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ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR frá 8. júlí 2010 2013/EES/70/06 

um breytingu á viðaukunum við ákvörðun 93/52/EBE að því er varðar viðurkenningu á Litháen 
og Molise-héraði á Ítalíu sem svæðum sem eru opinberlega laus við öldusótt (B. melitensis) og um 

breytingu á viðaukunum við ákvörðun 2003/467/EB að því er varðar yfirlýsingu þess efnis að 
tiltekin stjórnsýslusvæði á Ítalíu séu opinberlega laus við berkla í nautgripum, öldusótt í 

nautgripum og smitandi hvítblæði í nautgripum 

(tilkynnt með númeri C(2010) 4592) 

(2010/391/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 viðauka A (4. lið. I. liðar), viðauka A (7. lið II. liðar) 
og viðauka D (E-lið I. liðar), 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 91/68/EBE frá 28. janúar 
1991 um skilyrði á sviði heilbrigðis dýra sem hafa áhrif á 
viðskipti innan Bandalagsins með sauðfé og geitur (2), einkum 
II. lið í 1. kafla viðauka A,

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í tilskipun 91/68/EBE eru skilgreind skilyrði á sviði
heilbrigðis dýra sem hafa áhrif á viðskipti innan
Sambandsins með sauðfé og geitur. Þar er mælt fyrir
um skilyrðin fyrir því að aðildarríki eða svæði í
aðildarríki geti verið viðurkennd sem opinberlega laus
við öldusótt.

2) Í viðaukunum við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
93/52/EBE frá 21. desember 1992 um staðfestingu á því
að tiltekin aðildarríki eða héruð fullnægja skilyrðum
vegna öldusóttar (B. melitensis) og um viðurkenningu
þeirra sem aðildarríkja eða héraða sem eru opinberlega
laus við sjúkdóminn (3) eru skráð þau aðildarríki og
svæði þeirra sem eru opinberlega viðurkennd sem laus
við öldusótt (B. melitensis) í samræmi við tilskipun
91/68/EBE.

3) Litháen hefur, til að fá viðurkenningu á að það sé
opinberlega laust við öldusótt (B. melitensis) að því er
varðar allt yfirráðasvæði þess, lagt gögn fyrir

 ________________ 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 180, 15.7.2010, bls. 21. 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 L 121, 29.7.1964, bls. 1977/64. 
(2) Stjtíð. EB L 46, 19.2.1991, bls. 19. 
(3) Stjtíð. EB L 13, 21.1.1993, bls. 14. 

framkvæmdastjórnina þar sem sýnt er fram á að 
viðeigandi skilyrði, sem mælt er fyrir um í tilskipun 
91/68/EBE, séu uppfyllt. Því skal viðurkenna það 
aðildarríki sem opinberlega laust við þann sjúkdóm. Því 
ber að breyta I. viðauka við ákvörðun 93/52/EBE til 
samræmis við það. 

4) Ítalía hefur lagt gögn fyrir framkvæmdastjórnina þar
sem sýnt er fram á að viðeigandi skilyrði, sem kveðið er
á um í tilskipun 91/68/EBE, séu uppfyllt að því er
varðar allar sýslur í Molise-héraði, til að fá viður-
kenningu á að það sé opinberlega laust við öldusótt (B.
melitensis). Því skal viðurkenna það hérað sem opin-
berlega laust við þann sjúkdóm.

5) Ítalía hefur einnig óskað eftir því að breytingar verði
gerðar á færslunni fyrir það aðildarríki í skrá yfir svæði
í aðildarríkjunum sem eru viðurkennd sem opinberlega
laus við öldusótt (B. melitensis) í II. viðauka við
ákvörðun 93/52/EBE. Eins og stjórnsýsluskiptingu
Ítalíu er nú hagað er Trentino-Alto Adige-héraðinu skipt
í tvær aðskildar sýslur, þ.e.a.s. Bolzano-sýslu og
Trento-sýslu. Sardegna-héraðinu hefur verið skipt í átta
sýslur. Þar eð allar sýslur í héruðunum Lombardia,
Piemonte, Toscana, Sardegna og Umbria eru þegar
viðurkenndar sem opinberlega lausar við öldusótt (B.
melitensis), skal viðurkenna öll þessi héruð í heild sem
opinberlega laus við þann sjúkdóm.

6) Því ber að breyta færslunni fyrir Ítalíu í II. viðauka við
ákvörðun 93/52/EBE til samræmis við það.

