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KOMMISJONSVEDTAK

27.8.2015

2015/EØS/49/23

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
[meddelt under nummer K(2008) 6264]
(2009/177/EF)(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

omfatte individuelle segmenter eller soner som dekker
mindre enn 75 % av medlemsstatens territorium, og
sonen eller segmentet består av et nedbørfelt som ikke
deles med en annen medlemsstat eller tredjestat, skal en
annen framgangsmåte, herunder skjemamodellene som
skal leveres til Den faste komité for næringsmiddelkjeden
og dyrehelsen, (heretter kalt «komiteen»), følges, som
fastsatt i artikkel 50 nr. 2 i direktiv 2006/88/EF.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til rådsdirektiv 2006/88/EF av 24. oktober
2006 om krav til dyrehelse for 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 44 nr. 3, artikkel 49 nr. 1, artikkel 50
nr. 2 bokstav a), artikkel 50 nr. 3, artikkel 51 nr. 2, artikkel 59
nr. 2, artikkel 61 nr. 3 og artikkel 64, og

4)

I artikkel 44 nr. 2 i direktiv 2006/88/EF er det fastsatt at
når en medlemsstat som med sikkerhet er infisert med
én eller flere av de ikke-eksotiske sykdommene oppført
i del II i vedlegg IV, utarbeider et utryddelsesprogram for
én eller flere av disse sykdommene, skal den framlegge
dette programmet for godkjenning etter framgangsmåten
med forskriftskomité.

5)

Dersom en medlemsstat ønsker å oppnå status som
sykdomsfri for én eller flere av de ikke-eksotiske
sykdommene oppført i del II i vedlegg IV til nevnte
direktiv, for hele sitt territorium i henhold til artikkel 49
nr. 1 i direktiv 2006/88/EF, skal den framlegge
dokumentasjon for å kunne bli erklært sykdomsfri etter
framgangsmåten med forskriftskomité.

6)

I artikkel 50 nr. 1 i direktiv 2006/88/EF er det fastsatt
at en medlemsstat kan erklære soner eller segmenter på
sitt territorium som sykdomsfrie for én eller flere av de
ikke-eksotiske sykdommene oppført i del II i vedlegg IV,
på visse vilkår. En medlemsstat skal framlegge en slik
erklæring for komiteen etter framgangsmåten fastsatt i
nr. 2 i nevnte artikkel.

7)

I artikkel 50 nr. 3 i direktiv 2006/88/EF er det dessuten
fastsatt at dersom sonen eller segmentet omfatter mer
enn 75 % av medlemsstatens territorium eller består av
et nedbørfelt som deles med en annen medlemsstat eller
en tredjestat, skal framgangsmåten fastsatt i artikkel 50
nr. 2 i dette direktiv, erstattes med framgangsmåten med
forskriftskomité.

ut fra følgende betraktninger:
1)

Ved direktiv 2006/88/EF er det fastsatt forebyggende
minstetiltak som sikter mot å øke bevisstheten
og beredskapen hos vedkommende myndigheter,
driftsansvarlige for akvakulturvirksomheter og andre
knyttet til denne næringen, for sykdommer hos
akvakulturdyr, og minstetiltak for sykdomsbekjempelse
som får anvendelse ved mistanke om eller utbrudd av visse
sykdommer hos vanndyr. Det opphever og erstatter fra 1.
august 2008 rådsdirektiv 91/67/EØF av 28. januar 1991
om krav til dyrehelse ved omsetning av akvakulturdyr og
akvakulturprodukter(2).

2)

I artikkel 44 nr. 1 i direktiv 2006/88/EF er det fastsatt at
når en medlemsstat som ikke med sikkerhet er infisert,
men som ikke er erklært sykdomsfri for én eller flere av de
ikke-eksotiske sykdommene oppført i del II i vedlegg IV,
utarbeider et overvåkingsprogram for å oppnå status
som sykdomsfri med hensyn til én eller flere av disse
sykdommene, skal den framlegge dette programmet for
godkjenning etter framgangsmåten med forskriftskomité.

3)

I artikkel 44 nr. 1 i direktiv 2006/88/EF er det også
fastsatt at dersom dette overvåkingsprogrammet skal

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 63 av 7.3.2009, s. 15, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2010 av 10. november
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av
3.3.2011, s. 1.
(1) EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14.
(2) EFT L 46 av 19.2.1991, s. 1.

27.8.2015

8)

9)
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Det er nødvendig å fastsette detaljerte bestemmelser for
å fastslå i hvilke tilfeller overvåkingsprogrammer og
erklæringer om sykdomsfri status bør godkjennes etter
framgangsmåten med forskriftskomité.
Det bør utarbeides lister over medlemsstater, soner
eller segmenter som omfattes av overvåkings- eller
utryddelsesprogrammer godkjent etter framgangsmåten
med forskriftskomité, eller som er innvilget status som
sykdomsfrie.

10) Skjemamodeller for framlegging av overvåkingsprogrammer for godkjenning og for erklæringer om slike
programmer bør utarbeides. Det bør også utarbeides
en skjemamodell som medlemsstatene skal bruke for å
rapportere om hvordan visse utryddelsesprogrammer
og visse overvåkingsprogrammer utvikler seg. I tillegg
bør det utarbeides en skjemamodell for framlegging
av søknader om sykdomsfri status for godkjenning og
erklæringer om slik status.
11) I vedlegg V til kommisjonsvedtak 2008/425/EF
av 25. april 2008 om fastsettelse av standardkrav
for medlemsstatenes framlegging av nasjonale
programmer for bekjempelse, utryddelse og overvåking
av visse dyresykdommer og zoonoser med sikte på
fellesskapsfinansiering(1) finnes en detaljert analyse
av utgiftene til de programmene som medlemsstatene
ønsker å få et finansielt bidrag til. For å sikre konsekvens
i Fellesskapets regelverk bør skjemamodellen for
framlegging av utryddelsesprogrammer for godkjenning i
henhold til direktiv 2006/88/EF, samsvare med modellen
som er fastsatt i nevnte vedlegg.
12) Det er nødvendig med årlige opplysninger fra
medlemsstatene for å vurdere utviklingen i
godkjente overvåkingsprogrammer samt i godkjente
utryddelsesprogrammer som ikke omfattes av
fellesskapsfinansiering. For dette formål bør det
hvert år framlegges en rapport for Kommisjonen.
Ettersom utryddelsesprogrammer som omfattes av
fellesskapsfinansiering hører inn under virkeområdet
for rådsvedtak 90/424/EØF av 26. juni 1990 om
visse kostnader på det veterinære området(2), skal
medlemsstatene rapportere om de tekniske og finansielle
sidene av disse programmene i samsvar med dette vedtak.
13) Erklæringer
om
overvåkingsprogrammer
samt
erklæringer om sykdomsfri status som medlemsstatene
har framlagt for komiteen, bør være tilgjengelige for
Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene i elektronisk
form. En Internett-basert informasjonsside er teknisk sett
( 1)
( 2)

EUT L 159 av 18.6.2008, s. 1.
EFT L 224 av 18.8.1990, s. 19.

Nr. 49/139

den mest praktiske løsningen, ettersom den sikrer lett
tilgang til slike erklæringer.

14) I henhold til direktiv 91/67/EØF er det ved følgende
vedtak godkjent sykdomsfrie soner, fiskeoppdrettsanlegg
og programmer med sikte på å oppnå sykdomsfri status:
Kommisjonsvedtak 2002/308/EF av 22. april 2002 om
utarbeiding av lister over godkjende soner og godkjende
oppdrettsanlegg med omsyn til hemoragisk virusseptikemi
(VHS) eller infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) eller
begge desse fiskesjukdommane(3), kommisjonsvedtak
2002/300/EF av 18. april 2002 om utarbeiding av lista
over godkjende soner med omsyn til Bonamia ostreae
og/eller Marteilia refringens(4), kommisjonsvedtak
2003/634/EF av 28. august 2003 om godkjenning av
program med sikte på å gje soner og oppdrettsanlegg i
soner som ikkje er godkjende, status som godkjende med
omsyn til fiskesjukdommane hemoragisk virusseptikemi
(VHS) og infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN)(5),
samt kommisjonsvedtak 94/722/EF av 25. oktober 1994
om godkjenning av det programmet som Frankrike har
lagt fram med omsyn til bonamiose og marteiliose(6).

