
II

(Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

HATÁROZATOK

BIZOTTSÁG

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. április 30.)

a 2006/88/EK tanácsi irányelvnek a víziállat-tenyésztő vállalkozásokról és az engedélyezett
feldolgozólétesítményekről szóló információk elektronikus hozzáférhetőségét biztosító

internetalapú információs oldal tekintetében történő végrehajtásáról

(az értesítés a C(2008) 1656. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/392/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó
termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és
a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és
az azok elleni védekezésről szóló, 2006. október 24-i
2006/88/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak
59. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2006/88/EK irányelv megállapítja a tenyésztett víziál-
latok és az azokból származó termékek forgalomba
hozatalára, behozatalára és tranzitjára alkalmazandó
állat-egészségügyi követelményeket, illetve a tenyésztett
víziállatok betegségei tekintetében az illetékes hatóságok,
a víziállat-tenyésztő vállalkozások üzemeltetői és az
ágazathoz kapcsolódó más személyek tudatosságának és
felkészültségének növelését célzó megelőző minimum-
intézkedéseket.

(2) A 2006/88/EK irányelv IV. mellékletében felsorolt beteg-
ségek megjelenésének és elterjedésének megelőzése érde-
kében a tagállamoknak elektronikus formában nyilvános-
ságra kell hozniuk a víziállat-tenyésztő vállalkozásokra és

az engedélyezett feldolgozólétesítményekre vonatkozó
információkat, különösen az ott tartott fajokra és azok
egészségi állapotára vonatkozó információkat.

(3) Ezek az adatok jelenleg a tagállamok által a 2006/88/EK
irányelv 6. cikke szerint vezetett nyilvántartásban
mindenki számára hozzáférhetők.

(4) Az információs rendszerek interoperabilitásának, vala-
mint az eljárások tagállamok közötti elektronikus úton
történő alkalmazásának megkönnyítése, illetve az átlátha-
tóság és az érthetőség biztosítása érdekében fontos, hogy
tagállamok a víziállat-tenyésztő vállalkozásokra és az
engedélyezett feldolgozólétesítményekre vonatkozó infor-
mációkat Közösség-szerte egységesen jelenítsék meg. A
technikailag leginkább kivitelezhető megoldás egy inter-
netalapú információs oldal létrehozása lenne, mivel ez
könnyű hozzáférést biztosít az ilyen információkhoz és
elkészítéséhez nincs szükség túl sok forrásra. Ennélfogva
el kell készíteni az internetalapú információs oldal mintá-
jának tervezetét.

(5) A 2006/88/EK irányelv II. melléklete meghatározza a
víziállat-tenyésztő vállalkozások és az engedéllyel rendel-
kező feldolgozólétesítmények hatósági nyilvántartásában
megkövetelt információkat. Mivel az internetalapú infor-
mációs oldal célja az, hogy megkönnyítse a tagállamok
által létrehozott víziállat-tenyésztő vállalkozások nyilván-
tartásaiban rögzített releváns információk interoperabili-
tását, ezért a weboldalnak nem kell szükségszerűen tartal-
maznia valamennyi ilyen információt. Tartalmaznia kell
azonban minden olyan adatot, amely a megváltozott
egészségügyi állapot miatt elrendelt kereskedelmi korláto-
zásokra utal.
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(6) A 2006/88/EK irányelv előírja, hogy az irányelvben
megállapított engedélyezési követelménytől eltérően a
tagállamok kizárólag a következők nyilvántartásba vételét
követelhetik meg az illetékes hatóságtól: olyan víziállat-
tenyésztő vállalkozásoktól eltérő létesítmények, ahol
forgalomba hozatali szándék nélkül tartanak víziállatokat,
bérhorgászati területek, illetve a helyi fogyasztókat ellátó
víziállat-tenyésztő vállalkozások.