7) Tilskipun 64/432/EBE gildir um viðskipti innan
Sambandsins með nautgripi og svín. Þar er mælt fyrir
um skilyrði fyrir því að aðildarríki eða hluti þess eða
svæði geti verið viðurkennd sem opinberlega laus við
berkla, öldusótt og smitandi hvítblæði í nautgripum að
því er varðar nautgripahjarðir.
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8) Skrár yfir slík aðildarríki og svæði þeirra er að finna í I.,
II. og III. viðauka við ákvörðun framkvæmdastjórn-
arinnar 2003/467/EB frá 23. júní 2003 um að staðfesta 
að tiltekin aðildarríki eða héruð aðildarríkja séu opin-
berlega laus við berkla, öldusótt og smitandi hvítblæði í 
nautgripahjörðum (4), í sömu röð. 

9) Ítalía hefur lagt gögn fyrir framkvæmdastjórnina þar
sem sýnt er fram á að viðeigandi skilyrði, sem kveðið er
á um í tilskipun 64/432/EBE, að því er varðar allar
sýslur í héruðunum Lombardia og Toscana og sýslurnar
Cagliari, Medio-Campidano, Ogliastra og Olbia-
Tempio Sardegna-héraðinu, séu uppfyllt svo lýsa megi
viðkomandi héruð og sýslur á Ítalíu opinberlega laus
við berkla.

10) Ítalía hefur lagt gögn fyrir framkvæmdastjórnina þar
sem sýnt er fram á að viðeigandi skilyrði, sem kveðið er
á um í tilskipun 64/432/EBE, að því er varðar sýsluna
Campobasso í Molise-héraði, séu uppfyllt svo lýsa megi
viðkomandi sýslu á Ítalíu opinberlega lausa við
öldusótt.

11) Ítalía hefur einnig lagt gögn fyrir framkvæmdastjórnina
þar sem sýnt er fram á að viðeigandi skilyrði, sem
kveðið er á um í tilskipun 64/432/EBE, að því er varðar
Napoli-sýslu í Campania-héraði, Brindisi-sýslu í Puglia-
héraði og sýslurnar Agrigento, Caltanissetta, Siracusa
og Trapani í Sikileyjarhéraði, séu uppfyllt svo lýsa megi
viðkomandi héruð á Ítalíu opinberlega laus við smitandi
hvítblæði í nautgripum.

12) Í kjölfar mats á gögnum sem Ítalía lagði fram, skal lýsa
viðkomandi sýslur og héruð á Ítalíu opinberlega laus
við berkla, opinberlega laus við öldusótt og opinberlega
laus við smitandi hvítblæði í nautgripum, eftir því sem
við á.

13) Ítalía hefur einnig óskað eftir því að breytingar verði
gerðar á færslunni fyrir það aðildarríki í skrám yfir
svæði í þeim aðildarríkjunum sem eru lýst opinberlega
laus við berkla og öldusótt og opinberlega laus við
smitandi hvítblæði í nautgripum í viðaukunum við
ákvörðun 2003/467/EB. Í gildandi stjórnskiptingu Ítalíu

er Trentino-Alto Adige-héraðinu skipt í tvær aðskildar 
sýslur, þ.e.a.s. Bolzano-sýslu og Trento-sýslu. 

14) Því til viðbótar, þar eð allar sýslur í héruðum Emilia-
Romagna, Lombardia, Sardegna og Umbria, sem eru á
skrá í 2. kafla II. viðauka við ákvörðun 2003/467/EB,
hafa þegar verið lýstar opinberlega lausar við öldusótt,
og allar sýslur í héruðum Emilia-Romagna, Lombardia,
Marche, Piemonte, Toscana, Umbria og Val d'Aosta,
sem eru á skrá í 2. kafla III. viðauka við ákvörðun
2003/467/EB hafa þegar verið lýstar opinberlega lausar
við smitandi hvítblæði í nautgripum, skulu þessar sýslur
í heild teljast opinberlega lausar við viðkomandi
sjúkdóma.

15) Því ber að breyta viðaukunum við ákvörðun
2003/467/EB til samræmis við það.

16) Því ber að breyta ákvörðunum 93/52/EBE og
2003/467/EB til samræmis við það.

17) 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.

Viðaukunum við ákvörðun 93/52/EBE er breytt í samræmi við 
I. viðauka við þessa ákvörðun. 

2. gr.

Viðaukunum við ákvörðun 2003/467/EB er breytt í samræmi 
við II. viðauka við þessa ákvörðun. 

3. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 8. júlí 2010. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

John DALLI 

framkvæmdastjóri. 