15) Kriteriene for sykdomsfri status i direktiv 2006/88/EF
er likeverdige med dem som er fastsatt i direktiv 91/67/
EØF, med hensyn til godkjenning av hele territoriet til
medlemsstater, fastlandssoner og oppdrettsanlegg i soner
som ikke er godkjente.

16) En erklæring om fastlandssoner og oppdrettsanlegg som
er godkjent i henhold til direktiv 91/67/EØF, behøver
derfor ikke å framlegges for komiteen i henhold til
direktiv 2006/88/EF. De bør også oppføres på listen over
soner og segmenter som er tilgjengelige på de Internettbaserte sidene som er opprettet ved dette vedtak.

17) Begrepet kystsone er imidlertid ikke definert i direktiv
2006/88/EF. Områder godkjent som sykdomsfrie
kystsoner i henhold til direktiv 91/67/EØF, bør derfor
vurderes på nytt av medlemsstatene, og en ny søknad,
eller dersom relevant en ny erklæring, bør innleveres i
samsvar med direktiv 2006/88/EF.

18) Vedtak 2002/300/EF og 2002/308/EF bør derfor oppheves
fra 1. august 2009, slik at medlemsstatene får tilstrekkelig
tid til å framlegge nye erklæringer eller søknader med
hensyn til disse kystsonene.
(3)
(4)
(5)
(6)

EFT L 106 av 23.4.2002, s. 28.
EFT L 103 av 19.4.2002, s. 24.
EUT L 220 av 3.9.2003, s. 8.
EFT L 288 av 9.11.1994, s. 47.
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19) I direktiv 91/67/EØF skilles det ikke mellom
overvåkings- og utryddelsesprogrammer. Men ettersom
kravene som gjelder for slike programmer er likeverdige,
bør programmene som er godkjent i henhold til vedtak
2003/634/EF og 94/722/EF, anses å være i samsvar
med direktiv 2006/88/EF. For å fastslå hvilke av disse
programmene som bør anses som overvåkings- eller
utryddelsesprogrammer og tas med på de relevante listene
fastsatt i dette vedtak, bør medlemsstatene framlegge
for Kommisjonen opplysninger om disse programmene
innen 30. april 2009.

20) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og
dyrehelsen —

GJORT DETTE VEDTAK:

AVSNITT 1
FRAMLEGGING AV OVERVÅKINGSPROGRAMMER
OG ERKLÆRINGER OM SYKDOMSFRI STATUS FOR
GODKJENNING

27.8.2015

2. For dette vedtaks formål skal et segment eller en gruppe
segmenter av en kystsone anses å dekke mer enn 75 % av
en medlemsstats kystsone når det dekker mer enn 75 % av
kystlinjen, målt langs kystens grunnlinje.

Artikkel 2
Vilkår for framlegging av erklæringer om sykdomsfri
status for godkjenning
Erklæringer om sykdomsfri status skal bare framlegges for
godkjenning som fastsatt i artikkel 50 nr. 3 i direktiv 2006/88/
EF, dersom erklæringen oppfyller ett av vilkårene fastsatt i
artikkel 1 nr. 1 i dette vedtak.

AVSNITT 2
LISTER OVER MEDLEMSSTATER, SONER OG
SEGMENTER SOM OMFATTES AV GODKJENTE
OVERVÅKINGS- OG UTRYDDELSESPROGRAMMER
OG SYKDOMSFRIE OMRÅDER

Artikkel 1

Artikkel 3

Vilkår for framlegging av overvåkingsprogrammer for
godkjenning

Medlemsstater, soner og segmenter som omfattes av
godkjente overvåkingsprogrammer

1. Overvåkingsprogrammer skal bare framlegges for
godkjenning som fastsatt i artikkel 44 nr. 1 første ledd i direktiv
2006/88/EF dersom de dekker

Medlemsstater, soner og segmenter som omfattes av et
overvåkingsprogram godkjent i samsvar med artikkel 44 nr. 1
første ledd i direktiv 2006/88/EF, er oppført i annen og fjerde
kolonne av tabellen i del A i vedlegg I til dette vedtak med
hensyn til sykdommene angitt i denne tabellen.

a) hele territoriet til en medlemsstat,

b) segmenter eller grupper av segmenter, som utgjør mer enn
75 % av den berørte medlemsstatens kystsone med hensyn
til sykdommer som bare påvirker saltvannsarter,

c) soner og segmenter, eller grupper av soner og segmenter,
som utgjør mer enn 75 % av den berørte medlemsstatens
fastlandssone med hensyn til sykdommer som bare påvirker
ferskvannsarter,

d) soner og segmenter, eller grupper av soner og segmenter,
som utgjør mer enn 75 % av den berørte medlemsstatens
fastlandssone og kystsone med hensyn til sykdommer som
påvirker både ferskvanns- og saltvannsarter, eller

e) soner og segmenter som består av nedbørfelter som deles
med en annen medlemsstat eller tredjestat.

Artikkel 4
Medlemsstater, soner og segmenter som omfattes av
godkjente utryddelsesprogrammer
Medlemsstater, soner og segmenter som omfattes av et
utryddelsesprogram godkjent i samsvar med artikkel 44 nr. 2
første ledd i direktiv 2006/88/EF, er oppført i annen og fjerde
kolonne av tabellen i del B i vedlegg I til dette vedtak med
hensyn til sykdommene angitt i denne tabellen.
Artikkel 5
Sykdomsfrie medlemsstater, soner og segmenter
Medlemsstater som er erklært sykdomsfrie i samsvar med
artikkel 49 nr. 1 i direktiv 2006/88/EF, og soner og segmenter
som er erklært sykdomsfrie i samsvar med artikkel 50 nr. 3 i
nevnte direktiv, er oppført i annen og fjerde kolonne av tabellen
i del C i vedlegg I til dette vedtak med hensyn til sykdommene
angitt i denne tabellen.
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AVSNITT 3
SKJEMAMODELLER FOR FRAMLEGGING
ERKLÆRINGER OG SØKNADER

AV

Artikkel 6
Skjemamodeller for overvåkingsprogrammer
1. Framlegginger
av
overvåkingsprogrammer
for
godkjenning, som fastsatt i artikkel 44 nr. 1 første ledd i direktiv
2006/88/EF, skal være i samsvar med skjemamodellene fastsatt
i vedlegg II og III til dette vedtak.

Nr. 49/141

a) overvåkingsprogrammer som er godkjent i samsvar med
artikkel 44 nr. 1 første ledd i direktiv 2006/88/EF,
b) utryddelsesprogrammer som ikke omfattes av fellesskapsfinansiering, og som er godkjent i samsvar med artikkel 44
nr. 2 første ledd i nevnte direktiv.
Rapporten skal være utformet i samsvar med skjemamodellen
fastsatt i vedlegg VI til dette vedtak.
Artikkel 10

2. Framlegging av erklæringer om overvåkingsprogrammer,
som fastsatt i artikkel 44 nr. 1 fjerde ledd i direktiv 2006/88/EF,
skal være i samsvar med skjemamodellen fastsatt i vedlegg II
til dette vedtak.
Artikkel 7
Skjemamodell for utryddelsesprogrammer
Framlegging av utryddelsesprogrammer for godkjenning, som
fastsatt i artikkel 44 nr. 2 første ledd i direktiv 2006/88/EF, skal
være i samsvar med skjemamodellen fastsatt i vedlegg V til
vedtak 2008/425/EF.
Artikkel 8
Skjemamodeller for søknad om sykdomsfri status
1. Framlegging av dokumentasjon for godkjenning
av sykdomsfri status, som fastsatt i artikkel 49 nr. 1 og
artikkel 50 nr. 3 i direktiv 2006/88/EF, skal være i samsvar med
skjemamodellene fastsatt i vedlegg IV og V til dette vedtak.
2. Framlegging av erklæringer om sykdomsfri status for
soner eller segmenter, som fastsatt i artikkel 50 nr. 2 i direktiv
2006/88/EF, skal være i samsvar med skjemamodellene fastsatt
i vedlegg IV og V til dette vedtak.
3. Som unntak fra nr. 1 og 2, når sykdomsfri status skal
oppnås i samsvar med artikkel 49 nr. 1 bokstav a), b) eller nr. 1
i del I i vedlegg V til direktiv 2006/88/EF, er medlemsstatene
ikke forpliktet til å levere skjemamodellene fastsatt i vedlegg V
til dette vedtak.
AVSNITT 4
FORPLIKTELSER TIL Å FRAMLEGGE RAPPORTER
OG INTERNETT-BASERT INFORMASJON
Artikkel 9
Rapportering
Medlemsstatene skal innen 30. april hvert år framlegge en
rapport for Kommisjonen om

