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FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 13. desember 2013

um varnarráðstafanir vegna heilbrigðis dýra í tengslum við svínapest í tilteknum 
aðildarríkjum

(tilkynnt með númeri C(2013) 8667)

(2013/764/ESB) (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 89/662/EBE frá 11. desember 
1989 um dýraheilbrigðiseftirlit í viðskiptum innan Bandalagsins 
til að stuðla að því að hinum innri markaði verði komið á (1), 
einkum 4. mgr. 9. gr.,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 90/425/EBE frá 26. júní 1990 
um eftirlit með dýraheilbrigði og dýrarækt í viðskiptum innan 
Bandalagsins með tiltekin dýr á fæti og afurðir til að stuðla að 
því að hinum innri markaði verði komið á (2), einkum 4. mgr. 
10. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Með tilskipun ráðsins 2001/89/EB(3) eru innleiddar 
lágmarksráðstafanir Evrópusambandsins til varnar 
svínapest, þ.m.t. ráðstafanirnar sem grípa skal til ef 
sjúkdómurinn kemur upp. Meðal þeirra ráðstafana eru 
áætlanir aðildarríkjanna um að uppræta svínapest í stofni 
villtra svína og um neyðarbólusetningu villtra svína við 
tilteknar aðstæður.

2) Ráðstöfununum, sem kveðið er á um í tilskipun 
2001/89/EB, var hrint í framkvæmd með ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 2008/855/EB(4) sem var 
samþykkt til að bregðast við uppkomu svínapestar í 
tilteknum aðildarríkjum. Með þeirri ákvörðun er komið 
á ráðstöfunum vegna sjúkdómsvarna varðandi svínapest 
á svæðum í þeim aðildarríkjum þar sem sjúkdómurinn 
er til staðar í villtum svínum, til þess að koma í veg 
fyrir að sjúkdómurinn breiðist út til annarra svæða innan 
Sambandsins. Aðildarríkin eða svæðin innan þeirra, sem 
þessar ráðstafanir eiga við um, eru sett fram í viðaukanum 
við þá ákvörðun.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 338, 17.12.2013, bls. 3. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 63/2014 frá 16. maí 
2014 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-
samninginn, bíður birtingar. 

(1) Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 13.
(2) Stjtíð. EB L 224, 18.8.1990, bls. 29.
(3) Tilskipun ráðsins 2001/89/EBE frá 23. október 2001 um ráðstafanir 

Bandalagsins til að hafa eftirlit með svínapest (Stjtíð. EB L 316, 1.12.2001, 
bls. 5).

(4) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/855/EB frá 3. nóvember 2008 
um varnarráðstafanir vegna heilbrigðis dýra í tengslum við svínapest í 
tilteknum aðildarríkjum (Stjtíð ESB L 302, 13.11.2008, bls. 19).

3) Ákvörðun 2008/855/EB hefur verið breytt nokkrum 
sinnum til að bregðast við þróuninni á faralds fræðilegum 
aðstæðum svínapestar í Sam bandinu. Á undanförnum 
árum hefur ástandið vegna sjúkdómsins batnað umtalsvert 
í Sambandinu og nú eru aðeins nokkur svæði með sértæk 
vandamál sem tengjast tilgreindri, sameiginlegri áhættu 
vegna svínapestar.

4) Rétt er að setja fram í einni skrá þau svæði aðildar ríkjanna 
þar sem faraldsfræðilegar aðstæður vegna svínapestar eru 
almennt góðar á svínabújörðum og þar sem ástandið fer 
einnig batnandi í stofnum villtra svína.

5) Þar eð það er meiri áhætta fólgin í því að flytja lifandi 
svín og sæði þeirra, egg og fósturvísa frá sýktum svæðum 
eða svæðum þar sem faraldsfræðilegar aðstæður eru 
óvissar en því að flytja nýtt svínakjöt, unnar kjötvörur og 
kjötafurðir, sem samanstanda af eða innihalda svínakjöt, 
ætti, með hliðsjón af áhættunni og sem meginreglu, að 
banna flutning á lifandi svínum og sæði þeirra, eggjum 
og fósturvísum frá þeim svæðum sem eru í skránni. Þó er 
rétt að kveða á um undanþágu að því er varðar með hvaða 
skilyrðum hægt væri að senda lifandi svín til sláturhúsa 
eða bújarða, sem eru staðsett utan svæða í skránni, í sama 
aðildarríki.