(7) A víziállat-betegségek elterjedésének veszélye, amelyet az
illetékes hatóság által a 2006/88/EK irányelv 4. cikkének
(1) bekezdésétől eltérően nyilvántartásba vett létesítmé-
nyek, bérhorgászati területek és víziállat-tenyésztő vállal-
kozások jelentenek, ezek sajátosságaitól, jellegétől és elhe-
lyezkedésétől függ. A tagállamoknak ezért el kell dönte-
niük, hogy milyen mértékben kell az e létesítményekkel,
bérhorgászati területekkel és víziállat-tenyésztő vállalko-
zásokkal kapcsolatos információkat az internetalapú
információs oldalon közzétenni.

(8) Mivel megfelelő időtartamot kell biztosítani a tagállamok
számára ahhoz, hogy a víziállat-tenyésztő vállalkozásokra
és az engedélyezett feldolgozólétesítményekre vonatkozó
releváns információkat az internetalapú információs
oldalra feltöltsék, rendelkezni kell arról, hogy ezeknek
az információknak csak legkésőbb 2009. július 31-ig
kell hozzáférhetőknek lenniük.

(9) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban
vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó
Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1) E határozat szabályokat állapít meg a tagállamok által a
2006/88/EK irányelv 59. cikkével összhangban létrehozandó, a
víziállat-tenyésztő vállalkozásokról és az engedélyezett feldolgo-
zólétesítményekről szóló információk elektronikus hozzáférhe-
tőségét biztosító internetalapú információs oldallal kapcso-
latban.

(2) E határozat értelemszerűen alkalmazandó az illetékes
hatóságok által a 2006/88/EK irányelv 4. cikkének (1) bekezdé-
sétől eltérően és a 2006/88/EK irányelv 4. cikkének (4) bekez-
désével összhangban nyilvántartásba vett, az e határozat 2. cikke
(1) bekezdése második albekezdésének hatálya alá tartozó léte-
sítményekre, bérhorgászati területekre és víziállat-tenyésztő
vállalkozásokra.

2. cikk

Internetalapú információs oldal

(1) A tagállamok létrehoznak egy internetalapú információs
oldalt (a továbbiakban: internetalapú információs oldal), a

2006/88/EK irányelv 4. cikkével összhangban engedélyezett
víziállat-tenyésztő vállalkozások és engedélyezett feldolgozóléte-
sítmények gazdaságaira és puhatestű-tenyésztési területeire
vonatkozó információk rendelkezésre bocsátása érdekében.

A tagállamok eseti elbírálás alapján döntenek arról, hogy az
1. cikk (2) bekezdésében említett mely létesítmények, bérhorgá-
szati területek és víziállat-tenyésztő vállalkozások legyenek felso-
rolva az internetalapú információs oldalon, figyelembe véve az
ilyen létesítmények, horgászati területek és vállalkozások műkö-
déséből adódó víziállat-betegségek e létesítmények sajátossá-
gaitól, jellegétől és elhelyezkedésétől függő elterjedésének veszé-
lyét.

(2) A tagállamok az alábbi mellékletekben rögzített
mintákkal összhangban állítják össze az internetalapú informá-
ciós oldalt:

a) a halakkal foglalkozó víziállat-tenyésztő vállalkozásokról
szóló I. melléklet;

b) a puhatestűekkel foglalkozó víziállat-tenyésztő vállalkozá-
sokról szóló II. melléklet;

c) a rákokkal foglalkozó víziállat-tenyésztő vállalkozásokról
szóló III. melléklet;

d) a 2006/88/EK irányelv 4. cikke (2) bekezdésében említett, a
tenyésztett víziállatokat járványvédelmi célból leölő engedé-
lyezett feldolgozólétesítményekről szóló IV. melléklet.

(3) A tagállamok rendszeresen frissítik az internetalapú infor-
mációs oldalt annak érdekében, hogy összhangban álljon a
2006/88/EK irányelv 6. cikkében meghatározott nyilvántar-
tásban szereplő információkkal.