(1) Stjtíð. ESB L 156, 25.6.2003, bls. 74. 
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I. VIÐAUKI 

Viðaukunum við tilskipun 93/52/EBE er breytt sem hér segir: 

1) Í stað I. viðauka komi eftirfarandi:

„I. VIÐAUKI 

AÐILDARRÍKI 

ISO-kóði Aðildarríki 

BE 

CZ 

DK 

DE 

IE 

LT 

LU 

HU 

NL 

AT 

PL 

RO 

SI 

SK 

FI 

SE 

UK 

Belgía 

Lýðveldið Tékkland 

Danmörk 

Þýskaland 

Írland 

Litháen 

Lúxemborg 

Ungverjaland 

Holland 

Austurríki 

Pólland 

Rúmenía 

Slóvenía 

Slóvakía 

Finnland 

Svíþjóð 

Breska konungsríkið“ 

2) Í stað færslunnar fyrir Ítalíu í II. viðauka komi eftirfarandi: 

„Á Ítalíu: 

— Héraðið Abruzzo: Pescara-sýsla,

— Bolzano-sýsla,

— Héraðið Friuli Venezia Giulia, 

— Héraðið Lazio: Latina-sýsla, Rieti-sýsla, Roma-sýsla, Viterbo-sýsla,

— Héraðið Liguria: Savona-sýsla,

— Héraðið Lombardia, 

— Héraðið Marche, 

— Héraðið Molise, 

— Héraðið Piemonte, 

— Héraðið Sardegna, 

— Héraðið Toscana; 

— Trento-sýsla,

— Héraðið Umbria, 

— Héraðið Veneto.“ 
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II. VIÐAUKI

Viðaukunum við ákvörðun 2003/467/EB er breytt sem hér segir: 

1) Í stað færslunnar fyrir Ítalíu í 2. kafla í I. viðauka komi eftirfarandi: 

„Á Ítalíu: 

— Héraðið Abruzzo: Pescara-sýsla,

— Bolzano-sýsla,

— Héraðið Emilia-Romagna,

— Héraðið Friuli Venezia Giulia, 

— Héraðið Lombardia, 

— Héraðið Marche: Ascoli Piceno-sýsla,

— Héraðið Piemonte: Novara-sýsla, Verbania-sýsla, Vercelli-sýsla.

— Héraðið Sardegna: Cagliari-sýsla, Medio-Campidano-sýsla, Ogliastra-sýsla, Olbia-Tempio-sýsla, Oristano-sýsla,

— Héraðið Toscana; 

— Trento-sýsla,

— Héraðið Veneto.“ 

2) Í stað færslunnar fyrir Ítalíu í 2. kafla II. viðauka komi eftirfarandi:

„Á Ítalíu: 

— Héraðið Abruzzo: Pescara-sýsla,

— Bolzano-sýsla,

— Héraðið Emilia-Romagna,

— Héraðið Friuli Venezia Giulia, 

— Héraðið Lazio: Rieti-sýsla,

— Héraðið Liguria: Imperia-sýsla, Savona-sýsla,

— Héraðið Lombardia, 

— Héraðið Marche, 

— Héraðið Molise, Campobasso-sýsla,

— Héraðið Piemonte, 

— Héraðið Puglia: Brindisi-sýsla,

— Héraðið Sardegna, 

— Héraðið Toscana; 

— Trento-sýsla,

— Héraðið Umbria, 

— Héraðið Veneto.“ 
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3) Í stað færslunnar fyrir Ítalíu í 2. kafla III. viðauka komi eftirfarandi: 

„Á Ítalíu: 

— Héraðið Abruzzo: Pescara-sýsla,

— Bolzano-sýsla,

— Héraðið Campania: Napoli-sýsla,

— Héraðið Emilia-Romagna,

— Héraðið Friuli Venezia Giulia, 

— Héraðið Lazio: Frosinone-sýsla, Rieti-sýsla,

— Héraðið Liguria: Imperia-sýsla, Savona-sýsla,

— Héraðið Lombardia, 

— Héraðið Marche, 

— Héraðið Molise, 

— Héraðið Piemonte, 

— Héraðið Puglia: Brindisi-sýsla,

— Héraðið Sardegna, 

— Héraðið Sicilia: Agrigento-sýsla, Caltanissetta-sýsla, Siracusa-sýsla, Trapani-sýsla

— Héraðið Toscana; 

— Trento-sýsla,

— Héraðið Umbria, 

— Val d'Aosta-sýsla,

— Héraðið Veneto.“ 