Internett-baserte informasjonssider
1. Medlemsstatene skal opprette og ajourføre Internettbaserte informasjonssider, for å gjøre:
a) erklæringer om overvåkingsprogrammer som er framlagt for
Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen
(komiteen), i samsvar med artikkel 44 nr. 1 fjerde ledd
og artikkel 50 nr. 2 i direktiv 2006/88/EF, tilgjengelig for
Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene,
b) erklæringer om sykdomsfri status som er framlagt for
komiteen, i samsvar med artikkel 50 nr. 2 i nevnte direktiv,
tilgjengelig for Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene,
c) listen over soner eller segmenter som omfattes av et godkjent
overvåkingsprogram eller som er erklært sykdomsfrie, i
samsvar med artikkel 50 nr. 2 i nevnte direktiv, offentlig
tilgjengelig.
2. Når medlemsstatene offentliggjør erklæringene nevnt i
bokstav a) og b) i nr. 1 på Internett-baserte informasjonssider,
skal de umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.
3. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om
Internett-adressene til de Internett-baserte informasjonssidene
fastsatt i nr. 1.
AVSNITT 5
OVERGANGSBESTEMMELSER
Artikkel 11
Overgangsbestemmelser om sykdomsfrie områder
1. Fastlandssoner som er godkjent med hensyn til
hemoragisk virusseptikemi (VHS) og infeksiøs hematopoietisk
nekrose (IHN) ved vedtak 2002/308/EF og oppført i vedlegg I
til dette vedtak, skal anses som soner som oppfyller kravene
til sykdomsfrie soner som fastsatt i vedlegg V til direktiv
2006/88/EF.
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2. Fiskeoppdrettsanlegg som er godkjent med hensyn til
VHS og IHN ved vedtak 2002/308/EF og oppført i vedlegg II
til dette vedtak, skal anses som segmenter som oppfyller
kravene til sykdomsfrie segmenter som fastsatt i vedlegg V til
direktiv 2006/88/EF.
3. Fastlandssoner og fiskeoppdrettsanlegg nevnt i nr. 1 og
2 i denne artikkelen, skal oppføres på listen over soner og
segmenter opprettet i samsvar med artikkel 10 nr. 1 bokstav c).
4. Som unntak fra artikkel 50 nr. 2 i direktiv 2006/88/EF
er medlemsstatene ikke forpliktet til å framlegge erklæringer
for komiteen med hensyn til fastlandssonene og fiskeoppdretts
anleggene nevnt i nr. 1 og 2 i denne artikkelen.
Artikkel 12
Overgangsbestemmelser om godkjente programmer
1. Som unntak fra artikkel 44 i direktiv 2006/88/EF er
medlemsstatene ikke forpliktet til å framlegge overvåkings- og
utryddelsesprogrammer som ble godkjent for å oppnå status
som godkjent sone, med hensyn til
a) VHS og IHN ved vedtak 2003/634/EF,
b) bonamiose og marteiliose ved vedtak 94/722/EF.
2. De berørte medlemsstatene skal innen 30. april 2009
framlegge for Kommisjonen en rapport om programmene
nevnt i nr. 1, som minst skal inneholde
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a) opplysninger om programmenes geografiske avgrensning,
b) opplysninger som kreves i henhold til vedlegg VI om
programmenes gjennomføring i de foregående fire år.
AVSNITT 6
SLUTTBESTEMMELSER
Artikkel 13
Oppheving
Vedtak 2002/300/EF og 2002/308/EF oppheves med virkning
fra 1. august 2009.
Artikkel 14
Anvendelse
Dette vedtak får anvendelse fra 1. november 2008.
Artikkel 15
Adressater
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 31. oktober 2008.

For Kommisjonen
Androulla VASSILIOU
Medlem av Kommisjonen

27.8.2015

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG I
DEL A
Medlemsstater, soner og segmenter som omfattes av godkjente overvåkingsprogrammer
Sykdom

Medlemsstat

Kode

Geografisk avgrensning av det området
som omfattes av et overvåkingsprogram
(medlemsstat, soner eller segmenter)

Hemoragisk virusseptikemi (VHS)
Infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN)
Koiherpesvirussykdom (KHV)
Infeksiøs lakseanemi (ISA)
Infeksjon med Marteilia refringens
Infeksjon med Bonamia ostreae
Hvitflekksykdom

DEL B
Medlemsstater, soner og segmenter som omfattes av godkjente utryddelsesprogrammer
Sykdom

Hemoragisk virusseptikemi (VHS)
Infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN)
Koiherpesvirussykdom (KHV)
Infeksiøs lakseanemi (ISA)
Infeksjon med Marteilia refringens
Infeksjon med Bonamia ostreae
Hvitflekksykdom

Medlemsstat

Kode

Geografisk avgrensning av det området
som omfattes av et utryddelsesprogram
(medlemsstat, soner eller segmenter)
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DEL C
Medlemsstater, soner og segmenter som er erklært sykdomsfrie
Sykdom

Hemoragisk virusseptikemi
(VHS)

Medlemsstat

Danmark

Irland

Geografisk avgrensning av det sykdomsfrie området
(medlemsstat, soner eller segmenter)

Kode

DK

IE

Nedbørfeltene og
kystsonene ved:
–

Hansted Å

–

Slette Å

–

Hovmølle Å

–

Bredkær Bæk

–

Grenå

–

Vandløb til Kilen

–

Treå

–

Resenkær Å

–

Alling Å

–

Klostermølle Å

–

Kastbjerg

–

Hvidbjerg Å

–

Villestrup Å

–

Knidals Å

–

Korup Å

–

Spang Å

–

Sæby Å

–

Simested Å

–

Elling Å

–

Skals Å

–

Uggerby Å

–

Jordbro Å

–

Lindenborg Å

–

Fåremølle Å

–

Øster Å

–

Flynder Å

–

Hasseris Å

–

Damhus Å

–

Binderup Å

–

Karup Å

–

Vidkær Å

–

Gudenåen

–

Dybvad Å

–

Halkær Å

–

Bjørnsholm Å

–

Storåen

–

Trend Å

–

Århus Å

–

Lerkenfeld Å

–

Bygholm Å

–

Vester Å

–

Grejs Å

–

Lønnerup med tilløb

–

Ørum Å

–

Fiskbæk Å

Alle fastlands- og kystsoner i Irland, unntatt
1.

Cape Clear Island

Kypros

CY

Alle fastlandssoner på Kypros

Finland

FI

Alle fastlands- og kystsoner i Finland, unntatt
1.

provinsen Åland,

2.

kommunene Uusikaupunki, Pyhäranta og Rauma

Sverige

SE

Hele landet

Det forente
kongerike

UK

Alle fastlands- og kystsoner i Det forente kongerike,
unntatt
1.

nedbørfeltet for elven Ouse fra dens utspring til den
normale tidevannsgrensen ved Naburn Lock og Weir,
og

2.

en buffersone som består av Humbers elvemunning
fra de normale tidevannsgrensene ved Barmby
Barrage, Naburn Lock og Weir, jernbanebroen ved
Ulleskelf, Chapel Haddlesey Weir og Long Sandall
Lock til en linje trukket rett nord fra moloen ved
Whitgift

Alle fastlands- og kystsoner i Nord-Irland, Guernsey, Isle
of Man og Jersey
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Sykdom

Infeksiøs hematopoietisk
nekrose (IHN)

Medlemsstat

Kode

Geografisk avgrensning av det sykdomsfrie området
(medlemsstat, soner eller segmenter)

Danmark

DK

Hele landet

Irland

IE

Hele landet

Kypros

CY

Alle fastlandssoner på Kypros

Finland

FI

Hele landet

Sverige

SE

Hele landet

Det forente
kongerike

UK

Alle fastlands- og kystsoner i Storbritannia og NordIrland, samt på Guernsey, Isle of Man og Jersey

Belgia

BE

Hele landet

Bulgaria

BG

Hele landet

Den tsjekkiske
republikk

CZ

Hele landet

Danmark

DK

Hele landet

Tyskland

DE

Hele landet

Estland

EE

Hele landet

Irland

IE

Hele landet

Hellas

EL

Hele landet

Spania

ES

Hele landet

Frankrike

FR

Hele landet

Italia

IT

Hele landet

Kypros

CY

Hele landet

Latvia

LV

Hele landet

Litauen

LT

Hele landet

Luxembourg

LU

Hele landet

Ungarn

HU

Hele landet

Malta

MT

Hele landet

Nederland

NL

Hele landet

Østerrike

AT

Hele landet

Polen

PL

Hele landet

Portugal

PT

Hele landet

Romania

RO

Hele landet

Slovenia

SI

Hele landet

Slovakia

SK

Hele landet

Finland

FI

Hele landet

Sverige

SE

Hele landet

Det forente
kongerike

UK

Hele landet

Koiherpesvirussykdom
(KHV)
Infeksiøs lakseanemi (ISA)
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Sykdom