Amint a nyilvántartásba vett egészségügyi állapot megváltozik, e
változásokat be kell vezetni az internetalapú információs
oldalra.

(4) A tagállamok közlik a Bizottsággal az internetalapú infor-
mációs oldal internetcímét.

3. cikk

Az alkalmazás időpontja

Ezt a határozatot 2008. augusztus 1-jétől kell alkalmazni.

Az internetalapú információs oldalt azonban legkésőbb 2009.
július 31-ig kell feltölteni a 2. cikk (2) bekezdésében és az I–IV.
mellékletben említett információkkal.

HU2008.5.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 138/13



4. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. április 30-án.

a Bizottság részéről
Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja
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I. MELLÉKLET

MINTA A HALAKKAL FOGLALKOZÓ VÍZIÁLLAT-TENYÉSZTŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

(A 2. CIKK (2) BEKEZDÉSÉNEK a) PONTJÁBAN EMLÍTETTEKNEK MEGFELELŐEN)

A 2006/88/EK irányelv 59. cikkének megfelelően kért információk

Információk 1. gazdaság 2. gazdaság

1. Víziállat-tenyésztő vállalkozás 1.1.1. Név:

— Víziállat-tenyésztő vállalkozás

— Gazdaság

1.1.2. A gazdaság címe vagy földrajzi elhelyezke-
dése

1.2.1. Név:

— Víziállat-tenyésztő vállalkozás

— Gazdaság

1.2.2. A gazdaság címe vagy földrajzi elhelyezke-
dése

2. Nyilvántartási szám

(minden egyes gazdaságra vonatko-
zóan)

2.1. 2.2.

3. Földrajzi elhelyezkedés és a koordi-
náta-rendszer

(minden egyes gazdaságra vonatko-
zóan)

3.1. 3.2.

4. A gazdaságban tartott fajok (1)

(minden egyes gazdaságra vonatko-
zóan, és a fajoknak az egyes beteg-
ségre való fogékonyságától függően)

4.1.1. Pisztrángok vírusos vérfertőzése

 NINCS jelen fogékony faj vagy vektorfaj

 IGEN, jelen vannak fogékony fajok

 IGEN, jelen vannak vektorfajok

4.1.2. Fertőző vérképzőszervi elhalás

 NINCS jelen fogékony faj vagy vektorfaj

 IGEN, jelen vannak fogékony fajok

 IGEN, jelen vannak vektorfajok

4.1.3. Koi herpeszvírus betegség

 NINCS jelen fogékony faj vagy vektorfaj

 IGEN, jelen vannak fogékony fajok

 IGEN, jelen vannak vektorfajok

4.1.4. Lazacok fertőző vérszegénysége

 NINCS jelen fogékony faj vagy vektorfaj

 IGEN, jelen vannak fogékony fajok

 IGEN, jelen vannak vektorfajok

4.2.1. Pisztrángok vírusos vérfertőzése

 NINCS jelen fogékony faj vagy vektorfaj

 IGEN, jelen vannak fogékony fajok

 IGEN, jelen vannak vektorfajok

4.2.2. Fertőző vérképzőszervi elhalás

 NINCS jelen fogékony faj vagy vektorfaj

 IGEN, jelen vannak fogékony fajok

 IGEN, jelen vannak vektorfajok

4.2.3. Koi herpeszvírus betegség

 NINCS jelen fogékony faj vagy vektorfaj

 IGEN, jelen vannak fogékony fajok

 IGEN, jelen vannak vektorfajok

4.2.4. Lazacok fertőző vérszegénysége

 NINCS jelen fogékony faj vagy vektorfaj

 IGEN, jelen vannak fogékony fajok

 IGEN, jelen vannak vektorfajok

5. Elismert egészségügyi állapot

(minden egyes gazdaságra vonatko-
zóan) (2)

