Vedlegg 8. Modell for søknad om å få et område erklært i
kategori II med godkjent overvåkingsprogram for sykdommer
på liste 2
Krav/opplysninger som skal framlegges

1.

Identifisering av programmet
1.1.
1.2.

2.

Opplysninger / nærmere forklaring og begrunnelse

Innberettende medlemsstat

Vedkommende myndighet (adresse, faks, epost)

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.

Fisk

□ VHS
□ IHN
□ ISA
□ KHV

4.2.

Bløtdyr

□ Marteilia refringens
□ Bonamia ostreae

4.3.
5.

Krepsdyr

□ Hvitflekksykdom

Generelle opplysninger om programmene
5.1.
5.2.

5.3.

Vedkommende myndighet(2)

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

En oversikt over akvakulturnæringens struktur
på
det
berørte
området,
herunder
produksjonstyper og oppdrettede arter
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5.4.

5.5.

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

□

Sone (del av nedbørfeltet) (10)

6.3.

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 □ Brønn,
vannforsyningen for hvert
kilde
oppdretts anlegg(13)

□

borehull

eller

Renseanlegg
som
inaktiverer det relevante
sykdoms framkallende
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. □ 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)
6.7.

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

Siste

□
□ Undersøkelser
□ Innhøsting for konsum eller videreforedling □
□ Umiddelbart
□ Senere
□ Fjerning og disponering
□ Umiddelbart
□ Senere
□ Andre tiltak (angi nærmere)
7.2.

Undersøkelser
Innhøsting for konsum eller videreforedling

□

□ 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
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(1) Gjeldende nasjonal lovgivning for overvåkingsprogrammet.
(2) Det skal gis en beskrivelse av den berørte vedkommende myndighets struktur, kompetanse, oppgaver og fullmakter.
(3) Det skal gis en beskrivelse av vedkommende myndighet med ansvar for overvåking og samordning av programmet og de forskjellige
driftsansvarlige som er involvert.
(4) 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.
(5) Det skal gis en beskrivelse i samsvar med artikkel 9 i direktiv 2006/88/EF.
(6) Det skal gis opplysninger ved hjelp av tabellen i del A i vedlegg III. Gjelder bare for overvåkingsprogrammer som skal godkjennes
av Kommisjonen.
(7) En kortfattet beskrivelse av programmet skal gis sammen med hovedmålene, de viktigste tiltakene, målbestanden,
gjennomføringsområdene samt definisjonen av et positivt tilfelle.
(8) Området som omfattes, skal være klart avgrenset og beskrives i et kart som må være vedlagt søknaden.
(9) Et helt nedbørfelt fra kildene til elvemunningen.
(10) 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.
(11) Mer enn ett nedbørfelt, inklusive elvemunninger, på grunn av den epidemiologiske tilknytningen mellom nedbørfeltene gjennom
elvemunningen.
(12) 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.
(13) 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.
(14) 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.
(15) 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.
(16) 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.
(17) Det skal gis en beskrivelse av det felles biosikkerhetssystemet.
(18) 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.
(19) 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.
(20) 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).
(21) 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.).