Infeksjon med Marteilia
refringens

Medlemsstat

Geografisk avgrensning av det sykdomsfrie området
(medlemsstat, soner eller segmenter)

Kode

Irland

IE

Hele landet

Det forente
kongerike

UK

Hele Storbritannias, Nord-Irlands, Guernseys, Herms og
Isle of Mans kystlinje
Hele Nord-Irlands kystlinje
Hele Guernseys og Herms kystlinje
Jerseys kystsone: Denne sonen består av tidevannssonen
og den umiddelbare kystsonen mellom midlere
høyvannstand på øya Jersey og en tenkt linje trukket
tre nautiske mil fra midlere lavvannstand på øya Jersey.
Sonen ligger i bukten mellom Normandie og Bretagne,
på sørsiden av Den engelske kanal
Hele Isle of Mans kystlinje

Infeksjon med Bonamia
ostreae

Irland

Det forente
kongerike

IE

UK

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

Hele Storbritannias kystlinje, unntatt
1.

sørkysten av Cornwall fra Lizard til Start Point,

2.

kysten av Dorset, Hampshire og Sussex fra Portland
Bill til Selsey Bill,

3.

sonen langs kysten av North Kent og Essex fra North
Foreland til Felixstowe,

4.

sonen langs kysten i sørvestlige Wales fra Wooltack
Point til St Govan’s Head, herunder Milford Haven
og tidevannsområdet i East og West Cleddau River,

5.

sonen som omfatter vannområdet i Loch Sunart
øst for en linje trukket sør-sørøst fra den nordligste
spissen av Maclean’s Nose til Auliston Point,

6.

sonen som omfatter West Loch Tarbert nordøst fra en
linje trukket øst-sørøst ved Ardpatrick Point NR 734
578 til North Dunskeig Bay ved NR 752 568

Hele Nord-Irlands kystlinje, unntatt
1.

Lough Foyle

Hele Guernseys, Herms og Isle of Mans kystlinje
Jerseys kystsone: Denne sonen består av tidevannssonen
og den umiddelbare kystsonen mellom midlere
høyvannstand på øya Jersey og en tenkt linje trukket tre
nautiske mil fra midlere lavvannstrand på øya Jersey.
Sonen ligger i bukten mellom Normandie og Bretagne,
på sørsiden av Den engelske kanal
Hvitflekksykdom
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VEDLEGG II
Modell for framlegging av overvåkingsprogrammer for godkjenning og for erklæringer om
overvåkingsprogrammer
Krav/opplysninger som skal framlegges

1.

2.

Identifisering av programmet
1.1.

Innberettende medlemsstat

1.2.

Vedkommende myndighet (adresse, faks,
e-post)

1.3.

Dokumentets referansenummer

1.4.

Dato for oversending til Kommisjonen

Type underretning
2.1.

□

Erklæring om overvåkingsprogram

2.2.

□

Søknad for overvåkingsprogram

3.

Nasjonal lovgivning(1)

4.

Sykdommer
4.1.

4.2.

4.3.
5.

Opplysninger / nærmere forklaring og begrunnelse

Fisk

Bløtdyr

Krepsdyr

Generelle opplysninger om programmene
5.1.

Vedkommende myndighet(2)

5.2.

Organisering av og tilsyn med alle deltakere i
programmet(3)

5.3.

En oversikt over akvakulturnæringens
struktur på det berørte området, herunder
produksjonstyper og oppdrettede arter

5.4.

Fra hvilken dato har det vært obligatorisk
å underrette vedkommende myndighet om
mistanke om og bekreftet forekomst av
sykdommen(e)?

5.5.

Fra hvilken dato har det vært et system for
tidlig påvisning i hele medlemsstaten, som
gjør det mulig for vedkommende myndighet
å utføre undersøkelser og rapportere om
sykdommer på en effektiv måte?(4)

□

VHS

□

IHN

□

ISA

□

KHV

□

Marteilia refringens

□

Bonamia ostreae

□

Hvitflekksykdom
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Krav/opplysninger som skal framlegges

Opplysninger / nærmere forklaring og begrunnelse

5.6.

Opprinnelse til akvakulturdyr av arter som er
mottakelige for den aktuelle sykdommen, og
som føres inn i medlemsstaten, sonen eller
segmentet for oppdrett

5.7.

Retningslinjer for god hygienepraksis(5)

5.8.

Sykdommens epidemiologiske situasjon i
minst de siste fire år før programmet ble satt i
gang(6)

5.9.

Beskrivelse av det framlagte programmet(7)

5.10. Programmets varighet
6.

Område som omfattes(8)
6.1.

□

Medlemsstat

6.2.

□

Sone (hele nedbørfeltet)(9)

6.3.

□

Sone (del av nedbørfeltet)(10)
Identifiser og beskriv den kunstige eller
naturlige barrieren som avgrenser sonen,
og begrunn dens evne til å hindre vanndyrs
vandring oppstrøms fra lavereliggende
områder av nedbørfeltet

6.4.

□

Sone (mer enn ett nedbørfelt)(11)

6.5.

□

Segment som er uavhengig av helsestatusen i de omkringliggende områdene(12)
Identifiser
og
beskriv
vannforsyningen for hvert
oppdrettsanlegg(13)

□
□

Brønn,
kilde

borehull

eller

Renseanlegg
som
inaktiverer det relevante
sykdomsf ramkallende
stoffet(14)

Identifiser og beskriv for hvert oppdrettsanlegg naturlige eller
kunstige barrierer og begrunn dets evne til å hindre at vanndyr
fra de omkringliggende vassdragene kommer inn på hvert
oppdrettsanlegg i et segment
Identifiser og beskriv for hvert oppdrettsanlegg vernet mot
oversvømmelse og vanninntrenging fra de omkringliggende
vassdragene
6.6.

□
□
□
□

6.7.

Segment som er avhengig av helsestatusen i de omkringliggende områdene(15)
Én epidemiologisk enhet på grunn av sin geografiske
beliggenhet og avstand fra andre akvakulturanlegg/
akvakulturområder(16)
Alle akvakulturanlegg som inngår i segmentet, hører inn
under et felles biosikkerhetssystem(17)
Eventuelle tilleggskrav(18)

Akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr som
omfattes av programmet (registreringsnumre og geografisk
beliggenhet)
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Krav/opplysninger som skal framlegges

7.

Opplysninger / nærmere forklaring og begrunnelse

Tiltak fastsatt i det framlagte programmet
7.1.

Oversikt over tiltakene fastsatt i programmet
Første år

□
□
□
□
□
□
□
□
7.2.

Undersøkelser
Innhøsting for konsum eller
videreforedling

Siste år

□
□

Umiddelbart
Senere
Fjerning og disponering

□

Umiddelbart
Senere
Andre tiltak (angi nærmere)

□

Beskrivelse av tiltakene fastsatt i programmet(19)
Målbestander/-arter
Anvendte undersøkelser og prøvetakingsmetoder. Laboratorier som deltar i
programmet(20)
Regler for forflytning av dyr
Tiltak i tilfelle positivt resultat(21)
Kontroll og overvåking av programmets
gjennomføring og rapportering

Undersøkelser
Innhøsting for konsum eller videreforedling

□
□

Umiddelbart
Senere

Fjerning og disponering

□
□

Umiddelbart
Senere

Andre tiltak (angi nærmere)
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(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

(19)
(20)
(21)