6) Auk þess er rétt að kveða á um að sendingar á nýju 
kjöti af svínum og á unnum kjötvörum og kjötafurðum 
sem samanstanda af eða innihalda kjöt af svínum, sem 
eru haldin á bújörðum sem eru staðsettar á svæði 
sem í skránni, séu háðar tilteknum skilyrðum til að 
koma í veg fyrir útbreiðslu á svínapest til annarra 
svæða innan Sambandsins. Einkum ættu svínakjötið, 
unnu kjötvörurnar og afurðir, sem annaðhvort eru ekki 
af svínum sem eru haldin á bújörðum sem uppfylla 
tiltekin viðbótarskilyrði varðandi svínapest eða eru ekki 
meðhöndluð þannig að það uppræti áhættu á svínapest, 
í samræmi við 4. gr. tilskipunar ráðsins 2002/99/EB (5), 
að vera framleidd, meðhöndluð, flutt og geymd aðskilin 
frá, eða á öðrum tíma, en afurðir sem uppfylla ekki sömu 

(5) Tilskipun ráðsins 2002/99/EB frá 16. desember 2002 um heilbrigðisreglur 
um framleiðslu, vinnslu, dreifingu og aðflutning á afurðum úr dýraríkinu til 
manneldis (Stjtíð EB L 18, 23.1.2003, bls. 11).
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skilyrði og síðan merkt með sérstökum merkjum sem 
er ekki hægt að rugla saman við auðkennismerkið sem 
kveðið er á um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 
(EB) nr. 853/2004(6) og heilbrigðismerkið fyrir nýtt 
svínakjöt sem kveðið er á um í reglugerð Evrópuþingsins 
og ráðsins (EB) nr. 854/2004(7).

7) Í samræmi við 5. gr. tilskipunar 2002/99/EB ætti einnig að 
mæla fyrir um tilteknar kröfur um vottorð vegna sendinga 
af svínakjöti og unnum kjötvörum og kjötafurðum sem 
samanstanda af eða innihalda kjöt af svínum, sem eru 
haldin á bújörðum sem eru staðsettar á svæðunum í 
skránni, sem hafa verið meðhöndluð í samræmi við 4. gr. 
tilskipunar 2002/99/EB.

8) Ákvörðun 2008/855/EB hefur verið breytt nokkrum 
sinnum. Því er rétt að fella þá ákvörðun úr gildi og að 
þessi ákvörðun komi í stað hennar.

9) 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.

Efni og gildissvið

Með þessari ákvörðun er mælt fyrir um tilteknar 
varnarráðstafanir í tengslum við svínapest sem skal beita í 
aðildarríkjunum, eða á svæðum innan þeirra, eins og fram 
kemur í viðaukanum („hlutaðeigandi aðildarríkjum“).

Hún skal gilda með fyrirvara um áætlanir um að uppræta 
svínapest og áætlanir um neyðarbólusetningu við þeim 
sjúkdómi sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 
tilskipun 2001/89/EB.

2. gr.

Bann við sendingu á lifandi svínum frá svæðunum, sem 
eru skráð í viðaukann, til annarra aðildarríkja

1.  Hlutaðeigandi aðildarríki skulu tryggja að ekki séu send 
nein lifandi svín frá svæðunum sem eru skráð í viðaukann til 
annarra aðildarríkja eða til annarra svæða, á yfirráðasvæði 
sama aðildarríkis, en þeirra sem eru skráð í viðaukann.

2.  Þrátt fyrir 1. mgr. geta hlutaðeigandi aðildarríki leyft að 
lifandi svín séu send frá bújörðum sem eru staðsettar innan 
svæðanna, sem eru skráð í viðaukann, til annarra svæða á 
(6) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 frá 29. apríl 2004 

um sérstakar reglur um hollustuhætti sem varða matvæli úr dýraríkinu 
(Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 55).