5.1.1. Pisztrángok vírusos vérfertőzése

5.1.1.1.  A betegségtől mentesnek nyilvánították

5.1.1.2.  Megfigyelési programban vesz részt

5.1.1.3.  Fertőzés nem ismert

5.1.1.4.  Egyéb

5.1.2. Fertőző vérképzőszervi elhalás

5.1.2.1.  A betegségtől mentesnek nyilvánították

5.1.2.2.  Megfigyelési programban vesz részt

5.1.2.3.  Fertőzés nem ismert

5.1.2.4.  Egyéb

5.1.3. Koi herpeszvírus betegség

5.1.3.1.  A betegségtől mentesnek nyilvánították

5.1.3.2.  Megfigyelési programban vesz részt

5.1.3.3.  Fertőzés nem ismert

5.1.3.4.  Egyéb

5.2.1. Pisztrángok vírusos vérfertőzése

5.2.1.1.  A betegségtől mentesnek nyilvánították

5.2.1.2.  Megfigyelési programban vesz részt

5.2.1.3.  Fertőzés nem ismert

5.2.1.4.  Egyéb

5.2.2. Fertőző vérképzőszervi elhalás

5.2.2.1.  A betegségtől mentesnek nyilvánították

5.2.2.2.  Megfigyelési programban vesz részt

5.2.2.3.  Fertőzés nem ismert

5.2.2.4.  Egyéb

5.2.3. Koi herpeszvírus betegség

5.2.3.1.  A betegségtől mentesnek nyilvánították

5.2.3.2.  Megfigyelési programban vesz részt

5.2.3.3.  Fertőzés nem ismert

5.2.3.4.  Egyéb
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Információk 1. gazdaság 2. gazdaság

5.1.4. Lazacok fertőző vérszegénysége

5.1.4.1.  A betegségtől mentesnek nyilvánították

5.1.4.2.  Megfigyelési programban vesz részt

5.1.4.3.  Fertőzés nem ismert

5.1.4.4.  Egyéb

5.1.5. Fertőző hasnyálmirigy-nekrózis (fertőző
hasnyálmirigy-elhalás) (3)

5.1.5.1.  A betegségtől mentesnek nyilvánították

5.1.5.2.  Megfigyelési programban vesz részt

5.1.5.3.  Fertőzés nem ismert

5.1.5.4.  Egyéb

5.1.6. Gyrodactylosis (Gyrodactylus salaris) (3)

5.1.6.1.  A betegségtől mentesnek nyilvánították

5.1.6.2.  Megfigyelési programban vesz részt

5.1.6.3.  Fertőzés nem ismert

5.1.6.4.  Egyéb

5.1.7. Bakteriális vesebetegség (3)

5.1.7.1.  A betegségtől mentesnek nyilvánították

5.1.7.2.  Megfigyelési programban vesz részt

5.1.7.3.  Fertőzés nem ismert

5.1.7.4.  Egyéb

5.1.8. Egyéb betegségek (4)

5.1.8.1.  A betegségtől mentesnek nyilvánították

5.1.8.2.  Megfigyelési programban vesz részt

5.1.8.3.  Fertőzés nem ismert

5.1.8.4.  Egyéb

5.2.4. Lazacok fertőző vérszegénysége

5.2.4.1.  A betegségtől mentesnek nyilvánították

5.2.4.2.  Megfigyelési programban vesz részt

5.2.4.3.  Fertőzés nem ismert

5.2.4.4.  Egyéb

5.2.5. Fertőző hasnyálmirigy-nekrózis (fertőző
hasnyálmirigy-elhalás) (3)

5.2.5.1.  A betegségtől mentesnek nyilvánították

5.2.5.2.  Megfigyelési programban vesz részt

5.2.5.3.  Fertőzés nem ismert

5.2.5.4.  Egyéb

5.2.6. Gyrodactylosis (Gyrodactylus salaris) (3)

5.2.6.1.  A betegségtől mentesnek nyilvánították