Gjeldende nasjonal lovgivning for overvåkingsprogrammet.
Det skal gis en beskrivelse av den berørte vedkommende myndighets struktur, kompetanse, oppgaver og fullmakter.
Det skal gis en beskrivelse av vedkommende myndighet med ansvar for overvåking og samordning av programmet og de forskjellige
driftsansvarlige som er involvert.
Systemene for tidlig påvisning skal særlig sikre rask oppdagelse av kliniske tegn som underbygger mistanken om en sykdom, en ny
sykdom eller uforklarlig dødelighet på akvakulturanlegg eller i akvakulturområder for bløtdyr samt i naturen, og rask underretning
om hendelsen til vedkommende myndighet med sikte på å innlede en diagnostisk undersøkelse så raskt som mulig. Det stilles minst
følgende krav til systemet for rask påvisning:
a) Blant personale som er ansatt i akvakulturvirksomheter eller som arbeider med foredling av akvakulturdyr, skal det være gode
kunnskaper om tegn som kan tyde på forekomst av en sykdom, og veterinærer eller spesialister på vanndyrs helse skal ha
utdanning i å påvise og rapportere uvanlige sykdomstilfeller.
b) Veterinærer eller spesialister på vanndyrs helse skal ha utdanning i å oppdage og rapportere mistenkelige sykdomstilfeller.
c) Vedkommende myndighet skal ha tilgang til laboratorier som kan diagnostisere og skille mellom oppførte og nye sykdommer.
Det skal gis en beskrivelse i samsvar med artikkel 9 i direktiv 2006/88/EF.
Det skal gis opplysninger ved hjelp av tabellen i del A i vedlegg III. Gjelder bare for overvåkingsprogrammer som skal godkjennes
av Kommisjonen.
En kortfattet beskrivelse av programmet skal gis sammen med hovedmålene, de viktigste tiltakene, målbestanden,
gjennomføringsområdene samt definisjonen av et positivt tilfelle.
Området som omfattes, skal være klart avgrenset og beskrives i et kart som må være vedlagt søknaden.
Et helt nedbørfelt fra kildene til elvemunningen.
En del av et nedbørfelt fra kilden(e) til en naturlig eller kunstig barriere som hindrer at vanndyr vandrer oppstrøms fra lavereliggende
områder av nedbørfeltet.
Mer enn ett nedbørfelt, inklusive elvemunninger, på grunn av den epidemiologiske tilknytningen mellom nedbørfeltene gjennom
elvemunningen.
Segmenter som består av ett eller flere akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr, der helsestatus med hensyn til en
bestemt sykdom er uavhengig av helsestatus for de omkringliggende naturlige vannmassene med hensyn til denne sykdommen.
Et segment som er uavhengig av helsestatus for de omkringliggende vannmassene, skal forsynes med vann
a) gjennom et renseanlegg som inaktiverer de relevante sykdomsframkallende stoffene for å redusere risikoen for å innføre
sykdom til et akseptabelt nivå, eller
b) direkte fra en brønn, et borehull eller en kilde. Dersom denne vannforsyningen befinner seg utenfor akvakulturanlegget, skal
vannet leveres direkte til akvakulturanlegget, og ledes gjennom en rørledning.
Det skal gis tekniske opplysninger som viser at de relevante sykdomsframkallende stoffene inaktiveres for å redusere risikoen for å
innføre sykdom til et akseptabelt nivå.
Segmenter som består av ett eller flere akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr, der helsestatus med hensyn til en
bestemt sykdom er avhengig av helsestatus for de omkringliggende naturlige vannmassene med hensyn til denne sykdommen.
Det skal gis en beskrivelse av den geografiske beliggenheten og avstanden fra andre akvakulturanlegg/akvakulturområder som gjør
det mulig å betrakte segmentet som én epidemiologisk enhet.
Det skal gis en beskrivelse av det felles biosikkerhetssystemet.
Hvert akvakulturanlegg eller akvakulturområde for bløtdyr i et segment som er avhengig av helsestatus for de omkringliggende
vannmassene, skal omfattes av tilleggstiltak som er pålagt av vedkommende myndighet, når det anses som nødvendig for å
hindre innførsel av sykdommer. Slike tiltak kan omfatte opprettelse av en buffersone rundt segmentet der det gjennomføres et
overvåkingsprogram, og opprettelse av ytterligere vern mot inntrenging av mulige bærere av sykdomsframkallende stoffer eller
smittebærere.
Det skal gis en omfattende beskrivelse med mindre det kan vises til Fellesskapets regelverk. Det skal vises til den nasjonale
lovgivningen der det er fastsatt tiltak.
Diagnostiske metoder og prøvetakingsmetoder beskrives. Dersom det anvendes OIE- eller EU-standarder, vises det til dem. Dersom
de ikke anvendes, skal de beskrives. Angi laboratoriene som deltar i programmet (nasjonalt referanselaboratorium eller utpekte
laboratorier).
Det skal gis en beskrivelse av tiltakene med hensyn til positive dyr (omgående eller senere innhøsting for konsum, omgående eller
senere fjerning og disponering, tiltak for å unngå spredning av det sykdomsframkallende stoffet ved innhøstingen, videreforedlingen
eller fjerningen og disponeringen, en framgangsmåte for desinfisering av de infiserte akvakulturanleggene eller akvakulturområdene
for bløtdyr, en framgangsmåte for kultivering med friske dyr på akvakulturanlegg eller akvakulturområder der dyrene er blitt avlivet,
og opprettelse av en overvåkingssone rundt det infiserte akvakulturanlegget eller akvakulturområdet osv.).

27.8.2015

1.

()
(b)

a

Antall prøve
takinger

Antall kliniske
inspeksjoner

Vanntemperatur ved
prøvetaking/ inspeksjon

Arter ved
prøvetaking

År: …………………………………..

I alt

Arter det er tatt
prøver av

Antall dyr det er tatt prøver
av (i alt og etter art)
Antall prøver

Positive resultater av
laboratorieundersøkelser

I alt

Positive resultater av
kliniske inspeksjoner

Medlemsstat, sone eller segment som definert i nr. 6 i vedlegg II.
Når antallet akvakulturanlegg / akvakulturområder for bløtdyr er begrenset eller det ikke finnes noen akvakulturanlegg / akvakulturområder for bløtdyr i hele eller deler av medlemsstaten, sonen eller segmentet som søknaden gjelder, og
prøvetakingen derfor utføres på viltlevende bestander, skal den geografiske beliggenheten angis for det stedet der prøvene tas.

Akvakulturanlegg eller
akvakulturområde for
bløtdyr(b)

Sykdom: ………………………………..

Medlemsstat, sone eller segment(a)

Opplysninger om undersøkelse av dyr

Modell for opplysninger om sykdommens epidemiologiske situasjon/utvikling i de siste fire år, som
skal gis i forbindelse med framlegging av overvåkingsprogrammer for godkjenning (én tabell for hvert
gjennomføringsår)

DEL A

VEDLEGG III
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2.

(f)

(d)
(e)

(a)
(b)
(c)

2

Medlems
stat, sone eller
segment(a)

1

3

Samlet antall
akvakulturanlegg
eller akvakultur
områder for
bløtdyr, som
omfattes av
programmet
4

Antall kontrol
lerte akvakultur
anlegg eller
akvakultur
områder for
bløtdyr(c)
5

Antall positive
akvakulturanlegg
eller akvakultur
områder for
bløtdyr(d)

År: …………………………………..

6

Antall nye
positive
akvakulturanlegg
eller akvakultur
områder for
bløtdyr(e)
7

Antall tømte
akvakulturanlegg
eller akvakultur
områder for
bløtdyr

8 = (7/5) x 100

% positive tømte
akvakulturanlegg
eller akvakultur
områder for
bløtdyr

9

Dyr som er fjernet
og disponert(f)

10 = (4/3) x 100

Dekning av
akvakulturanlegg
eller akvakultur
områder for
bløtdyr i %
11 = (5/4) x 100

% positive
akvakulturanlegg
eller akvakultur
områder for
bløtdyr
Periodeprevalens

Målindikatorer

12 = (6/4) x 100

% nye positive
akvakulturanlegg
eller akvakultur
områder for
bløtdyr
Insidens

Medlemsstat, sone eller segment som definert i nr. 6 i vedlegg II.
Samlet antall akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr som finnes i medlemsstaten, sonen eller segmentet som definert i nr. 6 i vedlegg II.
Ved kontroll forstås det at det utføres en undersøkelse av akvakulturanlegget / akvakulturområdet for bløtdyr i henhold til programmet for de enkelte sykdommene for å oppdatere helsestatusen for akvakulturanlegget / akvakulturområdet for
bløtdyr. I denne kolonnen skal et akvakulturanlegg / akvakulturområde for bløtdyr ikke regnes to ganger selv om det er kontrollert mer enn én gang.
Akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr med minst ett positivt dyr i tidsrommet, uavhengig av antall ganger akvakulturanlegget / akvakulturområdet for bløtdyr er blitt kontrollert.
Akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr der helsestatusen for foregående rapporteringsperiode enten var kategori I, kategori II, kategori III eller kategori IV i samsvar med del A i vedlegg III til direktiv 2006/88/EF, men som har
hatt minst ett positivt dyr med den aktuelle sykdommen i denne referanseperioden. For programmer som er framlagt før 1. august 2008: Akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr som ikke var positive med hensyn til den aktuelle
sykdommen i den foregående perioden, og som har hatt minst ett positivt dyr i denne perioden.
Dyr × 1 000 eller den samlede vekten av dyr som er fjernet og disponert.

