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  2013/EES/4/84ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 11. maí 2010

um breytingu á II. viðauka við ákvörðun 2008/185/EB að því er varðar það að færa Írland á skrána 
yfir svæði þar sem samþykkt, landsbundin varnaráætlun gegn Aujeszkys-veiki liggur fyrir (*)

(tilkynnt með númeri C(2010) 2983)

(2010/271/ESB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

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. 
9. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í tilskipun 64/432/EBE er mælt fyrir um reglur sem 
eiga við um viðskipti innan Bandalagsins með nautgripi 
og svín. Í 9. gr. þeirrar tilskipunar er mælt fyrir um 
viðmiðanir um samþykkt lögboðinna landsbundinna 
varnaráætlana gegn tilteknum smitsjúkdómum, þ.m.t. 
Aujeszkys-veiki. 

2)     Í 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 skal veita um 
sjúkdóminn (2) er mælt fyrir um viðbótarábyrgðir fyrir 
flutning á svínum milli aðildarríkja. Þessar ábyrgðir 
tengjast flokkun aðildarríkja eftir sjúkdómastöðu þeirra.

3) Í II. viðauka við ákvörðun 2008/185/EB er skrá yfir 
aðildarríki eða svæði þeirra þar sem samþykktar 
landsbundnar varnaráætlanir vegna Aujeszkys-veiki eru 
fyrir hendi.

4) Írland hefur lagt frekari gögn fyrir framkvæmdastjórnina 
að því er varðar sjúkdómastöðu aðildarríkisins vegna 
Aujeszkys-veiki. Unnið hefur verið eftir landsbundinni 
varnaráætlun vegna Aujeszkys-veiki á Írlandi í mörg ár.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 118, 7.8.2010, bls. 63. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 60/2011 frá 1. júlí 2011 um 
breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn,  
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 54, 6.10.2011, 
bls. 8. 

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

5) Framkvæmdastjórnin hefur athugað gögnin sem Írland 
lagði fram og komist að raun um að landsbundna 
varnaráætlunin í því aðildarríki er í samræmi við 
viðmiðanirnar sem mælt er fyrir um í 1. mgr. 9. gr. 
tilskipunar 64/432/EBE. Til samræmis við það skal færa 
Írland á skrána sem sett er fram í II. viðauka við ákvörðun 
2008/185/EB.

6) Til glöggvunar er nauðsynlegt að gera tilteknar minni 
háttar breytingar á færslunni fyrir Spán í skránni í II. 
viðauka við ákvörðun 2008/185/EB.

7) Því ber að breyta II. viðauka við ákvörðun 2008/185/EB 
til samræmis við það.

8) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru 
í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið og 
heilbrigði dýra.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Í stað II. viðauka við ákvörðun 2008/185/EB komi viðaukinn 
við þessa ákvörðun.

2. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 11. maí 2010.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar

 John DALLI

 Framkvæmdastjóri.

__________
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VIÐAUKI

„II. VIÐAUKI

Aðildarríki eða svæði þeirra þar sem samþykktar, landsbundnar áætlanir um útrýmingu Aujeszkys-veiki eru 
fyrir hendi

ISO-
kóði Aðildarríki Svæði

BE Belgía Öll svæði

ES Spánn Yfirráðasvæði sjálfsstjórnarhéraðanna Galisíu, País Vasco, Asturias, Cantabria, Navarra 
og La Rioja

Castilla y León
Yfirráðasvæði sýslunnar Las Palmas í sjálfsstjórnarhéraðinu Kanaríeyjum

HU Ungverjaland Öll svæði

IE Írland Öll svæði

IT Ítalía Bolzano-sýsla

UK Breska 
konungsríkið

Öll svæði á Norður-Írlandi“