(7) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 854/2004 frá 29. apríl 
2004 um sértækar reglur um skipulag opinbers eftirlits með afurðum úr 
dýraríkinu sem eru ætlaðar til manneldis (Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004,  
bls. 206).

yfirráðasvæði sama aðildarríkis að því tilskildu að almennt sé 
ástandið, að því er varðar svínapest á svæðunum sem eru skráð 
í viðaukann, gott og:

a)  að svínin séu flutt beint í sláturhús í þeim tilgangi að vera 
slátrað tafarlaust eða

b)  að svínin hafi verið haldin á bújörðum sem uppfylla 
skilyrðin sem mælt er fyrir um í a-lið 4. gr.

3. gr.

Bann við sendingum af sæði, eggjum og fósturvísum svína 
frá svæðunum, sem eru skráð í viðaukann, til annarra 

aðildarríkja

Hlutaðeigandi aðildarríki skulu tryggja að eftirfarandi sendingar 
fari ekki frá yfirráðasvæði þeirra til annarra aðildarríkja:

a)  sæði dýra af svínakyni, nema það sé upprunnið úr svínum 
sem eru haldin á samþykktum söfnunarstöðum, eins og um 
getur í a-lið 3. gr. tilskipunar ráðsins 90/429/EBE(8), sem 
eru staðsettar utan svæðanna sem eru skráð í viðaukann við 
þessa ákvörðun,

b)  egg og sæði úr svínum nema eggin og sæðið séu upprunnin 
úr svínum sem eru haldin á bújörðum sem eru staðsettar 
utan svæðanna sem eru skráð í viðaukann.

4. gr.

Sendingar á nýju svínakjöti og á tilteknum unnum 
kjötvörum og kjötafurðum frá svæðum sem eru skráð í 

viðaukann

Hlutaðeigandi aðildarríki skulu tryggja að sendingar af nýju 
svínakjöti, unnum kjötvörum og kjötafurðum, sem samanstanda 
af eða innihalda kjöt af svínum sem eru haldin á bújörðum sem 
eru staðsettar á svæðum sem eru skráð í viðaukann, séu aðeins 
sendar til annarra aðildarríkja ef:

annaðhvort

a)  svínin sem um er að ræða hafa verið haldin á bújörðum 
þar sem:

– ekki hafa verið skráðar neinar vísbendingar um 
svínapest á næstliðnum 12 mánuðum á viðkomandi 
bújörð og sú bújörð er staðsett utan verndarsvæðis eða 
eftirlitssvæðis sem komið var á í samræmi við tilskipun 
2001/89/EB,

– svínin hafa verið í a.m.k. 90 daga á bújörðinni og 
ekki hafa verið flutt lifandi svín til bújarðarinnar 
á næstliðnum 30 dögum fram að sendingardegi í 
sláturhúsið,

(8) Tilskipun ráðsins 90/429/EBE frá 26. júní 1990 um skilyrði á sviði 
heilbrigðis dýra sem eiga við um viðskipti innan Bandalagsins og innflutning 
á djúpfrystu sæði húsdýra af svínakyni (Stjtíð. EB L 224 18.8.1990, bls. 62).
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– smitvörnum, sem lögbært yfirvald samþykkir, er beitt á 
bújörðinni,

– lögbært yfirvald hefur framkvæmt skoðanir á bújörðinni 
a.m.k. tvisvar á ári, sem skulu:

i.  vera í samræmi við leiðbeiningarnar sem eru 
settar fram í III. kafla viðaukans við ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 2002/106/EB(9),

ii.  fela í sér klíníska rannsókn í samræmi við 
skoðunar- og sýnatökuaðferðirnar sem eru settar 
fram í A-hluta IV. kafla viðaukans við ákvörðun 
2002/106/EB,

iii.  kanna skilvirka beitingu ráðstafananna sem kveðið 
er á um í öðrum undirlið og í fjórða til sjöunda 
undirlið b-liðar 2. mgr. 15. gr. tilskipunar 2001/89/
EB og

– bújörðin fellur undir eftirlitsáætlun vegna svínapestar, 
sem lögbært yfirvald kemur í framkvæmd í samræmi 
við sýnatökuaðferðirnar sem mælt er fyrir um í lið 
F.2 í IV. kafla viðaukans við ákvörðun 2002/106/EB, 
og undir prófanir á rannsóknarstofu með neikvæðum 
niðurstöðum a.m.k. þremur mánuðum fyrir flutninginn 
í sláturhúsið eða

