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 ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR   2013/EES/4/45 

frá 18. mars 2009 

um breytingu á ákvörðun 2008/185/EB að því er varðar skilyrði á sviði heilbrigðis dýra fyrir 
 viðskipti með svín milli aðildarríkja eða héraða þeirra sem eru laus við Aujeszkys-veiki (*) 

(tilkynnt með númeri C(2009) 1687) 

 

(2009/248/EB) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 64/432/EBE frá 26. júní 
1964 um vanda á sviði heilbrigðis dýra sem hefur áhrif á 
viðskipti innan Bandalagsins með nautgripi og svín (1), 
einkum 2. mgr. 10. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Í tilskipun 64/432/EBE er kveðið á um viðmiðanir til að 
lýsa megi aðildarríki eða svæði þess opinberlega laus 
við tiltekna smitsjúkdóma, þ.m.t. Aujeszkys-veiki. Í 
þeirri tilskipun er einnig kveðið á um að mæla skuli 
fyrir um viðbótarábyrgðir, almennar eða sértækar, sem 
kunna að vera nauðsynlegar í viðskiptum innan Banda-
lagsins í tengslum við þessi aðildarríki og svæði, í 
samræmi við málsmeðferðina sem sett er fram í til-
skipuninni. 

2) Í I. viðauka við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2008/185/EB frá 21. febrúar 2008 um viðbótarábyrgðir 
í viðskiptum innan Bandalagsins með svín í tengslum 
við Aujeszkys-veiki og um viðmiðanir fyrir upplýsingar 
sem veita skal um sjúkdóminn (2) er skrá yfir aðildarríki 
eða svæði þeirra sem eru laus við Aujeszkys-veikina og 
þar sem bólusetning er bönnuð. 

3) Í ákvörðun 2008/185/EB er einnig mælt fyrir um 
viðbótarábyrgðir í tengslum viðsjúkdóminn fyrir 
flutning á svínum milli aðildarríkja. Viðbótarábyrgðir 
þessar eru tengdar sjúkdómastöðu viðkomandi aðildar-
ríkja eða svæða þeirra. 

4) Sú reynsla sem hefur hlotist af því að hrinda þessum 
ábyrgðum í framkvæmd hefur leitt í ljós að nauðsynlegt 
er að skýra að ekki er krafist viðbótarábyrgða fyrir 
flutning á svínum milli aðildarríkja eða svæða þeirra 
sem eru laus við Aujeszkys-veiki og þar sem bólu-
setning er bönnuð og sem eru skráð í I. viðauka við 
ákvörðun 2008/185/EB. 

5) Því ber að breyta ákvörðun 2008/185/EB til samræmis 
við það. 

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvæla-
ferlið og heilbrigði dýra. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvörðun 2008/185/EB er breytt sem hér segir: 

1. Í stað inngangsorða 1. gr. komi eftirfarandi: 

„Svín sem eru ætluð til undaneldis eða framleiðslu og eru 
send til aðildarríkja eða svæða í aðildarríkjum sem eru 
laus við Aujeszkys-veiki og eru skráð í I. viðauka skulu 
koma frá aðildarríki eða svæði í aðildarríki sem er skráð í 
viðaukann eða uppfylla eftirfarandi viðbótarskilyrði:“ 

2. Í stað inngangsorða 2. gr. komi eftirfarandi: 

„Svín sem eru ætluð til slátrunar og eru send til 
aðildarríkja eða svæða í aðildarríkjum sem eru laus við 
Aujeszkys-veiki og eru skráð í I. viðauka skulu koma frá 
aðildarríki eða svæði í aðildarríki sem er skráð í 
viðaukann eða uppfylla eftirfarandi viðbótarskilyrði:“ 

2. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

 

Gjört í Brussel 18. mars 2009. 

 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Androulla Vassilou 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 

 

 

 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 73, 19.3.2009, bls. 22. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 38/2010 frá 30. apríl 
2010 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 
37, 15.7.2010, bls. 1. 

(1)  Stjtíð. EB 121, 29.7.1964, bls. 1977/64. 
(2)  Stjtíð. ESB L 59, 4.3.2008, bls. 19. 