I alt

Samlet antall
akvakulturanlegg
eller akvakultur
områder for
bløtdyr(b)

Sykdom: ………………………………..

Opplysninger om undersøkelser av akvakulturanlegg eller akvakulturområder
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1.

(a)
( b)

Antall prøvetakinger

Antall kliniske inspeksjoner

Vanntemperatur ved
prøvetaking/ inspeksjon

År: …………………………………..
Arter ved prøvetaking

I alt

Arter det er tatt prøver av

Antall dyr det er tatt prøver
av (i alt og etter art)

Antall prøver

Medlemsstat, sone eller segment som definert i nr. 6 i vedlegg II.
Når antallet akvakulturanlegg / akvakulturområder for bløtdyr er begrenset eller det ikke finnes noen akvakulturanlegg / akvakulturområder for bløtdyr i hele eller deler av medlemsstaten, sonen eller segmentet som søknaden gjelder, og
prøvetakingen derfor utføres på viltlevende bestander, skal den geografiske beliggenheten angis for det stedet der prøvene tas.

Akvakulturanlegg eller
akvakulturområde for
bløtdyr(b)

Sykdom: ………………………………..

Medlemsstat, sone eller segment(a)

Mål for undersøkelser av dyr

Modell for opplysninger om fastsatte mål, som skal gis i forbindelse med framlegging av
overvåkingsprogrammer for godkjenning (én tabell for hvert gjennomføringsår)

DEL B
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(d)
(e)

(a)
(b)
(c)

1

3

4

5

Forventet antall
positive akvakultur
anlegg eller
akvakulturområder
for bløtdyr(d)

6

Forventet antall nye
positive akvakultur
anlegg eller
akvakulturområder
for bløtdyr(e)

7

Antall akvakultur
anlegg eller
akvakulturområder
for bløtdyr som
ventes å bli tømt

8 = (7/5) x 100

Forventet andel av
akvakulturanlegg
eller akvakultur
områder for bløtdyr
som ventes å bli
tømt
9 = (4/3) x 100

Forventet dekning
av akvakulturanlegg
eller akvakultur
områder for bløtdyr
i%
10 = (5/4) x 100

% positive
akvakulturanlegg
eller akvakultur
områder for bløtdyr
Forventet periode
prevalens

Målindikatorer

11 = (6/4) x 100

% nye positive
akvakulturanlegg
eller akvakultur
områder for bløtdyr
Forventet insidens

Medlemsstat, sone eller segment som definert i nr. 6 i vedlegg II.
Samlet antall akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr som finnes i medlemsstaten, sonen eller segmentet som definert i nr. 6 i vedlegg II.
Ved kontroll forstås det at det utføres en undersøkelse av akvakulturanlegget / akvakulturområdet for bløtdyr i henhold til programmet for de enkelte sykdommene for å oppdatere helsestatusen for akvakulturanlegget / akvakulturområdet for bløtdyr.
I denne kolonnen skal et akvakulturanlegg / akvakulturområde for bløtdyr ikke regnes to ganger selv om det er kontrollert mer enn én gang.
Akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr med minst ett positivt dyr i tidsrommet, uavhengig av antall ganger akvakulturanlegget / akvakulturområdet for bløtdyr er blitt kontrollert.
Akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr der helsestatusen for foregående rapporteringsperiode enten var kategori I, kategori II, kategori III eller kategori IV i samsvar med del A i vedlegg III til direktiv 2006/88/EF, men som har hatt
minst ett positivt dyr med den aktuelle sykdommen i denne referanseperioden.

I alt

2

Medlemsstat, sone
eller segment(a)

Antall akvakultur
anlegg eller
akvakulturområder
for bløtdyr som
ventes å bli
kontrollert(c)

År: …………………………………..

Samlet antall
akvakulturanlegg
eller akvakultur
områder for bløtdyr,
som omfattes av
programmet

Sykdom: ………………………………..

Mål for undersøkelser av akvakulturanlegg eller akvakulturområder

Samlet antall
akvakulturanlegg
eller akvakultur
områder for
bløtdyr(b)

2.
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VEDLEGG IV
Modell for innlevering av søknader og erklæringer om sykdomsfri status
Krav / nødvendige opplysninger

1.

Opplysninger / nærmere forklaring og begrunnelse

Identifisering av programmet
1.1. Innberettende medlemsstat
1.2. Vedkommende myndighet (adresse, faks, e-post)
1.3. Dokumentets referansenummer
1.4. Dato for oversending til Kommisjonen

2.

Type underretning
2.1.

□

Erklæring om sykdomsfri status

2.2.

□

Innlevering av søknad om sykdomsfri status

3.

Nasjonal lovgivning(1)

4.

Sykdommer
4.1. Fisk

4.2. Bløtdyr

4.3. Krepsdyr
5.

□

VHS

□

IHN

□

ISA

□

KHV

□

Infeksjon med Marteilia refringens

□

Infeksjon med Bonamia ostreae

□

Hvitflekksykdom

Begrunnelse for status som sykdomsfri
5.1.

□

Ingen mottakelige arter(2)

5.2.

□

Sykdomsframkallende stoff ikke levedyktig(3)

5.3.

□

Historisk status som sykdomsfri(4)

5.4.

□

Målrettet overvåking(5)
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6.

Generelle opplysninger
6.1. Vedkommende myndighet(6)
6.2. Organisering av og tilsyn med alle deltakere i programmet for å oppnå
sykdomsfri status(7)
6.3. En oversikt over akvakulturnæringens struktur på det berørte området
(sykdomsfri medlemsstat, sone eller segment), herunder produksjonstyper og
oppdrettede arter
6.4. Fra hvilken dato har det vært obligatorisk å underrette vedkommende
myndighet om mistanke om og bekreftet forekomst av sykdommen(e)?
6.5. Fra hvilken dato har det vært et system for tidlig påvisning i hele medlemsstaten,
som gjør det mulig for vedkommende myndighet å utføre undersøkelser og
rapportere om sykdommer på en effektiv måte?(8)
6.6. Opprinnelse til akvakulturdyr av arter som er mottakelige for den aktuelle
sykdommen, og som føres inn i medlemsstaten, sonen eller segmentet for
oppdrett
6.7. Retningslinjer for god hygienepraksis(9)

7.

Område som omfattes
7.1.

□

Medlemsstat

7.2.

□

Sone (hele nedbørfeltet)(10)

7.3.

□

Sone (del av nedbørfeltet)(11)
Identifiser og beskriv den kunstige eller naturlige barrieren som avgrenser
sonen, og begrunn dens evne til å hindre vanndyrs vandring oppstrøms fra
lavereliggende områder av nedbørfeltet

7.4.

□

Sone (mer enn ett nedbørfelt)(12)

7.5.

□

Segment som er uavhengig av helsestatusen i de omkringliggende områdene(13)
Identifiser
og
beskriv
vannforsyningen for hvert
oppdrettsanlegg(14)

□
□

Brønn, borehull eller kilde
Renseanlegg som
inaktiverer det relevante
sykdomsframkallende
stoffet(15)

Identifiser og beskriv for hvert oppdrettsanlegg naturlige eller
kunstige barrierer og begrunn dets evne til å hindre at vanndyr
fra de omkringliggende vassdragene kommer inn på hvert
akvakulturanlegg i et segment
Identifiser og beskriv for hvert oppdrettsanlegg vernet mot
oversvømmelse og vanninntrenging fra de omkringliggende
vassdragene
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7.6.

□
□
□
□

8.

Segment som er avhengig av helsestatusen i de omkringliggende områdene(16)
Én epidemiologisk enhet på grunn av sin geografiske
beliggenhet og avstand fra andre akvakulturanlegg/
akvakulturområder(17)
Alle akvakulturanlegg som inngår i segmentet, hører inn under
et felles biosikkerhetssystem(18)
Eventuelle tilleggskrav(19)

Geografisk avgrensning(20)
8.1. Akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr som
omfattes av programmet (registreringsnumre og geografisk
beliggenhet)
8.2.