5.2.6.2.  Megfigyelési programban vesz részt

5.2.6.3.  Fertőzés nem ismert

5.2.6.4.  Egyéb

5.2.7. Bakteriális vesebetegség (3)

5.2.7.1.  A betegségtől mentesnek nyilvánították

5.2.7.2.  Megfigyelési programban vesz részt

5.2.7.3.  Fertőzés nem ismert

5.2.7.4.  Egyéb

5.2.8. Egyéb betegségek (4)

5.2.8.1.  A betegségtől mentesnek nyilvánították

5.2.8.2.  Megfigyelési programban vesz részt

5.2.8.3.  Fertőzés nem ismert

5.2.8.4.  Egyéb

6. A gazdaság típusa

(minden egyes gazdaságra vonatko-
zóan) (5)

6.1.1.  Sósvízi ketrecek/rekeszek/karámok

6.1.2.  Sósvizű halastavak

6.1.3.  Sósvizű medencék/futómedencék

6.1.4.  Zárt (recirkulációs) sósvizű rendszerek

6.1.5.  Édesvízi ketrecek/rekeszek/karámok

6.1.6.  Édesvizű halastavak

6.1.7.  Édesvizű medencék/futómedencék

6.1.8.  Zárt (recirkulációs) édesvizű üzem

6.1.9.  Kutatási létesítmény

6.1.10.  Karantén létesítmény

6.1.11.  Egyéb

6.2.1.  Sósvízi ketrecek/rekeszek/karámok

6.2.2.  Sósvizű halastavak

6.2.3.  Sósvizű medencék/futómedencék

6.2.4.  Zárt (recirkulációs) sósvizű rendszerek

6.2.5.  Édesvízi ketrecek/rekeszek/karámok

6.2.6.  Édesvizű halastavak

6.2.7.  Édesvizű medencék/futómedencék

6.2.8.  Zárt (recirkulációs) édesvizű üzem

6.2.9.  Kutatási létesítmény

6.2.10.  Karantén létesítmény

6.2.11.  Egyéb

7. Termelési profil

(minden egyes gazdaságra vonatko-
zóan) (5)

7.1.1.  Keltető

7.1.2.  Nevelő

7.1.3.  Anyatartó

7.1.4.  Árunevelő humán fogyasztásra

7.1.5.  Bérhorgászat

7.1.6.  Egyéb

7.2.1.  Keltető

7.2.2.  Nevelő

7.2.3.  Anyatartó

7.2.4.  Árunevelő humán fogyasztásra

7.2.5.  Bérhorgászat

7.2.6.  Egyéb

(1) A fogékony fajokat és a vektorfajokat a 2006/88/EK irányelv IV. melléklete sorolja fel.
(2) Az „egyéb” kategóriát kell bejelölni, amennyiben a gazdaságra vagy a tenyésztési területre a 2006/88/EK irányelv V. fejezetének 3., 4., 5. vagy 6. szakasza szerinti

felszámolási intézkedések vagy védelmi intézkedések vonatkoznak.
(3) Kizárólag azokra a tagállamokra, övezetekre vagy területrészekre vonatkozik, amelyeket e betegség vonatkozásában a 2004/453/EK bizottsági határozat (HL L 156.,

2004.4.30., 5. o) I. vagy II. mellékletében felsoroltak.
(4) Kizárólag azokra a tagállamokra, övezetekre vagy területrészekre vonatkoznak, amelyekre a 2006/88/EK irányelv 43. cikkében jóváhagyott intézkedések érvényesek.
(5) Két vagy több kategória is bejelölhető.
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II. MELLÉKLET

MINTA A PUHATESTŰEKKEL FOGLALKOZÓ VÍZIÁLLAT-TENYÉSZTŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

(A 2. CIKK (2) BEKEZDÉSÉNEK b) PONTJÁBAN EMLÍTETTEKNEK MEGFELELŐEN)