– bújörðin fellur undir eftirlitsáætlun vegna svínapestar, 
sem lögbært yfirvald kemur í framkvæmd í samræmi 
við sýnatökuaðferðirnar sem mælt er fyrir um í lið 
F.2 í IV. kafla viðaukans við tilskipun 2002/106/EB, 
og undir prófanir á rannsóknarstofu með neikvæðum 
niðurstöðum a.m.k. einu ár fyrir flutninginn í 
sláturhúsið og áður en leyfi var veitt fyrir því að senda 
svínin í sláturhús framkvæmdi opinber dýralæknir 
klíníska rannsókn vegna svínapestar í samræmi við 
skoðunar- og sýnatökuaðferðirnar sem mælt er fyrir 
um í 1. og 3. lið D-hluta IV. kafla viðaukans við 
ákvörðun 2002/106/EB,

 eða

b)  svínakjötið, unnu kjötvörurnar og afurðirnar sem um er að 
ræða:

– eru framleidd og unnin í samræmi við 1. mgr. 4. gr. 
tilskipunar 2002/99/EB,

– falla undir heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýra af-
urðir í samræmi við 5. gr. tilskipunar 2002/99/EB,

(9) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/106/EB frá 1. febrúar 2002 
um samþykkt greiningarhandbókar til að fastsetja tilhögun við greiningar, 
sýnatökuaðferðir og viðmiðanir fyrir mat á prófunum á rannsóknarstofu til 
staðfestingar á svínapest (Stjtíð EB L 39, 9.2.2002, bls. 71).

– eru með meðfylgjandi, viðeigandi heilbrigðisvottorð 
vegna viðskipta innan Sambandsins, eins og mælt 
er fyrir um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 599/2004(10) og skal II. hluti vottorðsins 
fylltur út með eftirfarandi setningu:

 „Vara í samræmi við framkvæmdarákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 2013/764/ESB frá 
13. desember 2013 um varnarráðstafanir vegna 
heilbrigðis dýra í tengslum við svínapest í tilteknum 
aðildarríkjum.“

5. gr.

Sérstök heilbrigðismerki og kröfur um vottorð fyrir 
nýtt svínakjöt, unnar kjötvörur og kjötafurðir sem 

samanstanda af eða innihalda annað kjöt af svínum en 
það sem fellur undir 4. gr.

Hlutaðeigandi aðildarríki skulu tryggja að nýtt svínakjöt, unnar 
kjötvörur og kjötafurðir sem samanstanda af eða innihalda 
annað kjöt af svínum en það sem fellur undir 4. gr. skuli merkt 
með sérstöku heilbrigðismerki sem má ekki vera sporöskjulaga 
og sem ekki er hægt að rugla saman við:

a)  auðkennismerkið fyrir unnar kjötvörur og kjötafurðir sem 
samanstanda af eða innihalda svínakjöt, sem kveðið er á 
um í I. þætti II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004, 
og

b)  heilbrigðismerkið fyrir nýtt svínakjöt sem kveðið er á 
um í III. kafla I. þáttar I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 
854/2004.

6. gr.

Kröfur varðandi bújarðir og ökutæki til vöruflutninga á 
svæðunum sem eru skráð í viðaukann

Hlutaðeigandi aðildarríki skulu tryggja að:

a)  ákvæðunum, sem mælt er fyrir um í öðrum og fjórða til 
sjöunda undirlið b-liðar 2. mgr. 15. gr. tilskipunar 2001/89/
EB, sé beitt á svínabújörðum sem eru staðsettar innan 
svæðanna sem eru skráð í viðaukann við þessa ákvörðun,

b)  ökutæki, sem hafa verið notuð til að flytja svín sem eru 
haldin á bújörðum sem eru staðsettar innan svæðanna 
sem eru skráð í viðaukann, séu hreinsuð og sótthreinsuð 
tafarlaust eftir hverja notkun og að flutningsaðilinn leggi 
fram sönnun fyrir slíkri hreinsun og sótthreinsun.