□

Geografisk avgrensning(19)

Ikke-sykdomsfri
buffersone(21)

Akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr som
omfattes (registreringsnumre,
geografisk beliggenhet og
helsestatus)(22)
Type helseovervåking
8.3.

□

Ikke-sykdomsfrie soner
eller segmenter(23)

Geografisk avgrensning(19)
Akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr som
omfattes (registreringsnumre,
geografisk beliggenhet og
helsestatus)(15)

9.

8.4.

□

8.5.

□

19
Utvidelse av sykdomsfri Geografisk avgrensning( )
sone til andre
medlemsstater(24)

Geografisk avgrensning(19)

Eksisterende
sykdomsfrie soner/
segmenter i nærheten

Akvakulturanlegg eller
akvakulturområder for bløtdyr som
omfattes (registreringsnumre og
geografisk beliggenhet)

Akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr som påbegynner eller gjenopptar sin virksomhet(25)
9.1.

□

9.2.

□

Nytt akvakulturanlegg
Akvak ultura nlegg
som gjenopptar sin
virksomhet

□
□
□

Vedkommende myndighet kjenner til
akvakulturanleggets helsebakgrunn

Ikke omfattet av dyrehelsetiltak med
hensyn til oppførte sykdommer
Akvakulturanlegget er blitt rengjort,
desinfisert og om nødvendig brakklagt
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(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

(6)
(7)
(8)

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)

Gjeldende nasjonal lovgivning for erklæring og søknad om sykdomsfri status.
Gjelder dersom ingen av artene som er mottakelige for den eller de aktuelle sykdommene, finnes i medlemsstaten, sonen eller
segmentet, eller dersom det er relevant, i vannkilden.
Gjelder dersom man vet at det sykdomsframkallende stoffet ikke kan overleve i medlemsstaten, sonen eller segmentet, eller dersom
det er relevant, i vannkilden. Det skal gis vitenskapelige opplysninger som dokumenterer at det sykdomsframkallende stoffet ikke
kan overleve i medlemsstaten, sonen eller segmentet.
Gjelder dersom det finnes mottakelige arter, men der det ikke har vært påvist forekomst av sykdommen i et tidsrom på minst
ti år før datoen for erklæring eller søknad om sykdomsfri status, til tross for at forholdene ligger til rette for de kliniske tegnene
på sykdommen, og dersom den tilsvarende oppfyller kravene i del I nr. 1 i vedlegg V til direktiv 2006/88/EF. Det skal innleveres
erklæring eller søknad om anvendelse av denne begrunnelsen for sykdomsfri status innen 1. november 2008. Det skal gis nærmere
opplysninger om hvordan del I nr. 1 i vedlegg V til direktiv 2006/88/EF er oppfylt.
Gjelder dersom målrettet overvåking som oppfyller fellesskapskrav, har vært på plass i minst et tidsrom på to år uten at det er
påvist sykdomsframkallende stoffer i akvakulturanlegg eller i akvakulturområder for bløtdyr som oppdretter noen av de mottakelige
artene.
Dersom det finnes deler av medlemsstaten, sonen eller segmentet der antallet akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr
er begrenset, men der det finnes viltlevende bestander av noen av de mottakelige artene, skal det gis opplysninger om den målrettede
overvåkingen av disse viltlevende bestandene.
Diagnostiske metoder og prøvetakingsmetoder beskrives. Dersom det anvendes OIE- eller EU-standarder, vises det til dem. Dersom
de ikke anvendes, skal de beskrives. Angi laboratoriene som deltar i programmet (nasjonalt referanselaboratorium eller utpekte
laboratorier).
Det skal gis en beskrivelse av den berørte vedkommende myndighets struktur, kompetanse, oppgaver og fullmakter.
Det skal gis en beskrivelse av vedkommende myndighet med ansvar for overvåking og samordning av programmet og de forskjellige
driftsansvarlige som er involvert.
Systemene for tidlig påvisning skal særlig sikre rask oppdagelse av kliniske tegn som underbygger mistanken om en sykdom, en ny
sykdom eller uforklarlig dødelighet på akvakulturanlegg eller i akvakulturområder for bløtdyr samt i naturen, og rask underretning
om hendelsen til vedkommende myndighet med sikte på å innlede en diagnostisk undersøkelse så raskt som mulig. Det stilles minst
følgende krav til systemet for rask påvisning:
a) Blant personale som er ansatt i akvakulturvirksomheter eller som arbeider med foredling av akvakulturdyr, skal det være gode
kunnskaper om tegn som kan tyde på forekomst av en sykdom, og veterinærer eller spesialister på vanndyrs helse skal ha
utdanning i å påvise og rapportere uvanlige sykdomstilfeller.
b) Veterinærer eller spesialister på vanndyrs helse skal ha utdanning i å oppdage og rapportere mistenkelige sykdomstilfeller.
c) Vedkommende myndighet skal ha tilgang til laboratorier som kan diagnostisere og skille mellom oppførte og nye sykdommer.
Det skal gis en beskrivelse i samsvar med artikkel 9 i direktiv 2006/88/EF.
Et helt nedbørfelt fra kildene til elvemunningen.
En del av et nedbørfelt fra kilden(e) til en naturlig eller kunstig barriere som hindrer at vanndyr vandrer oppstrøms fra lavereliggende
områder av nedbørfeltet.
Mer enn ett nedbørfelt, inklusive elvemunninger, på grunn av den epidemiologiske tilknytningen mellom nedbørfeltene gjennom
elvemunningen.
Segmenter som består av ett eller flere akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr, der helsestatus med hensyn til en
bestemt sykdom er uavhengig av helsestatus for de omkringliggende naturlige vannmassene med hensyn til denne sykdommen.
Et segment som er uavhengig av helsestatus for de omkringliggende vannmassene, skal forsynes med vann
a) gjennom et renseanlegg som inaktiverer de relevante sykdomsframkallende stoffene for å redusere risikoen for å innføre
sykdom til et akseptabelt nivå, eller
b) direkte fra en brønn, et borehull eller en kilde. Dersom denne vannforsyningen befinner seg utenfor akvakulturanlegget, skal
vannet leveres direkte til akvakulturanlegget, og ledes gjennom en rørledning.
Det skal gis tekniske opplysninger som viser at de relevante sykdomsframkallende stoffene inaktiveres for å redusere risikoen for å
innføre sykdom til et akseptabelt nivå.
Segmenter som består av ett eller flere akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr, der helsestatus med hensyn til en
bestemt sykdom er avhengig av helsestatus for de omkringliggende naturlige vannmassene med hensyn til denne sykdommen.
Det skal gis en beskrivelse av den geografiske beliggenheten og avstanden fra andre akvakulturanlegg/akvakulturområder som gjør
det mulig å betrakte segmentet som én epidemiologisk enhet.
Det skal gis en beskrivelse av det felles biosikkerhetssystemet.
Hvert akvakulturanlegg eller akvakulturområde for bløtdyr i et segment som er avhengig av helsestatus for de omkringliggende
vannmassene, skal omfattes av tilleggstiltak som er pålagt av vedkommende myndighet, når det anses som nødvendig for å
hindre innførsel av sykdommer. Slike tiltak kan omfatte opprettelse av en buffersone rundt segmentet der det gjennomføres et
overvåkingsprogram, og opprettelse av ytterligere vern mot inntrenging av mulige bærere av sykdomsframkallende stoffer eller
smittebærere.
Den geografiske avgrensningen skal være klart beskrevet og identifisert i et kart som må være vedlagt erklæringen/søknaden.
Eventuelle vesentlige endringer i den geografiske avgrensningen av sonene eller segmentene som skal erklæres som sykdomsfrie,
skal være omfattet av en ny søknad.
I forbindelse med en sone eller et segment som er avhengig av helsestatus for de omkringliggende vannmassene, skal det etter behov
opprettes en buffersone der det gjennomføres et overvåkingsprogram. Avgrensningen av buffersonene skal være slik at de verner den
sykdomsfrie sonen mot passiv innførsel av sykdommen. (Del II nr. 1.5 i vedlegg V til direktiv 2006/88/EF.)
Helsestatus i henhold til del A i vedlegg III til direktiv 2006/88/EF.
Relevant i forbindelse med erklæring om sykdomsfrie medlemsstater, når mindre områder av medlemsstaten ikke anses som
sykdomsfri.
Når en sone strekker seg over mer enn én medlemsstat, kan den ikke erklæres sykdomsfri med mindre vilkårene fastsatt i del
II nr. 1.3, 1.4 og 1.5 i vedlegg V til direktiv 2006/88/EF gjelder alle områdene i denne sonen. I så tilfelle skal begge berørte
medlemsstater søke om godkjenning for den delen av sonen som ligger på deres territorium.
I samsvar med del II nr. 4 i vedlegg V til direktiv 2006/88/EF.
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1.