A 2006/88/EK irányelv 59. cikkének megfelelően kért információk

Információk 1. gazdaság vagy tenyésztési terület 2. gazdaság vagy tenyésztési terület

1. Víziállat-tenyésztő vállalkozás 1.1.1. Név:
— Víziállat-tenyésztő vállalkozás
— Gazdaság vagy puhatestű-tenyésztési

terület
1.1.2. A gazdaság címe vagy földrajzi elhelyezke-

dése

1.2.1. Név:
— Víziállat-tenyésztő vállalkozás
— Gazdaság vagy puhatestű-tenyésztési

terület
1.2.2. A gazdaság címe vagy földrajzi elhelyezke-

dése

2. Nyilvántartási szám
(minden egyes gazdaságra vagy
tenyésztési területre vonatkozóan, az
esetektől függően)

2.1. 2.2.

3. Földrajzi elhelyezkedés és a koordi-
náta-rendszer
(minden egyes gazdaságra vagy
tenyésztési területre vonatkozóan, az
esetektől függően)

3.1. 3.2.

4. A gazdaságban tartott fajok (1)
(az esetektől függően minden egyes
gazdaságra és tenyésztési területre
vonatkozóan, és a fajoknak az egyes
betegségekre való fogékonyságától
függően)

4.1.1. Marteilia refringens

 NINCS jelen fogékony faj vagy vektorfaj

 IGEN, jelen vannak fogékony fajok

 IGEN, jelen vannak vektorfajok

4.1.2. Bonamia ostrea

 NINCS jelen fogékony faj vagy vektorfaj

 IGEN, jelen vannak fogékony fajok

 IGEN, jelen vannak vektorfajok

4.2.1. Marteilia refringens

 NINCS jelen fogékony faj vagy vektorfaj

 IGEN, jelen vannak fogékony fajok

 IGEN, jelen vannak vektorfajok

4.2.2. Bonamia ostrea

 NINCS jelen fogékony faj vagy vektorfaj

 IGEN, jelen vannak fogékony fajok

 IGEN, jelen vannak vektorfajok

5. Elismert egészségügyi állapot (2)

(minden egyes gazdaságra vagy
tenyésztési területre vonatkozóan, az
esetektől függően)

5.1.1. Marteilia refringens

5.1.1.1.  A betegségtől mentesnek nyilvánították

5.1.1.2.  Megfigyelési programban vesz részt

5.1.1.3.  Fertőzés nem ismert

5.1.1.4.  Egyéb

5.1.2. Bonamia ostrea

5.1.2.1.  A betegségtől mentesnek nyilvánították

5.1.2.2.  Megfigyelési programban vesz részt

5.1.2.3.  Fertőzés nem ismert

5.1.2.4.  Egyéb

5.1.3. Egyéb betegségek (3)

5.1.3.1.  Betegségektől mentesnek nyilvánították

5.1.3.2.  Megfigyelési programban vesz részt

5.1.3.3.  Fertőzés nem ismert

5.1.3.4.  Egyéb

5.2.1. Marteilia refringens

5.2.1.1.  A betegségtől mentesnek nyilvánították

5.2.1.2.  Megfigyelési programban vesz részt

5.2.1.3.  Fertőzés nem ismert

5.2.1.4.  Egyéb

5.2.2. Bonamia ostrea

5.2.2.1.  A betegségtől mentesnek nyilvánították

5.2.2.2.  Megfigyelési programban vesz részt

5.2.2.3.  Fertőzés nem ismert

5.2.2.4.  Egyéb

5.2.3. Egyéb betegségek (3)

5.2.3.1.  Betegségektől mentesnek nyilvánították

5.2.3.2.  Megfigyelési programban vesz részt

5.2.3.3.  Fertőzés nem ismert

5.2.3.4.  Egyéb
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Információk 1. gazdaság vagy tenyésztési terület 2. gazdaság vagy tenyésztési terület