(10) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 599/2004 frá 30. mars 2004 
um að samþykkja samræmda fyrirmynd að vottorði og skoðunarskýrslu í 
tengslum við viðskipti innan Bandalagsins með dýr og afurðir úr dýraríkinu 
(Stjtíð ESB L 94, 31.3.2004, bls. 44).
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7. gr.

Kröfur vegna upplýsinga frá hlutaðeigandi aðildarríkjum

Hlutaðeigandi aðildarríki skulu tilkynna framkvæmdastjórninni 
og aðildarríkjunum, innan ramma fastanefndarinnar um 
matvælaferlið og heilbrigði dýra, um niðurstöður úr eftirliti 
vegna svínapestar sem fer fram á svæðunum sem eru skráð í 
viðaukann, eins og kveðið er á um í áætlunum um upprætingu 
svínapestar eða í áætlunum um neyðarbólusetningu gegn þeim 
sjúkdómi, sem framkvæmdastjórnin hefur samþykkt og sem 
um getur í annarri málsgrein 1. gr.

8. gr.

Hlíting

Aðildarríkin skulu breyta ráðstöfununum sínum á sviði 
viðskipta svo að þær séu í samræmi við þessa ákvörðun og þau 
skulu tafarlaust kynna ráðstafanirnar, sem eru samþykktar, á 
viðeigandi hátt.

Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar í stað.

9. gr.

Niðurfelling

Ákvörðun 2008/855/EB er felld úr gildi.

10. gr.

Gildissvið

Ákvörðun þessi gildir til 31. desember 2017.

11. gr.

Viðtakendur

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 13. desember 2013.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Tonio BORG

framkvæmdastjóri.

______
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VIÐAUKI

1. Búlgaría

 Allt yfirráðasvæði Búlgaríu.

2. Króatía

 Yfirráðasvæði sýslnanna Karlovac, Sisak-Moslavina, Slavonski Brod-Posavina og Vukovar-Srijem.

3. Lettland

 Í sveitarfélaginu (lettneska novad) Alūksnes, sóknirnar (lettneska pagasti) Pededzes og Liepnas.

 Í sveitarfélaginu Rēzeknes, sóknirnar Pušas, Mākoņkalna og Kaunatas.

 Í sveitarfélaginu Daugavpils, sóknirnar Dubnas, Višķu, Ambeļu, Biķernieku, Maļinovas, Naujenes, Tabores, 
Vecsalienas, Salienas, Skrudalienas, Demenes og Laucesas.

 Í sveitarfélaginu Balvu, sóknirnar Vīksnas, Kubuļu, Balvu, Bērzkalnes, Lazdulejas, Briežuciema, Vectilžas, Tilžas, 
Krišjāņu og Bērzpils.

 Í sveitarfélaginu Rugāju, sóknirnar Rugāju og Lazdukalna. Í sveitarfélaginu Viļakas, sóknirnar Žiguru, Vecumu, 
Kupravas, Susāju, Medņevas og Šķilbēnu.

 Í sveitarfélaginu Baltinavas, sóknin Baltinavas.

 Í sveitarfélaginu Kārsavas, sóknirnar Salnavas, Malnavas, Goliševas, Mērdzenes og Mežvidu. Í sveitarfélaginu 
Ciblas, sóknirnar Pušmucovas, Līdumnieku, Ciblas, Zvirgzdenes og Blontu.

 Í sveitarfélaginu Ludzas, sóknirnar Ņukšu, Briģu, Isnaudas, Nirzas, Pildas, Rundēnu og Istras.

 Í sveitarfélaginu Zilupes, sóknirnar Zaļesjes, Lauderu og Pasienes.

 Í sveitarfélaginu Dagdas, sóknirnar Andzeļu, Ezernieku, Šķaunes, Svariņu, Bērziņu, Ķepovas, Asūnes, Dagdas, 
Konstantinovas og Andrupenes.

 Í sveitarfélaginu Aglonas, sóknirnar Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas and Aglonas.

 Í sveitarfélaginu Krāslavas, sóknirnar Aulejas, Kombuļu, Skaistas, Robežnieku, Indras, Piedrujas, Kalniešu, 
Krāslavas, Kaplavas, Ūdrīšu and Izvaltas.

4. Rúmenía

 Allt yfirráðasvæði Rúmeníu.

_______________


