segmenter)» i tabellen: 

1) I raden «Koiherpesvirussykdom (KHV)» skal posten for Kroatia lyde: «Hele territoriet, unntatt følgende soner: sonen som 

omfatter akvakulturvirksomheten ved Donji Miholjac (godkjenningsnummer 2T0109) samt elven Drava fra demningen 

Dubrava til dens elvemunning i elven Donau, og sonen som omfatter akvakulturvirksomheten ved Grudnjak (godkjennings-

nummer 2T0177) samt hele vassdraget til elven Vučica til dens elvemunning i elven Karašica, og fra elven Karašica til dens 

elvemunning i elven Drava.» 

2) I raden «Infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN)» skal posten for Finland lyde: «Hele territoriet, unntatt kystsegmentet i Ii i 

Kuivaniemi og følgende nedbørfelter: 14.72 Virmasvesi, 14.73 Nilakka, 4.74 Saarijärvi-området og 4.41 Pielinen-

området.» 

3) I raden «Infeksjon med Bonamia ostreae» skal posten for Irland lyde: 

«Hele Irlands kystlinje, unntatt 

1. Cork Harbour 

2. Galway Bay 

3. Ballinakill Harbour 

4. Clew Bay 

5. Achill Sound 

6. Loughmore, Blacksod Bay 

7. Lough Foyle 

8. Lough Swilly 

9. Kilkieran Bay». 

4) I raden «Infeksjon med Marteilia refringens» skal posten for Det forente kongerike lyde: 

«Hele Storbritannias kystlinje. 

Hele Nord-Irlands kystlinje, unntatt Belfast Lough og Dundrum Bay. 

  

(1) Kommisjonsavgjerd 2010/221/EU av 15. april 2010 om godkjenning av nasjonale tiltak for avgrensing av verknaden av visse sjukdommar 

hjå akvakulturdyr og viltlevande vassdyr i samsvar med artikkel 43 i rådsdirektiv 2006/88/EF (EUT L 98 av 20.4.2010, s. 7). 
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Hele kystlinjen til Guernsey og Herm. 

Jerseys kystområde: Området består av tidevannssonen og området nærmest kysten mellom Jerseys gjennomsnittlige 

høyvannslinje og en tenkt linje trukket tre nautiske mil fra Jerseys gjennomsnittlige lavvannslinje. Området ligger i bukten 

mellom Normandie og Bretagne, på sørsiden av Den engelske kanal. 

Hele kystlinjen til Isle of Man.» 

Artikkel 2 

I i tabellen i vedlegg I til beslutning 2010/221/EU, i den fjerde kolonnen «Geografisk avgrensing av området som er omfatta av 

godkjende nasjonale tiltak» i raden «Østersherpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μVar)» skal posten for Det forente kongerike lyde: 

«Territoriet til Storbritannia, bortsett frå River Roach, River Crouch, Blackwater Estuary og River Colne i Essex, 

nordkysten av Kent, Poole Harbour i Dorset og River Teign i Devon 

Territoriet til Nord-Irland, bortsett frå Dundrum Bay, Killough Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough, Larne Lough og 

Strangford Lough 

Territoriet til Guernsey». 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 12. juli 2018. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  