6. A gazdaság vagy a tenyésztési terület
típusa (4)
(minden egyes gazdaságra vagy
tenyésztési területre vonatkozóan, az
esetektől függően)

6.1.1.  Nyílt puhatestű gazdaság
6.1.2.  Zárt (recirkulációs) puhatestű gazdaság
6.1.3.  Szállítási és tisztítási állomás
6.1.4.  Puhatestű-nevelési terület
6.1.5.  Kutatási létesítmény
6.1.6.  Karantén létesítmény
6.1.7.  Egyéb

6.2.1.  Nyílt puhatestű gazdaság
6.2.2.  Zárt (recirkulációs) puhatestű gazdaság
6.2.3.  Szállítási és tisztítási állomás
6.2.4.  Puhatestű-nevelési terület
6.2.5.  Kutatási létesítmény
6.2.6.  Karantén létesítmény
6.2.7.  Egyéb

7. A gazdaság vagy a tenyésztési terület
termelési profilja (4)
(minden egyes gazdaságra vagy
tenyésztési területre vonatkozóan, az
esetektől függően)

7.1.1.  Keltető
7.1.2.  Nevelő
7.1.3.  Árunevelő
7.1.4.  Egyéb

7.2.1.  Keltető
7.2.2.  Nevelő
7.2.3.  Árunevelő
7.2.4.  Egyéb

(1) A fogékony fajokat és a vektorfajokat a 2006/88/EK irányelv IV. melléklete sorolja fel.
(2) Az „egyéb” kategóriát kell bejelölni, amennyiben a gazdaságra vagy a tenyésztési területre a 2006/88/EK irányelv V. fejezetének 3., 4., 5. vagy 6. szakasza szerinti

felszámolási intézkedések vagy védelmi intézkedések vonatkoznak.
(3) Kizárólag azokra a tagállamokra, övezetekre vagy területrészekre vonatkoznak, amelyekre a 2006/88/EK irányelv 43. cikkében jóváhagyott intézkedések érvényesek.
(4) Két vagy több kategória is bejelölhető.
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III. MELLÉKLET

MINTA A RÁKOKKAL FOGLALKOZÓ VÍZIÁLLAT-TENYÉSZTŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

(A 2. CIKK (2) BEKEZDÉSÉNEK c) PONTJÁBAN EMLÍTETTEKNEK MEGFELELŐEN)

A 2006/88/EK irányelv 59. cikkének megfelelően kért információk

Információk 1. gazdaság 2. gazdaság

1. Víziállat-tenyésztő vállalkozás 1.1.1. Név:
— Víziállat-tenyésztő vállalkozás
— Gazdaság

1.1.2. A gazdaság címe vagy földrajzi elhelyezke-
dése

1.2.1. Név:
— Víziállat-tenyésztő vállalkozás
— Gazdaság

1.2.2. A gazdaság címe vagy földrajzi elhelyezke-
dése

2. Nyilvántartási szám
(minden egyes gazdaságra vonatko-
zóan)

2.1. 2.2.

3. Földrajzi elhelyezkedés és a koordi-
náta-rendszer
(minden egyes gazdaságra vonatko-
zóan)

3.1. 3.2.

4. A gazdaságban tartott fajok (1)
(minden egyes gazdaságra vonatko-
zóan, és a fajoknak az egyes betegsé-
gekre való fogékonyságától függően)

4.1.1. White spot betegség

 NINCS jelen fogékony faj vagy
vektorfaj

 IGEN, jelen vannak fogékony fajok

 IGEN, jelen vannak vektorfajok

4.2.1. White spot betegség

 NINCS jelen fogékony faj vagy vektorfaj

 IGEN, jelen vannak fogékony fajok

 IGEN, jelen vannak vektorfajok

5. Elismert egészségügyi állapot

(minden egyes gazdaságra vonatko-
zóan) (2)

