Vedlegg 9. Modell for søknad om å få et område erklært i kategori I
sykdomsfri for sykdommer på liste 2
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

□ VHS

4.1. Fisk

□ IHN
□ ISA
□ KHV
4.2. Bløtdyr

□ Infeksjon med Marteilia refringens
□ Infeksjon med Bonamia ostreae

4.3. Krepsdyr
5.

6.

□ 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)

Generelle opplysninger
6.1. Vedkommende myndighet(6)
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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. □
7.5.

Sone (mer enn ett nedbørfelt)(12)

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

□ Brønn, borehull eller kilde
□ Renseanlegg som
inaktiverer det relevante
sykdoms framkallende
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

7.6.

□ 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)
8.

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

8.2. □

Ikke-sykdomsfri
buffersone(21)

Geografisk avgrensning(19)

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)

8.4. □

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

8.5. □

Geografisk avgrensning(19)
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Eksisterende
sykdomsfrie soner/
segmenter i nærheten

9.

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. □ Nytt akvakulturanlegg
9.2. □ Akvakultur anlegg
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

(1) Gjeldende nasjonal lovgivning for erklæring og søknad om sykdomsfri status.
(2) 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.
(3) 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.
(4) 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.
(5) 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).
(6) Det skal gis en beskrivelse av den berørte vedkommende myndighets struktur, kompetanse, oppgaver og fullmakter.
(7) Det skal gis en beskrivelse av vedkommende myndighet med ansvar for overvåking og samordning av programmet og de forskjellige driftsansvarlige som er
involvert.
(8) 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.
(9) Det skal gis en beskrivelse i samsvar med artikkel 9 i direktiv 2006/88/EF.
(10) Et helt nedbørfelt fra kildene til elvemunningen.
(11) 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.
(12) Mer enn ett nedbørfelt, inklusive elvemunninger, på grunn av den epidemiologiske tilknytningen mellom nedbørfeltene gjennom elvemunningen.
(13) 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.
(14) 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.
(15) 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.
(16) 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.
(17) 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.
(18) Det skal gis en beskrivelse av det felles biosikkerhetssystemet.
(19) 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.

(20) 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.
(21) 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.)
(22) Helsestatus i henhold til del A i vedlegg III til direktiv 2006/88/EF.
(23) Relevant i forbindelse med erklæring om sykdomsfrie medlemsstater, når mindre områder av medlemsstaten ikke anses som sykdomsfri.
(24) 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.
(25) I samsvar med del II nr. 4 i vedlegg V til direktiv 2006/88/EF.
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