(a)
( b)

Antall prøve
takinger

Antall kliniske
inspeksjoner

Vanntemperatur ved
prøvetaking/ inspeksjon

Arter ved
prøvetaking

År: …………………………………..

I alt

Arter det er tatt
prøver av

Antall dyr det er tatt prøver
av (i alt og etter art)
Antall prøver

Positive resultater av
laboratorieundersøkelser

I alt

Positive resultater av
kliniske inspeksjoner

Medlemsstat, sone eller segment som definert i nr. 7 i vedlegg IV.
Når antallet akvakulturanlegg / akvakulturområder for bløtdyr er begrenset eller det ikke finnes noen akvakulturanlegg / akvakulturområder for bløtdyr i hele eller deler av medlemsstaten, sonen eller segmentet som søknaden eller erklæringen
gjelder, og prøvetakingen derfor utføres på viltlevende bestander, skal den geografiske beliggenheten angis for det stedet der prøvene tas.

Akvakulturanlegg eller
akvakulturområde for
bløtdyr(b)

Sykdom: ………………………………..

Medlemsstat, sone eller segment(a)

Opplysninger om undersøkelse av dyr

Modell for opplysninger som skal gis i forbindelse med framlegging av søknader og erklæringer om sykdomsfri
status (én tabell for hvert gjennomføringsår)

VEDLEGG V
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2.

()
(b)
(c)

(f)

(d)
(e)

a

2

Medlems
stat, sone eller
segment(a)

1

3

Samlet antall
akvakulturanlegg
eller akvakultur
områder for
bløtdyr, som
omfattes av
programmet
4

Antall kontrol
lerte akvakultur
anlegg eller
akvakultur
områder for
bløtdyr(c)

5

Antall positive
akvakulturanlegg
eller akvakultur
områder for
bløtdyr(d)

År: …………………………………..

6

Antall nye
positive
akvakulturanlegg
eller akvakultur
områder for
bløtdyr(e)

7

Antall tømte
akvakulturanlegg
eller akvakultur
områder for
bløtdyr

8 = (7/5) x 100

% positive tømte
akvakulturanlegg
eller akvakultur
områder for
bløtdyr

9

Dyr som er fjernet
og disponert(f)

10 = (4/3) x 100

Dekning av
akvakulturanlegg
eller akvakultur
områder for
bløtdyr i %
11 = (5/4) x 100

% positive
akvakulturanlegg
eller akvakultur
områder for
bløtdyr
Periodeprevalens

Målindikatorer

12 = (6/4) x 100

% nye positive
akvakulturanlegg
eller akvakultur
områder for
bløtdyr
Insidens

Medlemsstat, sone eller segment som definert i nr. 7 i vedlegg IV.
Samlet antall akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr som finnes i medlemsstaten, sonen eller segmentet som definert i nr. 7 i vedlegg IV.
Ved kontroll forstås det at det utføres en undersøkelse av akvakulturanlegget / akvakulturområdet for bløtdyr i henhold til programmet for å oppnå sykdomsfri status for en sykdom for å oppdatere helsestatusen for akvakulturanlegget /
akvakulturområdet for bløtdyr. I denne kolonnen skal et akvakulturanlegg / akvakulturområde for bløtdyr ikke regnes to ganger selv om det er kontrollert mer enn én gang.
Akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr med minst ett positivt dyr i tidsrommet, uavhengig av antall ganger akvakulturanlegget / akvakulturområdet for bløtdyr er blitt kontrollert.
Akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr der helsestatusen for foregående rapporteringsperiode enten var kategori I, kategori II, kategori III eller kategori IV i samsvar med del A i vedlegg III til direktiv 2006/88/EF, men som har
hatt minst ett positivt dyr med den aktuelle sykdommen i denne referanseperioden. For programmer som er framlagt før 1. august 2008: Akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr som ikke var positive med hensyn til den aktuelle
sykdommen i den foregående perioden, og som har hatt minst ett positivt dyr i denne perioden.
Dyr × 1 000 eller den samlede vekten av dyr som er fjernet og disponert.

I alt

Samlet antall
akvakulturanlegg
eller akvakultur
områder for
bløtdyr(b)

Sykdom: ………………………………..

Opplysninger om undersøkelser av akvakulturanlegg eller akvakulturområder
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1.

a

()
(b)

Antall prøvetakinger

Antall kliniske
inspeksjoner

Vanntemperatur
ved prøvetaking/
inspeksjon
Arter ved prøvetaking

År: …………………………………..

I alt

Arter det er tatt
prøver av

Antall dyr det er tatt
prøver av (i alt og
etter art)
Antall prøver

Positive resultater
av laboratorie
undersøkelser

I alt

Positive resultater av
kliniske inspeksjoner

Medlemsstat, sone eller segment som definert i nr. 6 i vedlegg II.
Når antallet akvakulturanlegg / akvakulturområder for bløtdyr er begrenset eller det ikke finnes noen akvakulturanlegg / akvakulturområder for bløtdyr i hele eller deler av medlemsstaten, sonen eller segmentet som søknaden gjelder, og
prøvetakingen derfor utføres på viltlevende bestander, skal den geografiske beliggenheten angis for det stedet der prøvene tas.

Akvakulturanlegg
eller akvakultur
område for bløtdyr(b)

Sykdom: ………………………………..

Medlemsstat, sone eller segment(a)

Rapport om undersøkelser av dyr

RAPPORTMODELL

VEDLEGG VI
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2.

()
(b)
(c)

(f)

(d)
(e)

a

2

Medlems
stat, sone eller
segment(a)

1

3

Samlet antall
akvakulturanlegg
eller akvakultur
områder for
bløtdyr, som
omfattes av
programmet
4

Antall
kontrollerte
akvakulturanlegg
eller akvakultur
områder for
bløtdyr(c)

5

Antall positive
akvakulturanlegg
eller akvakultur
områder for
bløtdyr(d)

År: …………………………………..

6

Antall nye
positive
akvakulturanlegg
eller akvakultur
områder for
bløtdyr(e)

7

Antall tømte
akvakulturanlegg
eller akvakultur
områder for
bløtdyr

8 = (7/5) x 100

% positive tømte
akvakulturanlegg
eller akvakultur
områder for
bløtdyr

9

Dyr som er fjernet
og disponert(f)

10 = (4/3) x 100

Dekning av
akvakulturanlegg
eller akvakultur
områder for
bløtdyr i %
11 = (5/4) x 100

% positive
akvakulturanlegg
eller akvakultur
områder for
bløtdyr
Periodeprevalens

Målindikatorer

12 = (6/4) x 100

% nye positive
akvakulturanlegg
eller akvakultur
områder for
bløtdyr
Insidens

Medlemsstat, sone eller segment som definert i nr. 6 i vedlegg II.
Samlet antall akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr som finnes i medlemsstaten, sonen eller segmentet som definert i nr. 6 i vedlegg II.
Ved kontroll forstås det at det utføres en undersøkelse av akvakulturanlegget / akvakulturområdet for bløtdyr i henhold til programmet for de enkelte sykdommene for å oppdatere helsestatusen for akvakulturanlegget / akvakulturområdet for
bløtdyr. I denne kolonnen skal et akvakulturanlegg / akvakulturområde for bløtdyr ikke regnes to ganger selv om det er kontrollert mer enn én gang.
Akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr med minst ett positivt dyr i tidsrommet, uavhengig av antall ganger akvakulturanlegget / akvakulturområdet for bløtdyr er blitt kontrollert.
Akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr der helsestatusen for foregående rapporteringsperiode enten var kategori I, kategori II, kategori III eller kategori IV i samsvar med del A i vedlegg III til direktiv 2006/88/EF, men som har
hatt minst ett positivt dyr med den aktuelle sykdommen i denne referanseperioden. For programmer som er framlagt før 1. august 2008: Akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr som ikke var positive med hensyn til den aktuelle
sykdommen i den foregående perioden, og som har hatt minst ett positivt dyr i denne perioden.
Dyr × 1 000 eller den samlede vekten av dyr som er fjernet og disponert.

I alt

Samlet antall
akvakulturanlegg
eller akvakultur
områder for
bløtdyr(b)

Sykdom: ………………………………..
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