5.1.1. White spot betegség

5.1.1.1.  A betegségtől mentesnek nyilvánították

5.1.1.2.  Megfigyelési programban vesz részt

5.1.1.3.  Fertőzés nem ismert

5.1.1.4.  Egyéb

5.1.2. Egyéb betegségek (3)

5.1.2.1.  Betegségektől mentesnek nyilvánították

5.1.2.2.  Megfigyelési programban vesz részt

5.1.2.3.  Fertőzés nem ismert

5.1.2.4.  Egyéb

5.2.1. White spot betegség

5.2.1.1.  A betegségtől mentesnek nyilvánították

5.2.1.2.  Megfigyelési programban vesz részt

5.2.1.3.  Fertőzés nem ismert

5.2.1.4.  Egyéb

5.2.2. Egyéb betegségek (3)

5.2.2.1.  Betegségektől mentesnek nyilvánították

5.2.2.2.  Megfigyelési programban vesz részt

5.2.2.3.  Fertőzés nem ismert

5.2.2.4.  Egyéb

6. A gazdaság típusa (4)

(minden egyes gazdaságra vonatko-
zóan)

6.1.1.  Öböl/rekesz/karám

6.1.2.  Szárazföldi nevelőtavak
6.1.3.  Medencék/futómedencék

6.1.4.  Zárt (recirkulációs) szárazföldi üzem

6.1.5.  Kutatási létesítmény

6.1.6.  Karantén létesítmény

6.1.7.  Egyéb

6.2.1.  Öböl/rekesz/karám

6.2.2.  Szárazföldi nevelőtavak
6.2.3.  Medencék/futómedencék

6.2.4.  Zárt (recirkulációs) szárazföldi üzem

6.2.5.  Kutatási létesítmény

6.2.6.  Karantén létesítmény

6.2.7.  Egyéb

7. Termelési profil (4)

(minden egyes gazdaságra vonatko-
zóan)

7.1.1.  Keltető
7.1.2.  Nevelő

7.1.3.  Árunevelő

7.1.4.  Egyéb

7.2.1.  Keltető
7.2.2.  Nevelő

7.2.3.  Árunevelő

7.2.4.  Egyéb

(1) A fogékony fajokat és a vektorfajokat a 2006/88/EK irányelv IV. melléklete sorolja fel.
(2) Az „egyéb” kategóriát kell bejelölni, amennyiben a gazdaságra vagy a tenyésztési területre a 2006/88/EK irányelv V. fejezetének 3., 4., 5. vagy 6. szakasza szerinti

felszámolási intézkedések vagy védelmi intézkedések vonatkoznak.
(3) Kizárólag azokra a tagállamokra, övezetekre vagy területrészekre vonatkoznak, amelyekre a 2006/88/EK irányelv 43. cikkében jóváhagyott intézkedések érvényesek.
(4) Két vagy több kategória is bejelölhető.
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IV. MELLÉKLET

MINTA A 2006/88/EK IRÁNYELV 4. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT, A TENYÉSZTETT
VÍZIÁLLATOKAT JÁRVÁNYVÉDELMI CÉLBÓL LEÖLŐ ENGEDÉLYEZETT

FELDOLGOZÓLÉTESÍTMÉNYEKHEZ

(A 2. CIKK (2) BEKEZDÉSÉNEK d) PONTJÁBAN EMLÍTETTEKNEK MEGFELELŐEN)

A 2006/88/EK irányelv 59. cikkének megfelelően kért információk

Információk

1. Feldolgozólétesítmény 1.1.1. Név

1.1.2. Cím vagy földrajzi elhelyezkedés

2. Nyilvántartási szám 2.1.

3. Földrajzi elhelyezkedés és a koordináta-rendszer 3.1.

4. Feldolgozott fajok 4.1.1.  Halak

4.1.2.  Puhatestűek

4.1.3.  Rákok

5. A szennyvízkezelő rendszer típusa
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